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Virksomhedsordningen 

Abstract 
In 1987, the Danish business tax scheme was established. The result was a taxation for personal business 

owners comparable to the taxation of limited companies, with the opportunity to deduct financial expenses 

with full value and it became possible to utilize profits for less profit giving years.  

The tax scheme today is an alternative to a regular taxation and gives the taxable person more 

opportunities within investing in their own business. The solution has had its challenges along the way, and 

one of those challenges was an unintended use of the Danish business tax scheme. The unintended usage 

was caused by putting private debt into the solution and thereby paying private debt with profits in the 

solution, which was only taxed with the company tax percentage. Furthermore, it was possible to use 

assets in the business tax scheme to guarantee for private debt without any tax consequences. The Danish 

government wanted to stop the unintended usage by implementing laws stating, that such actions would 

cause a withdrawal in the business tax scheme, thus resulting in taxation as personal income. Furthermore, 

the government wanted to make it less advantageous to put private debt into the solution. They did that by 

increasing the interest correction rate and preventing the business owners from saving profits, if their 

account of deposit was negative. A negative deposit account is equal to a deposit of private debt.  

The law was implemented in 2014, and it caused a lot of criticism from accountants, auditors and 

specialists. The law was not expressed very clearly and that caused a lot of confusion particularly regarding 

how to interpret the law regarding the guarantees. That led to a legally binding statement from Skatterådet 

(the Danish tax council) saying, that a guarantee for private debt with assets in a business should lead to a 

withdrawal in the business tax scheme equal to if the person withdrew money to himself or put private 

debt into the business tax scheme. That could lead to taxation of saved profits and even a negative deposit 

account. That conclusion was in contradistinction to the former practice from the Danish tax authorities.  

The legally binding statement led to a new law draft called L123. One of the features in it was a clearer 

expression of how the guarantees should be handled. L123 was implemented in 2016 and ratified the 

conclusion from Skatterådet regarding the guarantees and the handling of them.  

The result of the law amendments are a juxtaposition between withdrawals, putting private debt into the 

business tax scheme and having a guarantee for private debt with assets in the business. Furthermore, the 

law amendments led to a stricter approach to private debt and the business tax scheme. As of today, it is 

not possible to guarantee for private debt with assets in the business without tax consequences. The only 

way to avoid the taxation is to fill out the tax return illegally. Practice in the years to come will show, how 

different set-ups will be qualified and if those set-ups will be included in the new § 4 b in the business tax 

scheme law.  
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1 Indledning  
I 1987 blev der vedtaget en skattereform, der blandt andet medførte, at virksomhedsskatteloven blev 

implementeret i dansk skattelovgivning.1 Det skete som led i, at man fra lovgivers side ønskede, at 

finansieringen af de personligt ejede virksomheder, skulle blive en del af det skattemæssige resultat af 

virksomheden. I samme ombæring ønskede man at tilgodese både fremmedfinansiering og 

egenfinansiering. Det skete ved, at man indførte virksomhedsordningen, som blandt andet gav mulighed 

for en større skattemæssig fradragseffekt af renteudgifter i forhold til beskatning efter personskatteloven, 

men samtidig også gav mulighed for at beregne et afkast af den investerede kapital, i form af et 

kapitalafkast i virksomhedsordningen.2  

Endvidere medførte den nye lov blandt andet, at der opstod mulighed for at opspare overskud. Den del af 

overskuddet, som opspares på konto for opsparet overskud, beskattes med skatteprocenten for 

kapitalselskaber svarende til 22 % for 2018 og 2019. Muligheden for opsparing af overskud, giver den 

selvstændige mulighed for, at opnå en selskabslignende beskatning af den del af overskuddet, der opspares 

i virksomhedsordningen. 

Ved implementeringen af virksomhedsskatteloven opstod en lang række spørgsmål, som gennem tiden er 

behandlet i større eller mindre grad. I dag er der dog fortsat gråzoner i virksomhedsordningen. En af disse 

gråzoner er sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen, for privat gæld uden for 

virksomhedsordningen. Siden implementeringen af virksomhedsskatteloven, har det været muligt for den 

selvstændigt erhvervsdrivende, at stille sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen uden 

skattemæssige konsekvenser. Ligeledes har det været muligt for den skattepligtige, at inddrage privat gæld 

i virksomhedsordningen i form af en negativ indskudskonto. Dette medførte alene en beregning af 

rentekorrektion, og havde ikke videre skattemæssige konsekvenser. 

Den 16. september 2014 blev Lov nr. 992 implementeret i virksomhedsskatteloven, med virkning fra 11. 

juni 2014 for så vidt angår sikkerhedsstillelser. Denne gør netop op med muligheden for, at stille aktiver i 

virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld uden skattemæssige konsekvenser. Lovændringen 

medførte, at sikkerhedsstillelser efter 11. juni 2014 får skattemæssige konsekvenser for den selvstændigt 

erhvervsdrivende. Ligeledes medførte lovændringen, at en negativ indskudskonto fik yderligere 

skattemæssige konsekvenser. Ved Lov nr. 652 af 8. juni 2016 blev det nærmere defineret, hvad den 

egentlige skattemæssige konsekvens af sikkerhedsstillelser for privat gæld er.   

                                                            
1 Skatteministeriet, 1987-skattereformen 
2 LBK nr. 497 af 16/08/1988  
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I lovændringerne er det imidlertid ikke nærmere defineret, hvad definitionen på en sikkerhedsstillelse er i 

praksis.  

Hvis der i en låneaftale står skrevet, at et bestemt aktiv er stillet til sikkerhed for gæld, er der imidlertid 

ingen tvivl om, at der må være tale om en sikkerhedsstillelse. Men i de situationer, hvor der ikke er stillet 

sikkerhed for privat gæld ifølge låneaftaler, pant eller andre relevante dokumenter, kan det tænkes, at 

banken reelt har en de facto sikkerhed i virksomhedens aktiver.  

Netop denne usikkerhed for så vidt angår sikkerhedsstillelser for privat gæld, herunder hvornår en sådan 

sikkerhedsstillelse opstår, er det denne afhandling vil undersøge nærmere. Ligeledes vil ændringerne 

omkring negativ indskudskonto og privat gæld i virksomhedsordningen behandles. 

2 Problemstilling  
Virksomhedsordningen blev implementeret i 1987, hvor formålet blandt andet var at fremme investeringer 

i mindre personligt ejede virksomheder.  

Virksomhedsordningen giver mulighed for, at overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed, bliver 

beskattet anderledes end efter de normale regler i personskatteloven. Renteudgifter kan fradrages med en 

større fradragsværdi, end ved brug af personskattelovens regler, hvilket betyder, at den selvstændigt 

erhvervsdrivende opnår en mere gunstig beskatning, ved anvendelse af virksomhedsordningen.  

I takt med at renteudgifter kan fradrages med en større skattemæssig fradragsværdi, giver dette den 

selvstændige incitament til, at få så mange renteudgifter som muligt ind i virksomhedsordningen. Hvis den 

selvstændige indskyder privat gæld i virksomhedsordningen, kan renteudgifterne fratrækkes med større 

fradragsværdi, end de kan efter personskattelovens regler.  

I 2014 vedtog Folketinget en stramning af reglerne i virksomhedsskatteloven, som blev implementeret fra 

indkomståret 2014. Nogle af ændringerne fra 2014 blev reguleret yderligere i 2016. Lovændringerne blev 

vedtaget med det formål, at gøre op med utilsigtet udnyttelse af virksomhedsskattelovens regler. Den 

utilsigtede udnyttelse omhandlede ifølge lovforarbejderne,3 forholdet mellem privat gæld og 

virksomhedsordningen.   

Virksomhedsordningens fordele, for så vidt angår konjunkturudligning,4 tilsiger, at anvendelse af ordningen 

er fordelagtigt for skattepligtige der under personskattelovens regler, ville betale topskat.  

                                                            
3 L200 – bemærkninger til lovforslaget 
4 Ved konjunkturudligning forstås udligning af svingende indtægter 
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Derfor vil det potentielt være mange tabte penge for statskassen, hvis den utilsigtede udnyttelse af 

virksomhedsordningen er af omfangsrig karakter.  

Ændringerne i virksomhedsskatteloven trådte i kraft allerede ved lovforslagets fremsættelse. Som 

beskrevet i indledningen definerer loven ikke nærmere, hvornår der opstår en sikkerhedsstillelse, hvilket 

giver anledning til nærmere analyse.  

Som led i Folketingets forsøg på, at gøre op med den utilsigtede udnyttelse, indeholder lovændringerne 

også skærpelser i forhold til indskud af privat gæld og negativ indskudskonto.  

Som følge af, at ca. 175.000 (2014)5 selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen og 

lovens begrænsede definition af sikkerhedsstillelser, er risikoen for fejlfortolkninger af loven øget. Dette 

kan indebære, at reelle sikkerhedsstillelser ikke identificeres hverken af revisor, den selvstændige eller af 

skattemyndighederne selv.  

2.1 Problemformulering  
Hvordan påvirkes beskatningen af en selvstændigt erhvervsdrivende, efter implementeringen af Lov nr. 992 

af 16. september 2014 henholdsvis Lov nr. 652 af 8. juni 2016? 

2.1.1 Undersøgelsesspørgsmål  
1. Hvornår anerkendes en person som selvstændigt erhvervsdrivende, særligt i lyset af LL § 4? 

2. Hvad var hensigten med implementeringen af de nye regler i virksomhedsskatteloven?  

3. Virker de nye regler i virksomhedsskatteloven efter hensigten?  

4. Er det muligt, inden for virksomhedsskattelovens rammer, at omgå de nye regler? 

2.1.2 Begrebsafklaring  

2.1.2.1 Person 

Ved personer forstås alene fysiske personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed.  

2.1.2.2 Hensigten  

Med ordet hensigten forstås, hvad det overordnede mål med implementeringen af Lov nr. 992 af 16. 

september 2014 henholdsvis Lov nr. 652 af 8. juni 2016 reelt har været.  

2.1.2.3 Selvstændigt erhvervsdrivende 

Med selvstændigt erhvervsdrivende forstås fysiske personer, der opfylder kriterierne for, i 

virksomhedsskattelovens forstand, at kunne kvalificeres som selvstændigt erhvervsdrivende. 

                                                            
5 Skatteministeriet, Fakta om virksomhedsordningen, 11. juni 2014 
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2.2 Afgrænsning  
Afhandlingen omhandler beskatning af sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen samt behandlingen af 

privat gæld i virksomhedsordningen, herunder virkningerne af en negativ indskudskonto før og efter 

lovændringerne.  

Virksomhedsordningen kan benyttes af selvstændigt erhvervsdrivende som alternativ til 

personskattelovens regler. Virksomhedsordningen behandler alene indkomsttyper, som indgår på den 

selvstændiges personlige udvidede selvangivelse (oplysningsskema).  

Som følge heraf, afgrænses afhandlingen fra kapitalselskaberne, da kapitalselskaber følger 

selskabsskatteloven og er selvstændige skattesubjekter, og af samme årsag ikke anvender 

virksomhedsskattelovens regler. Dog inddrages kapitalselskaber i det omfang, de er relevante i 

sammenligningssituationer.  

Virksomhedsskatteloven som helhed er opdelt i flere afsnit. I afhandlingen behandles, hvorledes 

virksomhedsordningen kan anvendes af den selvstændigt erhvervsdrivende, i relation til sikkerhedsstillelser 

og privat gæld i virksomhedsordningen. Derfor vil afhandlingen ikke berøre virksomhedsskattelovens afsnit 

2 samt 2 A og 2 B, da disse vurderes at være irrelevante. Derudover vil kapitel 5 og kapitel 6 i loven kun 

berøres i et meget begrænset omfang og hvor dette findes relevant i forhold til de relevante 

problemstillinger. 

For så vidt angår lovændringerne i 2014 og 2016, påvirker ændringerne også andre love end 

virksomhedsskatteloven. Lov nr. 992 af 16. september 2014 behandler lov om kommunal indkomstskat, 

mens Lov nr. 652 af 8. juni 2016 omfatter eksempelvis både ændringer i selskabsskatteloven, 

afskrivningsloven og aktieavancebeskatningsloven. Der afgrænses fra de dele af lovændringerne, som ikke 

vedrører ændringerne til virksomhedsskatteloven. Afgrænsningen herfra skyldes, at de berørte områder 

ikke har relevans for afhandlingens problemstillinger. Samme afgrænsning sker naturligvis i forhold til de 

anvendte lovforarbejder.  

Der vil i afhandlingen indgå fiktive beregningseksempler, for at belyse beskatningen henholdsvis 

konsekvenserne ved sikkerhedsstillelser, samt privat gæld i virksomhedsordningen. I 

beregningseksemplerne, vil forhold som medarbejdende ægtefælle ikke indgå, og eksemplerne vil således 

kun omhandle et enkelt individ. Denne afgrænsning foretages, da disse forhold som udgangspunkt ikke vil 

have betydning for beregningseksemplernes formål. De fiktive satser er anvendt for at opretholde et 

sammenligneligt grundlag, hvor ændringer i kommuneskat eksempelvis ikke giver en forvrængning af de 

ønskede pointer.  
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3 Metode  
Formålet med metodeafsnittet er at give læseren indsigt i de overvejelser, der ligger bag den 

videnskabelige undersøgelse, som nærværende afhandling omhandler. Der ønskes en generaliserende 

konklusion, som ikke alene hidrører fra en konkret situation, men vil være af generel karakter.  

Omdrejningspunktet for afhandlingen er Lov nr. 992 af 16. september 2014 henholdsvis Lov nr. 652 af 8. 

juni 2016.  

For at besvare afhandlingens problemformulering, tages udgangspunkt i den retsdogmatiske metode. 

Denne metode anvendes til beskrivelse, fortolkning og systematisering af gældende ret,6 og vil derfor være 

central i denne afhandling. Med udgangspunkt i de nævnte lovændringer, vil der blive foretaget et ex post 

facto-studie også kaldt et efter-studie.7 Overordnet set, vil der være tale om et dynamisk studie, med fokus 

på analyse af effekterne af lovændringer i virksomhedsskatteloven. Til belysning af den aktuelle mekanisme 

og systematik i virksomhedsordningen, er der udarbejdet en omfattende redegørelse for denne.  

Retskildelæren er central i nærværende afhandling, da afhandlingen vil behandle forskellige typer 

retskilder. Værdien af de forskellige retskilder og deres samspil er derfor vigtig. Til forskel fra den 

retsdogmatiske metode, er der ikke en rangorden mellem regulering og praksis.8 Dog er der retskilder med 

forrang indenfor reguleringen. Dette på grund af princippet om lex superior.9 Det betyder, at EU-retten går 

forud for den nationale ret, den danske grundlov går forud for almindelige love og almindelige love går 

forud for bekendtgørelser, cirkulærer mv. Lovhjemmel findes i retskilder og derfor er retskildelæren 

elementær. Formålet med den retsdogmatiske metode er, at undersøge retsfølgen med udgangspunkt i 

retskilderne.  

I den retsdogmatiske fortolkning tages udgangspunkt i en subjektiv fortolkning, hvor lovforarbejder 

inddrages i fortolkningsprocessen. Dette er hyppigt forekommende i de danske domstoles arbejde. I 

modsætning til objektiv fortolkning, inddrages lovforarbejderne og fortolkningsgrundlaget vil derfor være 

mere fyldestgørende. Objektiv fortolkning vil give domstolene en større opgave i, at skulle fortolke 

lovteksterne, hvor den subjektive fortolkning vil tage udgangspunkt i selve formålet med loven. Litteraturen 

påpeger, at der i stigende grad vil være objektiv fortolkning på de områder, der læner sig op ad EU-retten.10 

                                                            
6 Dalberg-Larsen, Jørgen, ”retsdogmatik” i Den Store Danske, Gyldendal.  
7 Andersen, Ib, ”Den skinbarlige virkelighed”, Samfundslitteratur, 5. udgave, side 108 
8 Tvarnø, Christina D. et al., ”Retskilder og retsteorier”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 5. udgave, side 33 
9 Rangorden af love – eksempelvis går Grundloven forud for de love, som Folketinget vedtager 
10 Tvarnø, Christina D. et al., ”Retskilder og retsteorier”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 5. udgave, side 245 
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Den subjektive fortolkning er dog stadig vigtig i dansk retspraksis, da der deraf kan fastlægges praksis på 

det størst mulige grundlag.11  

Til belysning af virkninger og konsekvenser, vil der blive udarbejdet eksempler, herunder regneeksempler. 

Regneeksemplerne er simplificerede hvor dette findes relevant. Ligeledes er en del af de anvendte 

skattesatser fiktive, for at opretholde et anvendeligt sammenligningsgrundlag. Satserne adskiller sig ikke 

betydeligt fra de faktiske skattesatser. Det vurderes, at adskillelsen ikke har nogen betydning for 

sammenligningsgrundlaget og kvaliteten af eksemplerne. I nogle af eksemplerne er de reelle satser dog 

anvendt.  

I afhandlingens eksempler er marginalskatteprocenten 58,6 %. Til sammenligning er den reelle sats ikke 

væsentligt afvigende herfra. Den faktiske marginalskatteprocent for 2018 er 56,49 % mens den i 2017 er 

56,43 %.12 Disse er beregnet for en gennemsnitskommune. 

Den anvendte marginalskatteprocent på 58,6 % er anvendt således, at udsving fra år til år i de gældende 

skattesatser, ikke påvirker det ønskede formål med eksemplerne. Der er taget stilling til, at de reelle 

skattesatser kan være optimale at anvende i visse tilfælde. Det vurderes, at fiktive og sammenlignelige 

satser i nærværende afhandling, vil give det bedste sammenligningsgrundlag. Det vurderes, at der ikke vil 

være forskel i analyse og konklusion, hvad enten der anvendes reelle satser eller fiktive satser. Derfor 

anvendes fiktive satser, for at simplificere så vidt muligt.    

Det anvendte data udgøres af sekundær data.13 De sekundære data er kvalitative, da disse udgøres af 

eksisterende data fra myndigheder og andre relevante kilder.  

Data vil primært bestå af lovtekster og lovforarbejder, herunder lovbemærkninger, høringssvar og 

høringsskemaer. Der vil suppleres med domme og bindende svar i det omfang, det er relevant. Endvidere 

er der, hvor det har været relevant, anvendt skatteretlig og erhvervsretlig litteratur fra anerkendte 

forfattere. Der vil i et begrænset omfang anvendes kvantitativ data, såfremt dette skønnes at have en 

brugbar anvendelighed. 

Udfordringen ved afhandlingen er, at der ikke kan indhentes valide data på, hvor stort problemet omkring 

sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen reelt er i nutid, når man henser til afvikling af 

sikkerhedsstillelserne. Disse data er sandsynligvis ikke tilgængelige for nogen på tidspunktet for 

afhandlingen.  

                                                            
11 Tvarnø, Christina D. et al., ”Retskilder og retsteorier”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 5. udgave, side 249 
12 Skatteministeriet, Marginalskatteprocenter 1993-2019 - satserne for højeste marginalskatteprocent (tabel 1) 
13 Andersen, Ib, ”Den skinbarlige virkelighed”, Samfundslitteratur, 5. udgave, side 144 
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Det medfører den usikkerhed, at det principielt ikke vides, hvor udbredt problemet allerede er eller hvor 

udbredt problemet bliver over tid.  

Der er en indbygget fare i et design, der er baseret på kvalitativ data. Dette skyldes forfatternes egne 

metoder til anskuelse af virkeligheden.  

Ligeledes kan forfatternes egne interesser påvirke tolkning og analyse, og dette kan medføre en mindre 

objektiv konklusion end en undersøgelse baseret på kvantitativ data.14 Forfatterne forholder sig til denne 

problemstilling løbende, da det ønskes at opnå en så objektiv analyse og konklusion som muligt. Det 

forventes at den nævnte problemstillings betydning kan minimeres, da forfatterne er opmærksom på netop 

denne. Det vil betyde, at der løbende tages stilling til forfatternes stillingtagen til de behandlede 

problemstillinger. Problemet antages at være af begrænset omfang, da forfatterne løbende diskuterer de 

forskellige problemstillinger. 

3.1 Kildekritik 

Alle anvendte kilder er inddraget, under hensyntagen til validiteten af disse. Der vil i stort omfang anvendes 

offentlige dokumenter fra offentlige myndigheder. Da der behandles områder inden for retssystemet, må 

de offentlige dokumenter synes at have en høj validitet. Ligeledes anses Skatteministeriets, 

Skattestyrelsens samt Skatterådets troværdighed ved tolkningen af de relevante loves ordlyd samt 

forarbejder, at kunne tillægges en væsentlig pålidelighed. Den høje validitet og pålidelighed underbygges af 

den retsmæssige betydning af Skattestyrelsens og Skatterådets stillingtagen til specifikke problemstillinger, 

da dette ofte vil have generelle retsmæssige konsekvenser. Ligeledes vil Skatteministeriets udtalelser i 

relation til lovændringerne kunne tillægges retsmæssig værdi.  

For så vidt angår de anvendte høringssvar, er disse benyttet under hensyntagen til de enkelte 

interessenters egne interesser, da disse vil have en stor rolle i interessenternes udtalelser. Eksempelvis vil 

høringssvar fra Landbrug & Fødevarer være påvirket af, at de er en erhvervsorganisation indenfor 

landbrugssektoren, og derfor har en interesse i, at landbruget har så lempelige forhold som muligt.  

Den juridiske vejledning er også anvendt som kilde. Det skal dog bemærkes, at der ikke kan støttes ret 

herpå,15 da den blot er et administrativt opslagsværk udsendt af Skattestyrelsen. Derfor forholder 

afhandlingen sig kritisk overfor indholdet i Den juridiske vejledning, da denne ikke nødvendigvis gengiver 

gældende ret. Anvendelsen sker derfor under hensyntagen til gældende ret.  

                                                            
14 Andersen, Ib, ”Den skinbarlige virkelighed”, Samfundslitteratur, 5. udgave, side 208 
15 Michelsen, Aage et al., ”Lærebog om indkomstskat”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 17. udgave, side 105 



3 Metode 

Side 8 af 117 
 

Afhandlingen forholder sig også kritisk overfor øvrige kilder ved anvendelse af artikler og publikationer fra 

forskellige interessenter. Disse anvendes under hensyntagen til kildernes egne interesser, og bruges ikke 

såfremt indholdet er i strid med gældende ret. Den anvendte litteratur er ligeledes nøje overvejet. Denne 

bruges som supplement til de primære kilder i form af offentlige dokumenter.  

Validiteten af den anvendte litteratur vurderes at være høj, men vægtes ikke lige så højt som de anvendte 

offentlige dokumenter. Tolkningen af lovene tager udgangspunkt i lovenes ordlyd, forarbejder og praksis, 

og litteraturen vil således ikke have nogen betydning i tolkningsprocessen.  

3.2 Målgruppe  
Afhandlingen henvender sig til rådgivere som til dagligt arbejder med skatteretlige problemstillinger i 

relation til beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende. Disse rådgivere tiltænkes primært at være 

revisorer og advokater, der til dagligt arbejder med virksomhedsordningen. Rådgiverne skal som minimum 

have kendskab til virksomhedsordningens generelle regler for så vidt angår diverse opgørelser, som er 

nødvendige for brugen af virksomhedsordningen. Afhandlingen skal være et supplement til at styrke den 

faglige viden omkring de skattemæssige virkninger af sikkerhedsstillelser, privat gæld og negativ 

indskudskonto i virksomhedsordningen. Ydermere tilsigter afhandlingen at være klarlæggende i forhold til 

kvalifikation af sikkerhedsstillelser og relevante problemstillinger i denne sammenhæng.  

3.3 Anvendte forkortelser  
Der vil i afhandlingen anvendes forkortelser for de anvendte love. For så vidt angår de behandlede 

lovforslag, vil disse i videst mulige omfang blive benævnt som L20016 henholdsvis L123.17 Forkortelserne for 

de anvendte love er opridset nedenfor: 

ABL = Aktieavancebeskatningsloven PSL = Personskatteloven 

BL = Bogføringsloven RPL = Retsplejeloven 

GL = Grundloven SFL = Skatteforvaltningsloven 

IVFL = Investorfradragsloven SKL = Skattekontrolloven 

KGL = Kursgevinstloven SL = Statsskatteloven 

KL = Konkursloven SSL = Selskabsskatteloven 

KSL = Kildeskatteloven TL = Tinglysningsloven 

LEV = Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VLL = Varelagerloven 

LL = Ligningsloven VSL = Virksomhedsskatteloven 

                                                            
16 L200 – 2013-14 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven. 
17 L123 – 2015-16 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., 
aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om 
investeringsfonds. 
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4 Redegørelse for virksomhedsordningen 

4.1 Historien bag virksomhedsordningen 

I 1986 var Danmark i økonomiske vanskeligheder. Underskuddet på betalingsbalancen var større end 

nogensinde og økonomien var overophedet. Derfor ønskede Schlüters regering med kartoffelkuren, at 

reducere låntagning og privatforbrug hos danskerne.18   

Før 1987 var opgørelsen af skatter, herunder beskatningsgrundlaget, markant anderledes end det vi kender 

i dag. På daværende tidspunkt kunne renteudgifter og andre fradragsberettigede udgifter fratrækkes i al 

indkomst, med en dertil hørende fradragseffekt på op til 73 %. Det var muligt, at placere kapitalindkomst 

hvor beskatningen var lavest og samtidig fradrage renteudgifter i den indkomst, hvor beskatning var 

højest.19 Dette medførte et større incitament til skattespekulation. Med den nye skattereform fra 1987 

ønskede regeringen, at komme dette til livs. 

Med skattereformen skete en opdeling af indkomsttyper, således at kapitalindkomst beskattedes med en 

lavere skattesats, end den hidtil var blevet. Skatteværdien af rente- og ligningsmæssige fradrag blev 

sænket, således at disse fradrag ikke kunne fratrækkes i arbejdsindkomst.  

Regeringen ønskede dog ikke, at selvstændigt erhvervsdrivende mistede deres fulde fradragsværdi af 

renteudgifter. Derfor blev der, som en del af skattereformen fra 1987, implementeret en 

virksomhedsskatteordning (i dag kaldet virksomhedsordningen) i dansk skatteret. Virksomhedsordningen 

gav mulighed for, blandt andet, fortsat at fradrage erhvervsmæssige renteudgifter med fuld fradragseffekt.  

Ligeledes opstod muligheden for konjunkturudligning, som følge af muligheden for opsparing af overskud i 

virksomhedsordningen. Ønskede en selvstændigt erhvervsdrivende at opspare overskud i 

virksomhedsordningen, skulle der afregnes en midlertidig skat svarende til selskabsskattesatsen.  

Med skattereformen fik de selvstændigt erhvervsdrivende dermed mulighed for, at bevare fuld 

fradragseffekt for renteudgifter og samtidig udjævne indkomsten fra erhvervsvirksomheden.  

Det ønskedes, at den selvstændigt erhvervsdrivende investerede i egen virksomhed, uanset om det var i 

form af fremmed- eller egenkapital. Man søgte derfor sidestilling af fremmed- og egenkapital. Dette kunne 

lade sig gøre, ved fuld fradragsværdi af renteudgifter ved fremmedfinansiering og et beregnet kapitalafkast 

af egenfinansiering.  

                                                            
18 Berlingske, Kuren der rystede Danmark, 4. december 2007 
19 Skatteministeriet, 1987-skattereformen 
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Den selvstændigt erhvervsdrivende fik dermed et afkast af, at investere i egen virksomhed. Rent praktisk 

betød det, at en andel af virksomhedens overskud kunne flyttes til kapitalindkomst, med en lavere 

beskatning til følge.  

Denne struktur er sammenlignelig med kapitalselskaber. Kapitalselskaber kan fratrække renteudgifter med 

fuld fradragseffekt som driftsomkostninger jf. SL § 6. Ligeledes er hensigten for de fleste kapitalejere, at 

skabe et afkast af deres investering i kapitalselskabet. Dermed sidestiller man selvstændigt 

erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen til en vis grænse med kapitalselskabsejere. Denne 

sidestilling kommer i særdeleshed til udtryk ved konjunkturudligningen, hvor den selvstændigt 

erhvervsdrivende kan opspare den del af årets overskud, der ikke er overført til den skattepligtiges 

privatøkonomi. Den skattepligtige beskattes altså kun af årets hævninger, mens der betales en midlertidig 

skat af det opsparede overskud.20 

Muligheden for opsparing af overskud gør, at beskatningen til en vis grænse ligner beskatningen i et 

kapitalselskab, hvor det skattemæssige overskud i kapitalselskabet beskattes. I kapitalselskabets overskud 

er udgifterne til løn fratrukket. Overskuddet i kapitalselskabet kan dermed, mere eller mindre, sidestilles 

med et opsparet overskud i virksomhedsordningen.   

I og med, at den selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge, om denne vil beskattes efter PSL eller reglerne i 

VSL, er VSL altså alene en metode til skatteberegning, ligesom reglerne i PSL er. VSL har ingen specifikke 

regler om, hvordan den skattepligtige indkomst opgøres for den selvstændigt erhvervsdrivende, som 

uanset beskatningsform følger SL og øvrige særskilte love. Ved anvendelse af reglerne i VSL, er det derfor 

fortsat den skattepligtige person der udgør skattesubjektet.  

4.2 Betingelser for anvendelse af virksomhedsordningen 
Virksomhedsordningen er reguleret i VSL, som udgør en anderledes beskatningsform i forhold til de 

almindelige regler i PSL. Den væsentligste forskel er metoden til opgørelse af den personlige indkomst samt 

fradragsværdien af renteudgifter.  

Ved beskatning efter personskattelovens regler, er fradragsværdien begrænset til kapitalindkomsten21 for 

så vidt angår renteudgifter og udgør dermed en fradragseffekt på cirka 33,6 %.22  

                                                            
20 Hansen, Christian S. et al., ”Erhvervsbeskatning”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, side 180 
21 Personskatteloven § 4 
22 Skatteministeriet, Skatteværdi af fradrag i 2018, 15. november 2017 – forudsat at der er tale om negativ 
nettokapitalindkomst på op til 50.000 kroner for enlige og 100.000 kroner for ægtefæller 
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Derudover beskattes den selvstændigt erhvervsdrivende af virksomhedens samlede skattemæssige 

resultat23 i det år, hvor dette er erhvervet. 

For at anvende virksomhedsskattelovens regler, skal følgende betingelser være opfyldt:24 

1) Krav om fuld eller begrænset skattepligt til Danmark  

2) Udarbejdelse af regnskab der følger bogføringslovens regler 

3) Opdeling af privatøkonomi henholdsvis virksomhedsøkonomi  

4) Der drives erhvervsmæssig virksomhed 

4.2.1 Fuld eller begrænset skattepligt til Danmark 
Det er et krav for anvendelse af virksomhedsordningen at personen er fuldt eller begrænset skattepligtig til 

Danmark i henhold til KSL §§ 1 og 2. Ved vurdering af, hvorvidt en person er fuldt skattepligtig til Danmark, 

er et afgørende element, hvorvidt personen har bopæl i Danmark eller ej.  

Personer, der har bopæl eller taget ophold i Danmark jf. KSL § 1, nr. 1 og 2, er fuldt skattepligtige til 

Danmark. Disse personer vil være omfattet af globalindkomstprincippet25 i SL § 4, hvilket medfører, at al 

indkomst skal medregnes til den skattepligtige indkomst, uanset hvor indkomsten måtte hidrøre fra.  

I KSL § 2 oplistes de situationer, hvor en udenlandsk person bliver begrænset skattepligtig til Danmark.  

I relation til dette, er det punkt 4 og 5 i KSL § 2, der er relevante i forhold til denne afhandling. KSL § 2, nr. 4 

og 5, omhandler de situationer hvor en person driver selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark eller 

udlejer en fast ejendom i Danmark. Ved begrænset skattepligt, er personen alene skattepligtig efter 

territorialprincippet, hvilket medfører, at denne udelukkende er skattepligtig af indkomst oppebåret her i 

landet. 

Udover ovenstående bopælskriterier, kan der indgå en række andre forhold, som kan medføre fuld eller 

begrænset skattepligt til Danmark.  

4.2.2 Udarbejdelse af regnskab  
Ønsker en selvstændigt erhvervsdrivende at benytte virksomhedsordningen, er det et krav, at der 

udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden, der følger bogføringslovens krav.26 Ifølge BL skal 

regnskabet udarbejdes og tilrettelægges således, at al dokumentation for givne transaktioner forefindes i 

virksomheden, samt at det er muligt at kontrollere dette.  

                                                            
23 Personskatteloven § 3 
24 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.5.2.2.1, Betingelser for at bruge virksomhedsordningen 
25 Den juridiske vejledning 2019-1, C.A.1.1, Indkomstbegrebet 
26 Virksomhedsskatteloven § 2 
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Derudover skal kravet om kontrol- og transaktionsspor overholdes, således at der for hver transaktion 

forefindes gyldig dokumentation som stemmer overens med transaktionerne.  

I relation til virksomhedsordningen er kravet om regnskabet, der følger bogføringsloven, vigtigt, da dette 

danner grundlag for års- og skatteregnskab og efterfølgende opgørelsen af virksomhedsordningen.  

Skatteministeriet har endvidere udarbejdet en mindstekravsbekendtgørelse,27 som nærmere definerer 

regnskabskravene til erhvervsdrivende under virksomhedsordningen. Heraf fremgår det i § 19, at 

bogføringen skal sikre, at der sker en adskillelse mellem privat- og virksomhedsøkonomien. Ydermere siger 

§ 19, stk. 2, at indskud og hævninger skal bogføres post for post. Dette medfører, at alle poster skal 

bogføres efter et bruttoprincip. Deraf er det ikke muligt at nettopostere, ved eksempelvis indskud af 

ejendom og dertil hørende gæld.  

Der er dog ikke krav om indsendelse af et skatteregnskab til de offentlige myndigheder. Der er alene krav 

om udarbejdelse af en udvidet selvangivelse (oplysningsskema), hvor visse regnskabsposter skal oplyses. 

Derudover kan Skattestyrelsen anmode om visse oplysninger jf. SKL § 6.  

4.2.3 Adskillelse mellem virksomheds- og privatøkonomi 

I virksomhedsskatteloven er det endvidere et krav, at der foretages en adskillelse mellem den 

skattepligtiges privatøkonomi henholdsvis virksomhedsøkonomien.28  

Formålet med denne opdeling er blandt andet, at sikre registrering af alle kontante hævninger i 

virksomheden, samt at holde private posteringer uden for virksomhedsordningen.  

I praksis skabes denne adskillelse typisk ved, at virksomhedens transaktioner sker fra en separat bankkonto 

tilknyttet virksomheden, og at den skattepligtige privat har sin egen bankkonto. Dette medfører, at det er 

muligt at overføre midler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien.  

4.2.4 SKM2010.277.BR 

For så vidt angår regnskabsmæssige krav samt krav til adskillelse af privat- og virksomhedsøkonomi, skaber 

dette sjældent problemer for den skattepligtige i relation til anvendelsen af virksomhedsordningen. Disse 

krav skal dog tages alvorligt, hvilket fremgår af sagen SKM2010.277.BR fra Odense Byret.  

Sagen omhandlede en erhvervsdrivende, som af den kommunale skattemyndighed, var blevet anset for 

værende udtrådt af virksomhedsordningen, hvorved opsparet overskud blev beskattet endeligt.  

                                                            
27 Skatteministeriet, Bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018 
28 Virksomhedsskatteloven § 2 
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Skattemyndigheden anså den skattepligtige som værende udtrådt, da de vurderede, at de 

regnskabsmæssige krav ikke var opfyldt, samt at der ikke var den nødvendige adskillelse mellem privat- og 

virksomhedsøkonomi.  

Den erhvervsdrivende sagsøgte Skatteministeriet, da den denne ikke mente, at afgørelsen var korrekt. 

Sagen endte i Odense Byret, hvor frifindelsen af Skatteministeriet blev stadfæstet, da byretten vurderede, 

at de regnskabsmæssige krav og adskillelsen af økonomierne ikke var tilstrækkelige.  

4.2.5 Selvstændig erhvervsvirksomhed  

Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed er ikke nærmere defineret i hverken VSL, PSL eller anden 

skattelovgivning. Vurdering af, hvorvidt en skattepligtig anerkendes som selvstændigt erhvervsdrivende, 

beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold. I praksis er der opstillet en række kriterier, der 

anvendes ved vurdering af hvorvidt der drives selvstændig erhvervsvirksomhed.29 Disse kriterier er ikke 

udtømmende og andre forhold kan tages i betragtning.  

Østre Landsret har eksempelvis ved SKM2019.137.ØLR stadfæstet en byretsdom på, at en skattepligtig, der 

tidligere har drevet skrædderivirksomhed ikke længere kunne anses som værende selvstændigt 

erhvervsdrivende, da han havde solgt sine aktiviteter til sit kapitalselskab. Som følge af dommen, blev den 

skattepligtige ophørsbeskattet, da der ikke forelå at være aktivitet i den personligt ejede virksomhed 

længere. Dette er et eksempel på en domstolsafgørelse af en sag om, hvorvidt der er tale om 

erhvervsmæssig virksomhed eller ej.  

4.2.5.1 Afgrænsning i forhold til ikke-erhvervsmæssig virksomhed  

Ikke-erhvervsmæssige virksomheder kaldes typisk i praksis for hobbyvirksomheder. Hobbyvirksomheder er 

primært kendetegnet ved, at aktiviteten bærer præg af private interesser.30 

Som udgangspunkt beror vurderingen af, hvorvidt en virksomhed betragtes som hobbyvirksomhed eller ej, 

på en vurdering af de faktiske forhold. I praksis kan det være svært at vurdere, hvorvidt der er tale om 

personlige interesser eller ej. Der er i praksis indarbejdet to væsentlige kriterier, som benyttes i 

vurderingen af, hvorvidt der er tale om ikke-erhvervsmæssig virksomhed eller ej. Disse kriterier er: 

1) Rentabilitetskriteriet  

2) Intensitetskriteriet   

Ved vurdering i relation til rentabilitetskriteriet lægges der vægt på, hvorvidt virksomheden bliver drevet 

med gevinst for øje på sigt.  

                                                            
29 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.1.1.1, Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed  
30 Hansen, Christian S. et al., ”Erhvervsbeskatning”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, side 46 
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Det er ikke en nødvendighed, at virksomheden præsterer overskud på kort sigt, men blot at der stiles efter 

at realisere et overskud og driften af virksomheden afspejler dette. Derudover indgår, hvorvidt den 

skattepligtige, der driver virksomheden, på sigt kan opretholde en fornuftig aflønning.  

I forhold til vurdering af intensitetskriteriet tillægges det vægt, hvorvidt der genereres omsætning eller ej. 

For at en virksomhed kan anses for værende erhvervsmæssig, bør den være i stand til, at generere en form 

for omsætning. Der findes ikke i praksis specifikke grænser for, hvornår en virksomhed genererer 

omsætning nok til at kunne kvalificeres som selvstændig erhvervsvirksomhed.  

I den konkrete vurdering tages også højde for specifikke brancher samt hvordan virksomheden bliver 

drevet. I denne vurdering, forholder man sig til hvorvidt den skattepligtige har de faglige forudsætninger for 

erhvervet, overholder eventuelle standarder for branchen samt hvorvidt der kan være mulighed for, at 

sælge virksomheden til tredjemand. 

TfS 1999, 863 HRD illustrerer hvordan en ellers forsvarligt drevet gallerivirksomhed blev underkendt som 

værende erhvervsmæssig virksomhed, med begrundelsen at udsigten til overskud ikke var til stede. Sagen 

blev i første omgang afgjort i Landsretten (TfS 1998, 501 ØLD), hvor Landsretten gav medhold i, at 

virksomheden skulle anerkendes som erhvervsmæssig virksomhed. Højesteret mente dog, at den 

manglende udsigt til overskud var afgørende for, hvorvidt virksomheden kunne anerkendes som 

erhvervsmæssig. Denne dom understreger vigtigheden af rentabilitetskriteriet, da dette kriterie var det 

afgørende i denne sag. 

Ifølge SL § 4 er indtægter fra hobbyvirksomheder også skattepligtige og de omkostninger som er med til at 

sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten kan fradrages jf. SL § 6. Underskud fra hobbyvirksomheder kan 

ikke fremføres til senere modregning i fremtidige overskud. Underskud vil derfor være tabt.31  

4.2.5.2 Afgrænsning i forhold til løn- og honorarmodtagere  

Afgrænsningen mellem løn- og honorarmodtagerforhold kontra erhvervsmæssig virksomhed beror på en 

konkret vurdering af en række forhold. Oftest vil vurderingen ikke være behæftet med problemer, da de 

fleste lønmodtagere udfører arbejdet på hvervgivers matrikel samt for dennes regning og risiko.  

”Som lønmodtager anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. I de fleste 

tilfælde er det ikke vanskeligt at afgøre, om der foreligger et tjenesteforhold, idet indkomstmodtageren 

udfører arbejdet efter arbejdsgiverens anvisninger og i det hele for dennes regning. ”  

Kilde: CIR nr. 129 af 04/07/1994 – Skatteministeriet 

                                                            
31 Hansen, Christian S. et al., ”Erhvervsbeskatning”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, side 45. Hertil 
notat fra Skatteministeriet vedr. ikke-erhvervsmæssige virksomheder, 28. februar 2001 
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”Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en 

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

Kilde: CIR nr. 129 af 04/07/1994 - Skatteministeriet 

Som følge af ovenstående citater, der definerer en selvstændig erhvervsvirksomhed henholdsvis en 

lønmodtager, kan det konstateres, at den væsentligste forskel ligger i den økonomiske risiko samt 

instruktionsbeføjelserne. Ydermere har personskattecirkulæret32 opstillet en række kriterier, der indikerer 

hvorvidt der er tale om erhvervsmæssig virksomhed eller lønmodtagerforhold.  

Kriterierne handler i hovedtræk om, hvor den økonomiske risiko henholdsvis instruktionsbeføjelserne ligger. 

De forskellige kriterier der taler for og imod status som selvstændigt erhvervsdrivende, kan opstilles som 

nedenfor:33 

Kriterier for selvstændigt erhvervsdrivende Kriterier for lønmodtagerforhold  

Indkomstmodtager har selv instruktionsbeføjelse, 

bortset fra den hvervgiver der følger den enkelte ordre 

Indkomstmodtageren har i overvejende grad én 

hvervgiver 

Forpligtelse til hvervgiver er alene i forhold til det 

enkelte ordreforhold 

Aftale om løbende arbejdsydelse 

Ingen begrænsning i arbejde for andre kunder Hvervgiverbestemt arbejdstid 

Indkomstmodtager påtager sig økonomisk risiko Ret til opsigelsesvarsel 

Betaling først efter arbejdets fuldførelse og efter 

regning 

Vederlaget er tjenesteforholdslignende (timeløn, 

månedsløn, provision mv.) 

Indkomstmodtager ejer de anvendte driftsmidler Periodisk udbetaling af vederlag 

 Hvervgiver afholder udgifter i relation til arbejdet 

 Vederlag er nettoindkomst for indkomstmodtager 

 Lønmodtager i andre loves henseender (ferielov, 

funktionærlov mv.) 

Tabel 1 - kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i personskattecirkulæret  

I sagen SKM2003.555.HR nåede Højesteret frem til, at en vikarierende journalist måtte anses for værende 

lønmodtager. Journalisten blev hyret ind i forbindelse med sygdom eller ferie blandt de fastansatte. 

Journalisten havde hverken ansættelseskontrakt og fik ikke løn under sygdom.  

Afregningen foregik ved, at journalisten månedligt fremsendte en faktura, der efterfølgende blev betalt. 

Honoraret blev afregnet efter faste takster og journalisten fik tilmed ulempetimebetaling.  

Journalisten havde til opgave at udføre de fastansattes arbejde i virksomheden, i tilfælde af sygdom eller 

andet fravær. I personskattecirkulæret er instruktionsbeføjelsen en af indikationerne på, at man bør 

betragtes som lønmodtager, såfremt beføjelsen ligger hos hvervgiver.  

                                                            
32 Skatteministeriet, CIR nr. 129 af 04/07/1994 – (Personskattecirkulæret) 
33 Skatteministeriet, CIR nr. 129 af 04/07/1994 – (Personskattecirkulæret) 
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Ligeledes er månedlig afregning samt faste satser også omfattet af kriterierne, som taler for 

lønmodtagerforhold. Den eneste modvejende indikation, er fremsendelsen af fakturaer.    

I sagen TfS 1996, 449 H blev en Tupperware-forhandler anerkendt som selvstændigt erhvervsdrivende. 

Højesteret lagde særlig vægt på, at forhandlerne selvstændigt besluttede deres arbejdstid, samt at de selv 

skulle afholde alle omkostninger, der var nødvendige for arbejdets udførelse. Disse omkostninger var af en 

så betydelig størrelse, at det ikke kunne lægges til grund for værende lønmodtagerforhold. Derudover var 

forhandlerne frit stillet i forhold til, at medbringe hjælpere til deres arrangementer. Dertil blev der lagt vægt 

på, at forhandlerne var momsregistreret, samt at de måtte antages, at have påtaget sig en økonomisk risiko.  

I dette tilfælde lå instruktionsbeføjelsen hos den selvstændige forhandler. At den selvstændigt 

erhvervsdrivende selv afholder alle omkostninger, indikerer også at denne bør anerkendes som 

selvstændigt erhvervsdrivende. Den enkelte forhandler påtager sig dermed en økonomisk risiko. 

Momsregisteringen er også en mindre indikation på, at der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed.  

Ved vurdering af, hvorvidt der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagerforhold, må 

der foretages en konkret vurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i de faktiske forhold, som det også 

fremgår af ovennævnte sager, der er afgjort ved Højesteret. Ved begge de nævnte sager, er der forhold der 

taler for og imod selvstændig erhvervsvirksomhed. Højesteret vurderer ved SKM2003.555.HR, at flest af de 

konkrete forhold taler for lønmodtagerforhold på trods af, at der foreligger enkelte elementer af 

selvstændig erhvervsvirksomhed. Det omvendte gør sig gældende ved TfS 1996, 449 H, hvor elementerne 

af selvstændig erhvervsvirksomhed vægtes højest.  

4.2.5.3 Selvstændigt erhvervsdrivende i skattetransparente selskaber 

Begrebet skattetransparente selskaber omfatter interessentskaber, kommanditselskaber og 

kommanditaktieselskaber (også benævnt partnerselskaber). Fælles for disse tre virksomhedsformer er, at 

beskatningen sker på deltagerniveau ud fra en overskuds-/underskudsdeling baseret på en aftale herom.34  

Ved interessentskaber hæfter alle deltagere personligt og solidarisk. Det vil sige, at en kreditor kan rette 

krav mod de enkelte deltagere, såfremt interessentskabet ikke er betalingsdygtigt.  

Ved kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber skal der minimum være én komplementar og 

minimum én kommanditist. Komplementaren hæfter på lige fod med en interessent i et interessentskab, 

hvor kommanditisten udelukkende hæfter for sit indskud eller sine kapitalandele. 

  

                                                            
34 Pedersen, Jan, ”Skatteretten 2”, Karnov Group Denmark, 7. udgave, side 707 
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 Personlig og solidarisk hæftelse Hæftelse med indskud 

Interessentskab Alle deltagere Ingen 

Kommanditselskab Komplementar Kommanditist 

Kommanditaktieselskab Komplementar Kommanditist 

Tabel 2 - kilde: LEV § 2 stk. 2 samt ”Introduktion til dansk selskabsret II”35 

I 2015 fik et partnerselskab bindende svar (SKM2015.729.SR) på, at nye partnere, der kun skal eje en 

tiendedel af, hvad de nuværende kapitalejere har, kan betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende. De 

kapitalejere, der kommer til at eje en tiendedel, har som udgangspunkt de samme rettigheder som de 

øvrige kapitalejere. Dog har de ikke beføjelse til at deltage ved beslutninger om vederlæggelse og 

indtræden/udtræden af partnere. Derudover vil deres overskudsandel være tilsvarende begrænset.  

Skatterådet fastslår dermed, at der sker et skifte i den nye partners skattemæssige status, når personen går 

fra at være lønmodtager i partnerselskabet til at være partner.  

Det bindende svar bekræfter, at personen i denne situation går fra status som lønmodtager til status som 

selvstændigt erhvervsdrivende, og derfor kan anvende virksomhedsordningen. Dette selvom der ikke 

påtages en reel økonomisk risiko, og at personen fortsat vil være underlagt instruktionsbeføjelser.36  

SKATs indstilling til Skatterådet var, at vederlæggelsen til kapitalejerne ikke kan beskattes efter reglerne i 

VSL. Dette skyldes, at SKAT ikke mener, at kapitalejerne opfylder de generelle kriterier for at være 

selvstændigt erhvervsdrivende. Det til trods, når Skatterådet frem til en anden afgørelse.  

I forlængelse af det bindende svar, anmodede Skatterådet skatteministeren om lovgivning på området. 

Skatterådet påpegede, at det bindende svar var i overensstemmelse med daværende praksis. Praksis på det 

tidspunkt var normalt, med henblik på en mindre ejerkreds, end i ovennævnte tilfælde. Men Skatterådet 

mente ikke, at der var belæg for at ændre praksis, alene på baggrund af en større ejerkreds. Derfor 

anmodede man om lovgivning på området, således at problemstillingen kunne bringes til ophør.  

En betydelig hindring for, at alle personselskabsdeltagere kan kvalificeres som selvstændigt 

erhvervsdrivende, er anpartsindgrebet i PSL § 4, stk. 1, nr. 9.  

Anpartsindgrebet medfører, at deltagere i personselskaber med et ejerantal på over 10 og som ikke 

deltager i væsentligt omfang i virksomhedens drift, skal have kategoriseret deres indkomst fra 

personselskabet som kapitalindkomst.  

                                                            
35 Friis Hansen, Søren et al., ”Introduktion til dansk selskabsret II”, Karnov Group Denmark, 3. udgave, side 15 
36 Bemærkninger til lovforslag L194 2016/2017 
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Tillige gælder det for indkomst fra de i LL § 8 K, stk. 2 omfattede virksomheder.  

Såfremt en skattepligtig er omfattet af anpartsindgrebet, kan denne ikke anvende virksomhedsordningen 

for så vidt angår indkomsten fra det pågældende skattetransparente selskab.  

Før vedtagelsen af lovforslag L19437 og LL § 4, kunne lønmodtagere konverteres til selvstændigt 

erhvervsdrivende, blot ved erhvervelse af en beskeden andel af et partnerselskab, hvori de var ansat. 

Kvalifikationen som selvstændigt erhvervsdrivende betød, at de kunne anvende virksomhedsordningen. 

Samfundsmæssigt havde det den effekt, at partnerselskabet ikke længere skulle indeholde A-skat af 

lønudbetalinger til kapitalejeren, samt at kapitalejeren havde mulighed for midlertidig lav beskatning af 

opsparet overskud. Det gav en øget risiko for skatterestancer og potentiel livsvarig udskydelse af 

skattebetalinger. Principielt ønskede man, at beskatningen skete på lige vilkår med kapitalejere i 

kapitalselskaber, hvor lønudbetalinger beskattes som almindelig A-indkomst og udbytter som 

aktieindkomst. Kapitalselskabet har pligt til indeholdelse af kildeskat jf. KSL § 46.  

Det er centralt i forhold til, hvorvidt virksomhedsordningen må anvendes, om den skattepligtige kan 

kvalificeres som selvstændigt erhvervsdrivende. Dette er centralt, da det er et krav for anvendelse af 

virksomhedsordningen jf. VSL § 1.  

Som et resultat af Skatterådets anmodning til skatteministeren, blev lovforslag L194 om ændring af 

ligningsloven fremsat. Forslaget om tilføjelse af § 4 i ligningsloven blev enstemmigt vedtaget den 2. juni 

2017 i Folketinget, gældende for indkomstår der startede 1. januar 2018 og fremefter.  

”§ 4. Deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at deltagerens 

indkomst fra det skattemæssigt transparente selskab kan anses for indkomst ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed. ” 

Kilde: Ligningsloven § 4 

Som det fremgår af lovens ordlyd, er det ikke en positiv bekræftelse af kvalifikation som selvstændigt 

erhvervsdrivende. Loven er lavet for at bryde med tidligere praksis, hvor alle kapitalejere i 

skattetransparente selskaber kunne anses for værende selvstændigt erhvervsdrivende. Lovændringen 

medfører, at dette ikke nødvendigvis gør sig gældende.  

Det er nu muligt, at kvalifikationen beror på en konkret vurdering, hvor der tages hensyn til de i afsnittet 

”4.2.5.2 Afgrænsning i forhold til løn- og honorarmodtagere” nævnte kriterier. Vurderingen beror dermed 

nu alene på konkrete forhold, og dermed ikke på tidligere praksis.  

                                                            
37 L194 2016-17 – Forslag til lov om ændring af ligningsloven 
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Det skal bemærkes, at afgrænsningen i forhold til ikke-erhvervsmæssig virksomhed ikke er relevant i denne 

sammenhæng.  

Dette skyldes, at det skattemæssigt transparente selskab i sig selv typisk anses for værende selvstændig 

erhvervsvirksomhed. I og med at da der er tale om skattetransparente selskaber, udgør selskabet i sig selv 

ikke et selvstændigt skattesubjekt.38 Skattesubjektet udgøres af de enkelte ejere, og derfor er det 

afgrænsningen i forhold til lønmodtagere, der er central.  

Ved kvalifikationen vurderes især ud fra to kriterier: den økonomiske risiko og omfanget af indflydelsen i 

virksomheden.39 Hvor det ved tidligere praksis var nok, at deltageren ejede en del af det skattetransparente 

selskab, skal der nu foretages en konkret vurdering, der tager højde for blandt andet deltagerens 

økonomiske risiko samt indflydelse.  

Det er derfor ikke længere definitivt, at deltageren ejer en andel af personselskabet. Ved den tidligere 

praksis skulle der naturligvis tages højde for indkomst omfattet af anpartsindgrebet. 

For så vidt angår den økonomiske risiko for en deltager i et skattetransparent selskab, vil det hovedsageligt 

dreje sig om hæftelsen. Det er imidlertid kun ved kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber 

(partnerselskaber), at der er mulighed for begrænset hæftelse for kommanditister. Ved interessentskaber 

hæfter alle deltagere personligt og solidarisk, hvorfor det klart må antages, at der foreligger en økonomisk 

risiko for deltagerne.  

Som udgangspunkt vil kommanditisterne i kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber også have en 

vis økonomisk risiko, i og med at de hæfter for deres indskud. Men med udgangspunkt i SKM2015.729.SR, 

kan det diskuteres hvorvidt der egentlig er tale om en reel økonomisk risiko. Den juridiske vejledning 

nævner blandt andet, at det er et krav, at der er tale om en reel økonomisk risiko. Deltageren må dermed 

ikke være garanteret et minimumsvederlag. Ligeledes er det et krav, at deltageren tager andel i et 

eventuelt tab. Den økonomiske risiko betyder også, at der skal være en reel risiko for at lide et tab. Hvis der 

er et garanteret minimumsvederlag eller en anden foranstaltning der gør, at deltageren ikke tager andel i et 

økonomisk tab, kan deltageren ikke anses for værende selvstændigt erhvervsdrivende.  

Risiko for et økonomisk tab blev eksempelvis behandlet i SKM2007.35.ØLR, hvor en historiker blev 

underkendt som selvstændigt erhvervsdrivende, og derfor ikke kunne anvende virksomhedsordningen. 

Østre Landsret mente ikke, at han havde en reel risiko for et økonomisk tab.  

                                                            
38 Friis Hansen, Søren et al., ”Introduktion til dansk selskabsret II”, Karnov Group Denmark, 3. udgave, side 20 
39 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.1.2.4, Selvstændigt erhvervsdrivende ved deltagelse i et skattemæssigt 
transparent selskab 
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Han havde alene risiko for, at der ikke ville være nogen honorering for det udførte arbejde. Men Østre 

Landsret vurderede, at der ikke var nævneværdige udgifter forbundet med aktiviteten, og derfor ingen 

risiko for økonomisk tab.  

Det kan i praksis være svært at vurdere, hvorvidt en kommanditist i et skattetransparent selskab har en reel 

økonomisk risiko, hvorfor dette i praksis skal bero på en konkret vurdering. Interessenter i 

interessentskaber samt komplementarer hæfter personligt og solidarisk, og må derfor antages at have en 

reel økonomisk risiko. Derfor kan det anskues, at LL § 4 ikke er tilsigtet interessenter og komplementarer.  

Omfanget af den enkelte deltagers indflydelse i virksomheden beror på, hvorvidt deltageren disponerer 

over medarbejdere, eller på anden måde har instruktionsbeføjelser over for andre i det skattetransparente 

selskab. Hvis deltageren er underlagt instruktion og tilsyn fra øvrige deltagere eller det skattetransparente 

selskabs ledelsesorgan, vil dette tale imod kvalificering som selvstændigt erhvervsdrivende. Det er et krav, 

at deltageren har en reel indflydelse på personselskabets overordnede beslutninger. I selskaber med 

mange deltagere, vil der være tilsvarende mange om at træffe beslutningerne, hvorfor indflydelsen hos den 

enkelte deltager vil være begrænset. Derfor vil sandsynligheden for en reel indflydelse på virksomhedens 

overordnede beslutninger være mindre, end i personselskaber med få deltagere.  

Et eksempel på en vurdering af, hvorvidt en deltager kan anses for værende selvstændigt erhvervsdrivende, 

er at finde i SKM2018.248.SR. Sagen omhandler en kommanditist i et kommanditselskab, som ønskede svar 

på, hvorvidt deltageren kunne kvalificeres som selvstændigt erhvervsdrivende efter implementeringen af LL 

§ 4. Skatterådet henviser i det bindende svar også til Tupperware-sagen.40 De faktiske forhold for 

kommanditisten betød, at Skatterådet anerkendte deltageren som selvstændigt erhvervsdrivende. Dette 

blev begrundet med, at deltageren havde den nødvendige indflydelse samt oppebar en reel økonomisk 

risiko. Det fremgår blandt andet, at kommanditisterne er forpligtet til at indbetale værdien af underskud 

senest den 1. april i det følgende indkomstår.  

Dermed har kommanditisterne en reel risiko for at lide et økonomisk tab. Deltagerne er i den pågældende 

sag ligeledes også kontraktuelt forpligtet til at betale selvrisikoen ved eventuelle forsikringssager. 

Selskabsdeltagerne tilrettelægger selv deres arbejdsdag og er ikke underlagt nogle former for instruktioner 

fra andre deltagere.  

Derfor har Skatterådet vurderet, at deltageren opfylder kriterierne for at kunne kvalificeres som 

selvstændigt erhvervsdrivende, og deltageren kan som udgangspunkt derfor anvende 

virksomhedsordningen.  

                                                            
40 TfS 1996, 449 H 
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I tilfælde af, at en person erhverver en andel i et personselskab og ikke opfylder kriterierne for at være 

selvstændigt erhvervsdrivende, vil personen blive anset som lønmodtager. Status som lønmodtager 

betyder, at løn skal beskattes som A-indkomst jf. KSL § 43. Investeringen i andelen af personselskabet kan 

generere et afkast på lige fod med investering i kapitalselskaber.  

Afkastet af investeringen vil afhængigt af kvalifikationen blive beskattet som aktieindkomst, 

kapitalindkomst eller personlig indkomst. Hvis afkastet opfylder betingelserne for aktieindkomst 

henholdsvis kapitalindkomst jf. PSL §§ 4 og 4A, vil det kunne kvalificeres som dette. Hvis ikke det opfylder 

betingelserne, vil det være personlig indkomst jf. PSL § 3, og der skal derfor svares arbejdsmarkedsbidrag af 

afkastet.  

4.3 Anvendelse af virksomhedsordningen 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen som beskatningsform, er der en række praktiske ting, der skal 

iagttages. Hvis en skattepligtig beskattes efter PSL, vil årets overskud danne grundlag for dennes personlige 

indkomst. Ved beskatning efter virksomhedsordningen, beskattes den skattepligtige af årets overførsler til 

privatøkonomien. Samtidig beskattes forskellen mellem det overførte og årets overskud som 

virksomhedsindkomst.  

Ydermere beregnes et kapitalafkast, der vil optræde som kapitalindkomst på den skattepligtiges 

årsopgørelse, hvor et tilsvarende beløb er fratrukket den personlige indkomst. Kapitalafkastet flyttes derfor 

fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Det medfører en lavere beskatning af kapitalafkastet, da 

kapitalindkomst maksimalt kan beskattes med 42,68 % (2018), hvor personlig indkomst kan være helt op til 

56,49 % (2018).41 

Renteudgifter har også en anden fradragseffekt ved anvendelse af virksomhedsordningen. Ved PSL 

fratrækkes erhvervsmæssige renteudgifter i kapitalindkomsten, mens renteudgifterne fratrækkes i 

personlig indkomst, ved anvendelse af virksomhedsordningen. Fradragseffekten er dermed større, og det er 

derfor, alt andet lige, mere attraktivt for erhvervsdrivende med renteudgifter, at anvende 

virksomhedsordningen frem for beskatning efter PSL.  

Der er dermed en række aspekter, der skal iagttages ved anvendelse af virksomhedsordningen som 

beskatningsform. Der redegøres for disse aspekter nedenfor, herunder hvilke krav der gælder ved 

indtræden i virksomhedsordningen.  

                                                            
41 Skatteministeriet, Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2018-2019, 14. marts 2019 



4 Redegørelse for virksomhedsordningen 

Side 22 af 117 
 

4.3.1 Indtræden i virksomhedsordningen 

Såfremt en selvstændigt erhvervsdrivende opfylder kravene for at kunne anvende virksomhedsordningen, 

kan denne vælge at indtræde med virkning fra starten af et indkomstår. Dette er også muligt med 

tilbagevirkende kraft. Dog skal Skattestyrelsen informeres om indtræden senest et år og seks måneder efter 

indkomstårets udløb.  

Hvis en skattepligtig ønsker at indtræde i virksomhedsordningen med virkning fra indkomståret 2016, skal 

Skattestyrelsen senest have besked herom den 30. juni 2018. Tilkendegivelsesfristen er derfor det andet 

kalenderår efter udløbet af indkomståret.42 

Ved indtræden i virksomhedsordningen, skal der udarbejdes en række opgørelser. Dette drejer sig blandt 

andet om indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget, som behandles nærmere nedenfor. 

4.3.1.1 Aktiver, der ikke kan indgå i virksomhedsordningen 

Vælger en skattepligtig person at anvende virksomhedsordningen, er der i henhold til VSL en række aktiver 

der ikke kan indgå i ordningen. Disse aktiver oplyses i VSL § 1 stk. 2 og stk. 3. Aktiver, som den skattepligtige 

ejer og benytter privat, kan som udgangspunkt ikke indgå i virksomhedsordningen.  

Ifølge VSL § 1, stk. 2, kan aktier og obligationer ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre aktiviteten 

udgør næring. For så vidt angår obligationer, er der i VSL en undtagelse, der betyder, at obligationer, som 

beskattes som finansielle kontrakter samt konvertible obligationer omfattet af ABL, alligevel kan indgå i 

virksomhedsordningen. Ligeledes kan andele i foreninger omfattet af SSL § 1, stk. 1, nr. 3-4, samt aktier og 

investeringsbeviser udstedt af et investeringsselskab, jf. ABL § 19 indgå i virksomhedsordningen.  

I henhold til VSL § 1, stk. 3, kan aktiver der benyttes til både private og erhvervsmæssige formål, ikke indgå i 

virksomhedsordningen. For så vidt angår blandet benyttede ejendomme, kan den erhvervsmæssige andel 

af ejendommen indgå i virksomhedsordningen. Denne erhvervsmæssige andel opgøres som den andel af 

ejendommens værdi, der ikke benyttes privat af den skattepligtige. Foretages der ombygninger eller 

forbedringer på disse ejendomme, skal disse omkostninger ligeledes fordeles efter samme fordelingsnøgle.  

Endvidere indeholder VSL § 1, stk. 3, en række blandet benyttede aktiver, som enten kan indgå eller 

udelades.  

Dette vedrører blandet benyttede biler, telefoner, datakommunikationsforbindelser og computere. Fælles 

for disse aktiver er, at de kan indgå i virksomhedsordningen. Dette udløser beskatning af fri bil og/eller fri 

telefon i henhold til LL § 9 C, stk. 7 og LL § 16.  

                                                            
42 Virksomhedsskatteloven § 2, stk. 2 
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Såfremt en selvstændigt erhvervsdrivende har medtaget disse aktiver i virksomhedsordningen, uden at lade 

sig beskatte efter gældende regler, kan Skattestyrelsen korrigere skatteansættelsen. 

Ud over de lovbestemte begrænsninger på aktiver, der ikke kan indgå virksomhedsordningen, er der i 

praksis også eksempler på aktiver, som ikke accepteres medtaget i virksomhedsordningen. Disse aktiver 

omhandler udlån til nærtstående parter henholdsvis kapitalselskaber ejet af den skattepligtige selv.  

I sagen SKM2013.505.HR havde en skattepligtig, der anvendte virksomhedsordningen, udlånt penge til sit 

kapitalselskab, hvori han var hovedaktionær. Højesteret kom frem til, at udlånet skulle anses som en 

overførsel til den skattepligtige jf. VSL § 5, hvorfor udlånet ikke kunne indgå som et aktiv i 

virksomhedsordningen. Højesteret lagde vægt på, at udlånet ikke var en disposition som led i sædvanlig 

forretningsmæssig disposition.  

Skatterådet har afgivet bindende svar på, hvorvidt tilgodehavender hos familiemedlemmer kan indgå som 

aktiv i virksomhedsordningen. Ifølge Skatterådet (SKM2016.278.SR) kunne en faders tilgodehavende hos 

sønnen, som bestod af udlån i forbindelse med stiftelse af et interessentskab samt køb af en ejendom, ikke 

anerkendes som et aktiv i virksomhedsordningen. Beløbet skulle således i stedet anses som en overførsel til 

den skattepligtige med dertil hørende beskatning.  

4.3.1.2 Indskudskonto 

Indskudskontoen er udtryk for den skattepligtiges indskud i virksomheden med allerede beskattede midler. 

Som følge af at indskudskontoen består af beskattede midler, kan den skattepligtige hæve indeståendet på 

indskudskontoen skattefrit. Overførslen af indestående på indskudskontoen, overføres til den skattepligtige 

via hæverækkefølgen. Hæverækkefølgen behandles nærmere i afsnittet ”4.3.4 Overførsel af værdier til den 

skattepligtige”. 

På det tidspunkt, hvor en selvstændigt erhvervsdrivende vælger at indtræde i virksomhedsordningen, skal 

indskudskontoen opgøres. Indskudskontoen udgør, som udgangspunkt, nettoværdien af alle 

erhvervsmæssige aktiver henholdsvis passiver.  

Når indskudskontoen opgøres ved indtræden i virksomhedsordningen, kan denne blive negativ som følge 

af, at den erhvervsmæssige gæld overstiger værdien af virksomhedens erhvervsmæssige aktiver. 

Fremkommer en negativ indskudskonto, kan denne nulstilles såfremt det kan dokumenteres, at al gæld er 

erhvervsmæssig jf. VSL § 3, stk. 5.  
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Kan den skattepligtige ikke dokumentere, at gælden i virksomhedsordningen er erhvervsmæssig, vil 

indskudskontoen forblive negativ. En negativ indskudskonto medfører beregning af rentekorrektion samt 

manglende mulighed for opsparing af overskud. Dette behandles nærmere senere i afhandlingens 

redegørelse. 

Indskudskontoen opgøres én gang ved indtræden i virksomhedsordningen på baggrund af nedenstående 

opgørelsesmetode.  

Som følge af, at indskudskontoen skal opgøres ved indtræden i virksomhedsordningen, kan denne som 

udgangspunkt ikke omgøres. Indskudskontoen fastfryses således og kan kun påvirkes via indskud og 

hævninger.  

Ifølge Den juridiske vejledning,43 kan en fejlagtigt opgjort indskudskonto dog korrigeres. En fejlbehæftet 

opgørelse af indskudskontoen kan forekomme ved sammentællingsfejl, forkerte værdiansættelser på 

aktiver og gældsposter eller lignende. Ved opgørelsen af indskudskontoen har den skattepligtige en 

interesse i, at indskuddet opgøres til størst mulige værdi. Derfor er det nødvendigt med lovgivning om, 

hvordan indskudskontoen opgøres og de relevante værdier fastsættes. Årsagen til interessen i den størst 

mulige indskudskonto er, at indestående på indskudskontoen kan hæves skattefrit. Ligeledes ønsker den 

skattepligtige den størst mulige margin til en eventuelt negativ indskudskonto, da en sådan kan have store 

skattemæssige konsekvenser for den skattepligtige. 

Ved opgørelsen af indskudskontoen, skal der henses til, hvordan de forskellige aktiver henholdsvis passiver 

indregnes. Reglerne om opgørelse af indskudskontoen fremgår af VSL § 3. Disse behandles nærmere 

herunder. 

4.3.1.2.1 Goodwill  

Såfremt en erhvervsvirksomhed har erhvervet goodwill, skal dette medregnes ved opgørelsen af 

indskudskontoen. Ved opgørelsen af indskudskontoen, er det alene erhvervet goodwill, der kan medregnes 

og der kan således ikke medregnes internt oparbejdet goodwill.  

Goodwill skal medregnes til den kontantomregnede anskaffelsessum med fradrag af skattemæssigt lineære 

afskrivninger.  

4.3.1.2.2 Driftsmidler 

Erhvervsmæssige driftsmidler skal medregnes ved opgørelsen af indskudskontoen med den skattemæssigt 

afskrivningsberettigede saldoværdi.  

                                                            
43 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.5.2.5.1, Generelt om indskudskonto 
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For så vidt angår blandet benyttede driftsmidler, skal der medtages den skattemæssigt 

afskrivningsberettigede saldoværdi for disse driftsmidler. Denne behandling er forudsat, at disse blandet 

benyttede driftsmidler, reelt er driftsmidler, der kan indgå i virksomhedsordningen jf. tidligere beskrivelse.  

Såfremt der indskydes driftsmidler, der hidtil har været anvendt udelukkende til private formål, skal disse 

medregnes til handelsværdien. Dette kan være tilfældet, hvor en nystartet virksomhed inddrager tidligere 

private driftsmidler til anvendelse i virksomhedens drift.  

Såfremt man har driftsmidler med en negativ saldoværdi, skal disse ikke modregnes i opgørelsen af 

indskudskontoen. Dette kan forekomme med baggrund i AL § 8.  

4.3.1.2.3 Varelagre og husdyrbesætninger 

Den skattemæssige værdi af varelagre kan opgøres på tre forskellige måder jf. VLL § 1. Varelageret skal 

opgøres efter et eller flere af disse principper. Der kan naturligvis kun anvendes ét princip per varegruppe.  

De tre skattemæssige opgørelsesmetoder er som følger: 

1) Dagspris  

2) Kostpris 

3) Fremstillingspris  

For så vidt angår husdyrbesætninger, skal disse opgøres til normalhandelsværdi eller handelsværdi.44 Dette 

behandles ikke yderligere i denne afhandling.  

4.3.1.2.4 Øvrige aktiver, herunder løbende ydelser  

Ved opgørelsen af indskudskontoen skal øvrige aktiver indregnes med anskaffelsessummen fratrukket de 

foretagne skattemæssige afskrivninger. Skulle virksomheden være i besiddelse af øvrige aktiver, som er 

kontantomregnet, er det denne kontantomregnede værdi, der skal lægges til grund for opgørelsen af 

indskudskontoen.  

Løbende ydelser jf. LL § 12 medtages med udgangspunkt i disses kapitaliserede værdi.  

4.3.1.2.5 Ejendomme  

Ved opgørelse af værdien for fast ejendom, er der to muligheder. Den skattepligtige kan vælge at benytte 

anskaffelsessummen for ejendommen. Alternativt kan den skattepligtige vælge at benytte den senest 

offentliggjorte ejendomsvurdering med fradrag af byrder, som der ikke ved den offentlige 

ejendomsvurdering er taget hensyn til og med tillæg af ombygninger og forbedringer, der ej heller er taget 

hensyn til ved den offentlige vurdering.  

                                                            
44 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.5.2.5.3, Værdiansættelsen ved opgørelse af indskudskontoen 
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Hvis der ikke foreligger en offentlig ejendomsvurdering, kan den skattepligtige benytte handelsværdien pr. 

1. oktober som grundlag for indskudskontoen, jf. VSL § 3, stk. 4.  

Som følge af, at anskaffelsessummen henholdsvis den offentlige ejendomsvurdering kan være betydeligt 

forskellige, bør den skattepligtige benytte den største værdi, som grundlag for opgørelsen af 

indskudskontoen. Dette vil alt andet lige medføre den størst mulige indskudskonto, som den skattepligtige 

vil have en interesse i at opnå.  

4.3.1.2.6 Gældsposter 

Alle gældsposter skal medregnes ved opgørelsen af indskudskontoen til kursværdien for den enkelte 

gældspost.  

Aftaler om løbende ydelser skal medregnes til den kapitaliserede værdi af ydelserne. Eventuelt indestående 

på konjunkturudligningskontoen skal også modregnes i opgørelsen af indskudskontoen, jf. VSL § 3, stk. 3. 

4.3.1.3 Kapitalafkastgrundlag 

Når en skattepligtig indtræder i virksomhedsordningen, har denne pligt til at opgøre 

kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastgrundlaget bruges til at beregne kapitalafkastet, der behandles som 

et særskilt afsnit nedenfor. Årsagen til, at der skal opgøres et kapitalafkastgrundlag ved indtræden er, at 

kapitalafkastet beregnes på baggrund af værdier ved indkomstårets begyndelse.45   

Det bemærkes, at opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ved brug af virksomhedsordningen, er meget 

anderledes end ved beregning af kapitalafkastgrundlaget i kapitalafkastordningen.  

I forbindelse med opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget benyttes de samme opgørelser for så vidt angår 

aktiver og passiver, som ved beregning af indskudskontoen ved indtræden. Den eneste forskel mellem 

indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget første år, er vedrørende værdiansættelsen af ejendomme. Ved 

opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, kan den skattepligtige udelukkende benytte den kontante 

anskaffelsessum som beregningsgrundlag jf. VSL § 8, stk. 2. 

Kapitalafkastgrundlaget bliver ikke fastfrosset, ligesom indskudskontoen gør. Kapitalafkastgrundlaget bliver 

årligt reguleret, afhængigt af udviklingen i værdierne af aktiver og gæld. Som udgangspunkt vil 

kapitalafkastgrundlaget være lig med den skattemæssige egenkapital hvert år. Der skal dog reguleres for 

hensat til senere faktisk hævning, mellemregningskonto og sikkerhedsstillelser.  

                                                            
45 Virksomhedsskatteloven § 8 
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4.3.2 Løbende indskudskonto 

Ved indtræden i virksomhedsordningen fastfryses det indskudte beløb til de opgjorte værdier. Det er derfor 

ikke muligt at gå tilbage og ændre værdierne. Dette kan kun lade sig gøre, hvis der kan påvises fejl ved 

værdiansættelserne. Når den skattepligtige er indtrådt i virksomhedsordningen og indskudskontoen er 

opgjort, er der kun to faktorer, der kan påvirke indskudskontoen løbende. Disse er hævninger og indskud. 

Hævninger i generel forstand har ingen direkte påvirkning, da hævninger på indskudskontoen ligger sidst i 

hæverækkefølgen. Men i de tilfælde, hvor alt overskud, hensat til senere faktisk hævning og opsparet 

overskud er hævet, vil der blive hævet på indskudskontoen, og denne vil blive påvirket i negativ retning.  

Ved indskud af likvide midler, er der som udgangspunkt to muligheder. Beløb kan bogføres på 

mellemregningskontoen, og kan hæves igen uden om hæverækkefølgen. Transaktioner der vedrører 

mellemregningskontoen, vil således ikke have nogen påvirkning på indskudskontoen. Det kan alternativt 

bogføres som et egentligt indskud, der så vil påvirke indskudskontoen.46 Indskud i form af aktiver (ikke 

likvide midler) vil altid blive anset som værende indskudt på indskudskontoen.  

Det er muligt, at indskudskontoen er negativ. Dette vil være et udtryk for, at der er lagt privat gæld i 

virksomhedsordningen. Dette vil være tilfældet, hvis privat gæld lægges i virksomhedsordningen ved 

indtræden, og det ikke kan dokumenteres, at gælden er erhvervsmæssig. Skattestyrelsen kan anfægte 

nulstillingen af en negativ indskudskonto ved indtræden i virksomhedsordningen. Den skattepligtige skal 

derfor kunne redegøre for og forsvare, at indskudskontoen nulstilles ved indtræden. Det skal kunne 

dokumenteres af den skattepligtige, at alle passiver er erhvervsmæssige i denne sammenhæng.  

Skatterådet afgav bindende svar47 til en skattepligtig, hvor de afkræftede, at en gæld stiftet til erhvervelse 

af aktier, der ikke indgik i virksomhedsordningen, kunne anses som værende erhvervsmæssig gæld. Derfor 

måtte indskudskontoen være negativ ved indtræden. Ligeledes er der afgivet flere domme,48 hvor det 

underkendes, at indskudskontoen var blevet nulstillet ved indtræden i virksomhedsordningen. Ved 

dommene er der lagt vægt på, at gælden ikke kunne dokumenteres som værende erhvervsmæssig og 

derfor måtte indskudskontoen forblive negativ ved indtræden i virksomhedsordningen.  

Konsekvenserne af en negativ indskudskonto kan være omfangsrige. Dette behandles nærmere senere i 

afhandlingen. 

                                                            
46 Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 1 
47 SKM2015.291.SR 
48 TfS 1994, 513 ØLD samt TfS 1995, 133 VLD 
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4.3.3 Kapitalafkast 

I virksomhedsordningen er der mulighed for, at en del af årets overskud kan blive omkvalificeret fra 

personlig indkomst til kapitalindkomst, med en lavere beskatning til følge. Den indkomst, der beregnes og 

flyttes på indkomstopgørelsen, betegnes som kapitalafkastet. Kapitalafkastet er et udtryk for et afkast af 

den investering, den skattepligtige har foretaget i sin virksomhed. Afkastet kan sidestilles med det afkast, 

en skattepligtig søger at få ved en investering i et kapitalselskab. Et sådan afkast vil udforme sig i en avance 

eller et udbytte, som tilsvarende kapitalafkastet beskattes anderledes end personlig indkomst. Dermed 

tilgodeser kapitalafkastet også den skattemæssige sidestilling med kapitalselskaber, som et af 

virksomhedsordningens formål tilsiger.  

Kapitalafkastet beregnes som en rente af kapitalafkastgrundlaget opgjort ved indkomstårets begyndelse. 

Man beregner kapitalafkastet af primo-grundlaget, således at den skattepligtige ikke blot kan indskyde 

aktiver i slutningen af et indkomstår, for at højne kapitalafkastet, og dermed flytte utilsigtet meget 

indkomst fra personlig indkomst til kapitalindkomst på den skattepligtiges årsopgørelse.  

Hvis kapitalafkastet skal beregnes for et indkomstår, der er kortere end 12 måneder, skal det beregnes 

forholdsmæssigt, jf. VSL 7, stk. 2.  

Hvis en skattepligtig eksempelvis indtræder i virksomhedsordningen 1. april49 i indkomståret (forudsat, at 

den skattepligtiges regnskabsår svarer til kalenderåret), vil det ikke være muligt at få kapitalafkast for hele 

indkomståret. Her skal ske en regulering, således at der kun beregnes kapitalafkast for 9 måneder i stedet 

for 12 måneder.  

Kapitalafkastsatsen, der bruges til beregning af kapitalafkastet, svarer til et simpelt gennemsnit af 

Nationalbankens kassekreditrente, nedrundet og fratrukket to procentpoint jf. VSL § 9. I 2018 er 

kapitalafkastsatsen 0 %. Derfor vil kapitalafkastet i 2018 være nul.  

Kapitalafkastet kan ikke overstige årets overskud. Der kan ikke beregnes et negativt kapitalafkast, da dette 

ikke kan blive mindre end nul. Det er muligt at opspare årets kapitalafkast på lige fod med det resterende 

overskud. Det betyder, at det vil blive beskattet som personlig indkomst, når det hæves i 

virksomhedsordningen, såfremt det er opsparet.  

                                                            
49 Forudsat, at det først er muligt at indtræde i virksomhedsordningen på dette tidspunkt (eksempelvis grundet krav til 
indtræden) 
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Ligesom indskudskontoen skal kapitalafkastgrundlaget også opgøres ved indtræden i 

virksomhedsordningen. I modsætning til indskudskontoen, skal kapitalafkastgrundlaget dog opgøres 

løbende ved starten af indkomståret.  

Kapitalafkastgrundlaget er som hovedregel virksomhedens aktiver fratrukket gælden. Det vil normalvis 

svare til virksomhedens skattemæssige egenkapital. Der skal dog fragå det beløb, der er hensat til senere 

faktisk hævning. Ligeledes skal beløb, der er indestående på mellemregningskontoen fragå. Ifølge VSL § 8, 

stk. 1 skal beløb, der overføres til den skattepligtiges privatøkonomi også fragå, men dette vil der normalvis 

være taget højde for, når man kigger på den skattemæssige egenkapital i virksomheden. Endvidere skal 

beløb, der i tidligere indkomstår har været omfattet af den nye VSL § 4 b, stk. 1, fratrækkes i 

kapitalafkastgrundlaget.  

4.3.4 Overførsel af værdier til den skattepligtige 

Når en skattepligtig anvender virksomhedsordningen, er det vigtigt, at have styr på, hvad den skattepligtige 

hæver ud af virksomhedsordningen. Der er stor forskel på, hvorvidt der hæves af eksempelvis opsparet 

overskud, indestående på indskudskontoen eller årets overskud.  

Når der hæves i virksomhedsordningen, er der stor skattemæssig forskel på, hvordan disse hævninger skal 

beskattes henholdsvis behandles i virksomhedsordningen.50 Eksempelvis skal noget beskattes som 

kapitalindkomst, mens andet skal beskattes som personlig indkomst. 

Til at regulere dette forhold i virksomhedsordningen, er der indarbejdet den såkaldte hæverækkefølge. 

Hæverækkefølgen udformer sig som følger:51 

1) Hensat til senere faktisk hævning fra tidligere indkomstår 

2) Årets overskud  

3) Opsparet overskud  

4) Indskudskontoen  

Hensat til senere faktisk hævning fra tidligere år stammer fra den resultatdisponering, som er foretaget for 

det tidligere indkomstår.  

Hvis den skattepligtige har hævet mindre ud af virksomhedsordningen end den skattepligtige faktisk er 

blevet beskattet af, vil der opstå en post i virksomhedsordningen kaldet ”hensat til senere faktisk hævning”. 

Denne er et udtryk for, at den skattepligtige er blevet beskattet af mere, end denne faktisk har overført til 

privatøkonomien i det pågældende indkomstår.  

                                                            
50 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.5.2.7.2, Overførsler i hæverækkefølgen 
51 Virksomhedsskatteloven § 5 
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Hensat til senere faktisk hævning er derfor et udtryk for et allerede beskattet tilgodehavende, som den 

skattepligtige har ret til at hæve i sin virksomhed. Dermed har den skattepligtige ret til, at hæve denne 

hensættelse ud af virksomhedsordningen uden yderligere beskatning. Ifølge VSL § 5, stk. 1, nr. 2, skal denne 

hævning ske inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelsen, altså typisk inden den 1. juli.  

Når hensættelsen til senere faktisk hævning er hævet, begynder den skattepligtige at hæve af årets 

overskud. På baggrund af dette overskud og de hævninger herfra, dannes grundlaget for indkomstårets 

resultatdisponering, som vil blive nærmere beskrevet i afsnittet herom.  

Hæves hele årets overskud, kan den skattepligtige efterfølgende hæve af tidligere års opsparede overskud i 

virksomhedsordningen. Dette vil medføre, at kontoen for opsparet overskud bliver reduceret, samtidig med 

at beskatningen af det hævede opsparede overskud bliver endelig. Det medfører, at virksomhedsskatten på 

det opsparede overskud bliver modregnet i den samlede skatteopkrævning for det pågældende 

indkomstår.  

Såfremt årets hævninger medfører, at alt opsparet overskud hæves, vil der derfra hæves på 

indskudskontoen.  

Som tidligere beskrevet, er en positiv indskudskonto udtryk for de allerede beskattede værdier, den 

skattepligtige har indskudt i virksomhedsordningen. Dette medfører, at den skattepligtige kan hæve 

indestående på indskudskontoen skattefrit.  

Den skattepligtige har altid ret til, at trække beløb til dækning af virksomhedsskat ud af 

virksomhedsordningen, uden at dette indgår i hæverækkefølgen jf. VSL § 5, stk. 3.  

Udover ovenstående hæverækkefølge, eksisterer også en udvidet hæverækkefølge. Den udvidede 

hæverækkefølge indeholder, udover ovenstående, godtgørelser for driftsomkostninger og overførsel til 

medarbejdende ægtefælle. Disse overførsler skal ikke registreres som overførsler til den skattepligtige.52 

Hæverækkefølgen rejser samtidig spørgsmålet om, hvornår noget udgør en hævning eller ej. Dette har 

netop direkte effekt på, hvordan den skattemæssige behandling vil være efterfølgende. For at beskrive 

dette nærmere, vil der nedenfor blive gennemgået et par eksempler på, hvornår noget er en hævning i 

hæverækkefølgen henholdsvis ikke er. 

Hvis den skattepligtige har indskudt sin private bil i virksomhedsordningen, medgår samtlige omkostninger, 

herunder afskrivninger, i det skattemæssige resultat af virksomheden.  

                                                            
52 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.5.2.7.3, Den udvidede hæverækkefølge 
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I henhold til LL § 16, stk. 4, skal rådigheden over en sådan bil beskattes. Beskatningen medfører, at det 

skattemæssige resultat af virksomheden bliver forhøjet med et beløb svarende til beskatningsværdien 

samtidig med, at årets hævninger bliver forhøjet med et tilsvarende beløb. Dette bliver således betragtet 

som en overførsel til den skattepligtige og indgår dermed i hæverækkefølgen.  

Der kan også forekomme situationer, hvor man på den regnskabsmæssige side anser en omkostning for 

erhvervsmæssig, og på den skattemæssige side anser omkostningen for privat. Dette kan være tilfældet 

med fagforeningskontingenter. Særligt hvis der er krav til, at den skattepligtige skal være medlem. I dette 

tilfælde, vil der således i årsregnskabet forekomme omkostninger, der i skattemæssig forstand er private. 

Disse skal tilbageføres skattemæssigt og eftersom at disse er private, skal de tillægges årets hævninger, 

hvorefter disse indgår i hæverækkefølgen.53  

Der kan også forekomme omkostninger i årsregnskabet, som reelt ikke er skattemæssigt 

fradragsberettigede.54 Et eksempel herpå, er renter og gebyrer på virksomhedens skattekonto. Disse 

medtages i årsregnskabet som omkostninger, men ved opgørelsen af det skattemæssige resultat, skal disse 

tilbageføres.  

Denne type omkostninger betragtes ikke som en hævning, men vil alligevel opnå en afledt effekt i 

virksomhedsordningen, udover at det skattemæssige resultat bliver større.  

Skattemæssig tilbageførsel af disse omkostninger vil medføre, at den skattemæssige egenkapital reduceres, 

hvilket medfører, at kapitalafkastgrundlaget reduceres. Disse omkostninger skal registreres som en 

kapitalregulering ved opgørelsen af virksomhedsordningen, og vil derfor ikke have påvirkning på 

hæverækkefølgen. 

Derudover kan der være situationer, hvor den skattepligtige betaler private omkostninger med 

virksomhedens likvide midler. Når dette er tilfældet, vil der være tale om en privat hævning, som indgår i 

hæverækkefølgen, medmindre der er et indestående på mellemregningskontoen, der kan modregnes i.  

4.3.5 Mellemregningskonto 
Den skattepligtige har mulighed for en mellemregning med virksomheden. Dette sker via en uforrentet 

mellemregningskonto, hvor det er muligt at overføre kontanter mellem virksomhedens økonomi og den 

private økonomi jf. VSL § 4 a.  

                                                            
53 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.5.2.7.4, Private udgifter 
54 Jf. Statsskatteloven § 6 
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Mellemregningskontoen må aldrig blive negativ, således at den skattepligtige skylder virksomheden penge. 

Såfremt det forekommer, vil beløbet anses som en hævning i hæverækkefølgen jf. VSL § 5.  

Det er ikke muligt ved indtræden i virksomhedsordningen at have en mellemregningskonto. Dette er først 

noget der kan opstå, efter den skattepligtige er indtrådt og indskudskontoen er opgjort.  

Typisk vil mellemregningskontoen opstå, hvis den skattepligtige overfører kontante beløb til virksomheden 

og bogfører disse på en mellemregningskonto. Ligeledes vil der opstå en mellemregning, hvis den 

skattepligtige afholder virksomhedens driftsomkostninger for private midler. Her vil den skattepligtige 

kunne tage et tilsvarende beløb ud af virksomheden igen, uden at der skal ske beskatning. Dermed fungerer 

det akkurat som ved lovlig mellemregning med et kapitalselskab. 

Det er kun muligt at overføre kontante beløb til virksomheden og bogføre det på mellemregningskontoen. 

Det er ikke muligt at overføre værdipapirer55 eller andre aktiver. Dette vil i stedet blive betragtet som et 

indskud på indskudskontoen. Omvendt er det dog muligt, at trække både kontanter og aktiver ud via 

mellemregningskontoen.  

Ved opgørelsen af virksomhedens kapitalafkastgrundlag skal mellemregningskontoens værdi fratrækkes, jf. 

VSL § 8.    

Mellemregningskontoen smidiggør brugen af virksomhedsordningen, da den skattepligtige undgår, at 

eventuelle indskud af kontanter eller udlæg for driftsomkostninger, ender som et indskud på 

indskudskontoen, der som bekendt er omfattet af hæverækkefølgen.  

Såfremt mellemregningskontoen ikke havde været en mulighed, ville det være meget lidt attraktivt, at 

lægge ud for virksomhedens driftsomkostninger med private midler, eller give virksomheden et midlertidigt 

lån af private midler.   

4.3.6 Opsparet overskud 

Når en skattepligtig anvender virksomhedsordningen, har denne mulighed for at opspare overskud jf. VSL § 

10, stk. 2, mod en foreløbig beskatning af det opsparede overskud på 22 % (2018-niveau).  

Der er i virksomhedsskatteloven krav om, at den skattepligtige fører en særskilt konto for opsparet 

overskud i virksomhedsordningen, jf. VSL § 10, stk. 2. Kontoen skal føres eksklusiv den betalte 

virksomhedsskat på 22 %.  

                                                            
55 Forudsat, at disse kan indgå i virksomhedsordningen jf. VSL § 1, stk. 2 
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Der er ikke krav om, at det opsparede overskud indbetales på en særskilt bankkonto. Konto for opsparet 

overskud er udelukkende en konto i virksomhedsordningens forstand. Det medfører samtidig, at det 

opsparede overskud reelt kan investeres i virksomheden i form varelagre, driftsmidler med videre.  

Der er således ikke krav om, at pengene placeres i specifikke aktiver, så længe disse kan indgå i 

virksomhedsordningen.56 

Årets opsparede overskud fremkommer én gang om året, når den skattepligtige udarbejder 

resultatdisponeringen.  

Enten vil der opspares overskud, hæves af tidligere års opsparet overskud eller konto for opsparet overskud 

vil være uberørt. Dette afhænger af den skattepligtiges dispositioner ved resultatdisponeringen, samt i 

årets løb.  

Opsparet overskud består således af den del af overskuddet, som den skattepligtige ikke har hævet ud af 

virksomhedsordningen. Værdien af det opsparede overskud fremkommer ved, at man i henhold til 

kassesystemet57 fratrækker den personlige indkomst fra ”det resterende overskud”. Det resterende 

overskud opstår efter, at kapitalafkastet er fratrukket i årets skattemæssige resultat.  

Opsparing af overskud er en af fordelene ved at anvende virksomhedsordningen. Der er derfor blevet 

implementeret en række værnsregler, som betyder, at fordelen ved at opspare overskud kan tilsidesættes i 

visse situationer. Indskudskontoen indeholder, såfremt denne er positiv, værdier, som den skattepligtige 

har indskudt i form af allerede beskattede midler. Er indskudskontoen negativ, er det reelt et udtryk for, at 

den skattepligtige har lånt penge af virksomheden eller, at der er lagt privat gæld ind.  

For at undgå situationen hvor en skattepligtig har en negativ indskudskonto og samtidig kan opspare 

overskud og dermed afdrage på privat gæld med lavt beskattede midler, er der i VSL § 11, stk. 4 indsat en 

værnsregel, der medfører, at såfremt indskudskontoen er negativ, kan der ikke opspares overskud i 

virksomhedsordningen. Denne foranstaltning blev indført med Lov nr. 992 af 16. september 2014, som var 

et indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen.  

Når det opsparede overskud senere overføres til privatøkonomien, sker den endelige beskatning af det 

opsparede overskud. Beskatningen sker ved, at hævningerne indgår i hæverækkefølgen, som dermed 

medfører en højere personlig indkomst samt hævning af opsparet overskud.  

                                                            
56 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.5.2.1, Skattemæssige fordele ved virksomhedsordningen 
57 Hansen, Christian S. et al., ”Erhvervsbeskatning”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, side 597 
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Når det opsparede overskud hæves, fradrages den foreløbigt betalte virksomhedsskat i den endelige 

slutskat for den skattepligtige jf. VSL § 10, stk. 3.  

Har den skattepligtige underskud i sin virksomhed, skal dette modregnes i opsparet overskud jf. VSL § 13. 

Saldoen for opsparet overskud reduceres med underskuddet, fratrukket den tidligere opkrævede 

virksomhedsskat. Den virksomhedsskat, der er opkrævet, fratrækkes således i den skattepligtiges slutskat. 

Hvis denne er nul, udbetales beløbet kontant.  

Hvis underskuddet overstiger saldoen på konto for opsparet overskud, fradrages underskuddet herefter i 

positiv nettokapitalindkomst jf. VSL § 13, stk. 2.  

Overstiger underskuddet tillige den positive nettokapitalindkomst, fradrages den resterende del i den 

personlige indkomst uanset hvorvidt denne bliver negativ.  

For at tydeliggøre effekten på opsparet overskud, for så vidt angår underskud, er nedenstående eksempel 

udarbejdet. Det er en forudsætning, at saldoen på opsparet overskud er opsparet med virksomhedsskat på 

22 %. 

 Eksempel 1 Eksempel 2 

Saldo på konto for opsparet overskud primo (ekskl. virksomhedsskat) 200.000 200.000 

Skattemæssigt underskud 100.000 300.000 

Heraf virksomhedsskat 22.000 44.000 

Saldo på opsparet overskud ultimo (ekskl. virksomhedsskat) 122.000 0 

Samlet skat til modregning i slutskat / udbetaling 22.000 44.000 

Resterende underskud efter modregning i opsparet overskud 0 66.000 

Positiv nettokapitalindkomst (NKI) 0 50.000 

Resterende underskud efter modregning i NKI 0 16.000 

Personlig indkomst herefter 0 -16.000 

 Tabel 3 - kilde: Egen tilvirkning 

4.3.7 Rentekorrektion 
Mens det er bestemt i VSL § 1, stk. 3, §2, stk. 1 samt benævnt i Den juridiske vejledning,58 at det kun er 

erhvervsmæssige aktiver og nogle bestemte blandet benyttede aktiver (jf. VSL § 1, stk. 3), der kan være en 

del af virksomhedsordningen, er det derimod muligt, at lægge privat gæld i virksomhedsordningen. Dette 

selvom det fremgår af VSL § 2, stk. 1, at der skal ske adskillelse mellem virksomhedens og den private 

økonomi. I praksis lader man det dog som oftest ske. Det er som udgangspunkt et paradoks, som lovgiver 

dog har taget højde for i form af rentekorrektion og den selvkontrollerende effekt. 

                                                            
58 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.5.2.2.4, Erhvervsmæssige aktiver 
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For at undgå, at den skattepligtige lægger privat gæld i virksomhedsordningen og dermed opnår fuld 

fradragseffekt af sine private renteudgifter, er det bestemt i VSL § 11, at såfremt indskudskontoen er 

negativ (VSL § 11, stk. 1) eller der både hæves og indskydes midler på indskudskontoen i samme år (VSL § 

11, stk. 2), skal der ske rentekorrektion. Rentekorrektionen tillægges den skattepligtiges personlige 

indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten, og begrænses til virksomhedens nettorenteudgifter. 

Nettorenteudgifterne justeres for skattepligtige kursgevinster og kurstab efter KGL.  

Det sikres dermed jf. VSL § 11, stk. 1, 4. pkt., at rentekorrektionen ikke kan være større end de 

renteudgifter, der fratrækkes i den personlige indkomst. Begrænsningen gælder ikke, såfremt der er tale 

om rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 2. 

Der er dermed et element af armslængdeprincip forbundet med rentekorrektionen, da reglerne om 

rentekorrektion er skabt for at eliminere den skattefordel der er ved, at fratrække private renteudgifter i 

den personlige indkomst.  

Hvis saldoen på indskudskontoen er negativ ved indtræden i virksomhedsordningen, og det ikke kan 

dokumenteres, at al gæld er erhvervsmæssig, er det et udtryk for, at der lægges privat gæld i 

virksomhedsordningen. Normalt vil private renteudgifter fratrækkes i kapitalindkomsten. Men da 

virksomhedsordningen giver mulighed for fradrag af renteudgifter i den personlige indkomst, kan den 

skattepligtige opnå en skattemæssig fordel. Den fordel søges elimineret ved rentekorrektionen, da 

rentekorrektionen går ind og modvirker den fulde fradragseffekt af de private renteudgifter.  

Rent praktisk vil de samlede renteudgifter i virksomhedsordningen fremgå af den skattepligtiges 

årsopgørelse som fradrag i den personlige indkomst. Men rentekorrektionen vil fremgå som et tillæg til den 

personlige indkomst og et tilsvarende fradrag i kapitalindkomsten. Renteudgifterne ”flyttes” altså tilbage, 

hvor de private renteudgifter egentlig hører hjemme, og på den måde eliminerer rentekorrektionen 

rentefordelen ved, at lægge privat gæld i virksomhedsordningen.  

Et andet scenarie er, hvor en indskudskonto ved indtræden enten er positiv eller lig nul, og der i et 

indkomstår hæves på indskudskontoen, således at denne bliver negativ. Det er et udtryk for, at den 

skattepligtige låner penge i sin virksomhed eller indskyder privat gæld. For at sikre, at den skattepligtige 

ikke opnår en rentefordel ved at låne penge i sin egen virksomhed fremfor i et pengeinstitut, skal der 

beregnes rentekorrektion.  

Virksomheden kan have en erhvervsmæssig kassekredit der trækkes på, hvis den skattepligtige hæver på 

indskudskontoen, og det vil betyde en øget renteudgift i virksomheden.  
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Dermed vil privatforbruget finansieres af en erhvervsmæssig kassekredit, samtidig med at den 

skattepligtige opnår fuld fradragseffekt af de renteudgifter, der er forårsaget af, at den skattepligtige hæver 

på indskudskontoen. Derfor skal der i dette tilfælde også beregnes rentekorrektion, såfremt 

indskudskontoen bliver negativ.  

Et sidste scenarie, der udløser rentekorrektion, er hvis den skattepligtige både hæver og indskyder på 

indskudskontoen i samme indkomstår jf. VSL § 11, stk. 2. Det ønskes ikke, at den skattepligtige hæver på 

indskudskontoen i starten af året og indskyder pengene igen mod slutningen af året og dermed låner penge 

i virksomheden. I dette tilfælde vil der også skulle beregnes rentekorrektion.  

Rentekorrektionen beregnes af det, der er hævet på indskudskontoen samt det der er hævet udover 

indeståendet på indskudskontoen. Der ses derfor bort fra hævninger, der ligger før i hæverækkefølgen. I 

modsætning til de to andre scenarier, er rentekorrektionen ikke begrænset til nettorenteudgifterne. 

Rentekorrektionen er i stedet begrænset til rentekorrektionssatsen ganget med det foretagne indskud jf. 

VSL § 11, stk. 2.  

Ved beregning af rentekorrektion, skal der anvendes en rentekorrektionssats. Denne følger VSL § 9a, som 

tager udgangspunkt i § 9, 2.-5. pkt. i samme lov. Den, af Nationalbanken, opgjorte rentesats oprundes til 

nærmeste hele procentsats, hvor den, for kapitalafkastsatsens vedkommende, fratrækkes to procentpoint 

og derefter nedrundes. Derfor vil forskellen mellem kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen oftest 

være tre procentpoint. Dette er også tilfældet i 2018, hvor kapitalafkastsatsen er 0 % og 

rentekorrektionssatsen er 3 %.59  

Selve beregningen sker ved, at rentekorrektionssatsen multipliceres med den størst negative saldo på 

indskudskontoen primo/ultimo. Korrektionen kan ikke overstige satsen ganget med det størst negative 

kapitalafkastgrundlag ved tidspunkt for indtræden eller primo indkomståret henholdsvis ultimo 

indkomståret. Derudover begrænses den beregnede rentekorrektion til virksomhedens nettorenteudgifter, 

som tidligere nævnt.  

4.3.8 Eksempler på beregning af rentekorrektion 

I nedenstående eksempler tages udgangspunkt i en, af Nationalbanken, givet kassekreditrente på 2,7 %.  

Jf. VSL § 9a, skal der oprundes til nærmeste hele procent, hvilket giver en rentekorrektionssats på 3 %. I 

dette tilfælde ville en eventuel kapitalafkastsats være 0 %.  

                                                            
59 Skatteministeriet, Satser og beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven, 10. december 2018 
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Kort beskrivelse af eksempler: 

Eksempel 1: En skattepligtig indtræder i virksomhedsordningen ved begyndelsen af indkomståret. Den 

opgjorte indskudskonto er negativ, og den skattepligtige kan ikke dokumentere, at al gæld er 

erhvervsmæssig. Derfor står den negative indskudskonto ved magt. Nettorenteudgifterne i virksomheden 

udgør 3.500 kroner.  

Eksempel 2: En skattepligtig indtræder i virksomhedsordningen ved begyndelsen af indkomståret. Ligesom i 

eksempel 1 er den opgjorte indskudskonto negativ, og det kan ikke dokumenteres, at al gælden er 

erhvervsmæssig. Der lægges altså privat gæld i virksomhedsordningen. Nettorenteudgifterne i 

virksomheden udgør i dette tilfælde 4.500 kroner. 

Eksempel 3: En skattepligtig har anvendt virksomhedsordningen i 21 år og altid haft en positiv 

indskudskonto. Som følge af et rigtig skidt år, har han været nødsaget til at låne penge til privatforbrug i sin 

virksomhed, da hans bank har sagt nej til oprettelse af en privat kassekredit. Lånet i form af en hævning 

medfører en negativ indskudskonto. Nettorenteudgifterne i virksomheden udgør 1.900 kroner. 

Rentekorrektion, 3 % Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 

Indskudskonto primo -105.000 -180.000 35.000 

Indskudskonto ultimo -80.000 -50.000 -60.000 

Afkastgrundlag primo -102.000 -183.000 20.000 

Afkastgrundlag ultimo -95.000 -53.000 -61.500 

Beregningsgrundlag -102.000 -180.000 -60.000 

Beregnet rentekorrektion 3.060 5.400 1.800 

Nettorenteudgifter 3.500 4.500 1.900 

Rentekorrektion efter begrænsning 3.060 4.500 1.800 
Tabel 4 - kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående eksempler er kædet sammen med de to førstnævnte scenarier, hvor rentekorrektion skal 

beregnes. Scenarierne tager udgangspunkt i en negativ indskudskonto. 

For så vidt angår rentekorrektion ved hævning og indskud i samme indkomstår, er der udarbejdet to 

særskilte eksempler nedenfor. Der tages udgangspunkt i samme rentekorrektionssats som ovenfor.  

Rentekorrektion, 3 % Eksempel 4 Eksempel 5 

Indskudskonto primo 30.000 20.000 

Hævninger på indskudskonto 10.000 12.000 

Indskud på indskudskonto 8.000 15.000 

Indskudskonto ultimo 28.000 23.000 

Beregnet rentekorrektion 300 360 

Begrænsning til rentekorrektion af indskud 240 450 

Faktisk rentekorrektion 240 360 
Tabel 5 - kilde: Egen tilvirkning 



4 Redegørelse for virksomhedsordningen 

Side 38 af 117 
 

Som det fremgår af ovenstående eksempel, bliver den foreløbige rentekorrektion beregnet som 

rentekorrektionssatsen multipliceret med hævningen på indskudskontoen. I eksempel 4 bliver 

rentekorrektionen dog begrænset til rentekorrektionssatsen multipliceret med indskuddet.  

Der kan være tilfælde, hvor resultat af hævningen og indskuddet er, at indskudskontoen vil være negativ 

ultimo. Dette medfører, at der principielt skal beregnes to rentekorrektioner.  

Dette er illustreret ved eksemplet nedenfor. Der tages udgangspunkt i en rentekorrektionssats på 3 % og 

nettorenteudgifter for virksomheden på 200 kroner.  

Rentekorrektion, 3 % Eksempel 6 

Indskudskonto primo 50.000 

Hævninger på indskudskonto 70.000 

Indskud på indskudskonto 10.000 

Indskudskonto ultimo -10.000 

Afkastgrundlag primo 40.000 

Afkastgrundlag ultimo -8.000 

Beregningsgrundlag negativ indskudskonto -8.000 

Beregnet rentekorrektion af negativ indskudskonto 240 

Nettorenteudgifter 200 

Rentekorrektion efter begrænsning 200 

Rentekorrektion af hævninger 2.100 

Begrænsning til rentekorrektion af indskud 300 

Faktisk rentekorrektion af indskud 300 

Samlet rentekorrektion 500 
Tabel 6 - kilde: Egen tilvirkning 

Påvirkning af den skattepligtige indkomst 

Rentekorrektionen ændrer blot på forholdet mellem personlig indkomst og kapitalindkomst. Der vil således 

ikke ændres i den samlede skattepligtige indkomst, hvis man ser bort fra AM-bidraget af den personlige 

indkomst.  

Dette er eksemplificeret i tabel 7. Der tages udgangspunkt i et overskud af selvstændig erhvervsmæssig 

virksomhed på 400.000 kroner, en rentekorrektion på 2.500 kroner samt at personlig indkomst beskattes 

med 40 % og kapitalindkomst med 32 %. Der ses bort fra eventuelle betragtninger om topskat, 

begrænsninger i nettokapitalindkomst samt ligningsmæssige fradrag.  
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 Med rentekorrektion Uden rentekorrektion 

Personlig indkomst 402.500 400.000 

Heraf AM-bidrag 32.200 32.000 

Personlig indkomst efter AM-bidrag 370.300 368.000 

Kapitalindkomst 17.500 20.000 

Skattepligtig indkomst 387.800 388.000 

AM-bidrag af personlig indkomst 32.200 32.000 

Skat af personlig indkomst 148.120 147.200 

Skat af kapitalindkomst 5.600 6.400 

Samlet skat inkl. AM-bidrag 185.920 185.600 
Tabel 7 - kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår ovenfor, vil rentekorrektionen medføre en større skattebetaling for den skattepligtige. 

Denne effekt er med til at eliminere fordelen af, at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen.  

4.3.9 Den selvkontrollerende effekt 
Der er ingen direkte afgrænsning af, hvilke gældsposter den skattepligtige kan medtage i 

virksomhedsordningen. Dette står i kontrast til hvilke aktiver der kan medtages, da private aktiver skal 

holdes ude. Selvom det fremgår af VSL § 2, stk. 1, at bogføringen skal tilrettelægges, så der sker en klar 

opdeling af virksomhedsøkonomien og privatøkonomien, har man i praksis valgt, at den skattepligtige skal 

have mulighed for at medtage privat gæld, da den selvkontrollerende effekt som udgangspunkt opvejer 

fordelen af den disposition.  

Det er i praksis eksemplificeret ved SKM2007.588.LSR, hvor Landsskatteretten når frem til den kendelse, at 

et overvejende privat realkreditlån kunne medtages i den skattepligtiges virksomhedsordning, såfremt der 

blev beregnet rentekorrektion. Dette selvom, at Skatteankenævnet i første omgang var nået frem til, at 

gælden ikke kunne medtages grundet ”praksis på området”. Dette afkræfter Landsskatteretten dog, 

således at den skattepligtige fik lov til at medtage gælden i virksomhedsordningen mod beregning af 

rentekorrektion. Kapitalafkastsen, der på daværende tidspunkt blev brugt til beregning af rentekorrektion, 

var 5 %, som ikke differentierede sig betydeligt fra den effektive rente af det private realkreditlån, hvorfor 

Landsskatteretten nåede frem til, at lånet kunne medtages i virksomhedsordningen mod beregning af 

rentekorrektion.  

Den selvkontrollerende effekt udgøres dog ikke alene af rentekorrektionen. Risikoen for et lavere 

kapitalafkast i virksomhedsordningen udgør også et centralt element i effekten.  

Dette kommer til udtryk i følgende eksempel. Der tages udgangspunkt i et kapitalafkast på 1 % samt at der 

indskydes privat gæld på 100.000 kroner i virksomhedsordningen i år 1. I år 2 opspares der overskud på 

10.000 kroner og der er ingen hævninger på indskudskontoen. I år 3 hæves 30.000 kroner på 

indskudskontoen, så denne bliver negativ.  
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Rentekorrektionssatsen er 4 %. Det forudsættes, at den skattepligtige i eksemplet har været i 

virksomhedsordningen i tidligere år, og dermed har ret til kapitalafkast for hele indkomståret.  

 År 1 År 2 År 3 

Kapitalafkastgrundlag primo 120.000 20.000 30.000 

Kapitalafkastgrundlag ultimo 20.000 30.000 -10.000 

Indskudskonto primo 120.000 20.000 20.000 

Indskudskonto ultimo 20.000 20.000 -10.000 

Kapitalafkast (1 %) 1.200 200 300 

Rentekorrektion (4 %) 0 0 400 
Tabel 8 - kilde: Egen tilvirkning 

I takt med, at privat gæld indskydes i virksomhedsordningen, vil kapitalafkastet således falde. I det øjeblik, 

at indskudskontoen bliver negativ, vil der blive beregnet rentekorrektion.  

Dermed bliver der, uanset størrelsen af den private gæld, hele tiden korrigeret for de renteudgifter, der 

forsøges at drage en skattemæssig fordel af. Det er denne effekt, der betegnes som den selvkontrollerende 

effekt. 

Før vedtagelsen af Lov nr. 992 af 16. september 2014, blev der beregnet rentekorrektion svarende til 

kapitalafkastsatsen, ligesom det også fortsat var muligt at opspare overskud på trods af en negativ 

indskudskonto. Det var derfor væsentligt lempeligere at have privat gæld i virksomhedsordningen. Men 

med vedtagelsen af Lov nr. 992 af 16. september 2014 blev den nye opgørelse af rentekorrektionen en 

realitet. Samtidig indførtes VSL § 11, stk. 4, som gjorde op med muligheden for opsparing af overskud ved 

en negativ indskudskonto. Dermed blev det betydeligt mindre fordelagtigt, at have privat gæld i 

virksomhedsordningen.  

4.3.10 Overskudsdisponering 
Benytter en skattepligtig virksomhedsordningen, skal der én gang om året foretages en disponering af det 

skattemæssige resultat. Resultatdisponeringen indebærer en fordeling af årets skattemæssige resultat på 

kapitalafkast, personlig indkomst og opsparet overskud. 

Overskudsdisponeringen kan tilrettelægges således, at beskatningen bliver optimal for den skattepligtige i 

de enkelte indkomstår. Optimalt er omdiskuteret, for hvad er reelt det optimale for en skattepligtig? Er det 

at betale så lidt i skat som muligt i indeværende år, er det at lande indkomsten lige under 

topskattegrænsen eller er det noget helt tredje? 

For mange skattepligtige udformer optimeringen af beskatningen sig formentlig i, at ramme en personlig 

indkomst lige under topskattegrænsen, som i 2018 ligger på 542.283 kroner inklusiv arbejdsmarkedsbidrag. 
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Hvorvidt resultatdisponeringen kan lande optimalt for den skattepligtige, afhænger af, hvorledes den 

skattepligtige har disponeret hævningerne gennem året.  

I forbindelse med, at man foretager resultatdisponeringen, kan der opstå en situation, hvor den 

skattepligtige bliver beskattet af en del af overskuddet, som ikke er overført til privatøkonomien. I sådanne 

tilfælde vil der opstå en hensættelse til senere faktisk hævning. Hensættelsen til senere faktisk hævning vil 

påvirke kapitalafkastgrundlaget ved udgangen af det indkomstår, hvor denne opstår. Dette skyldes, at 

hensat til senere faktisk hævning skal fradrages i kapitalafkastgrundlaget ultimo jf. VSL § 8. 

Når den skattepligtige udarbejder resultatdisponeringen, skal denne være særligt opmærksom på, hvorvidt 

der foreligger en negativ indskudskonto. Dette skyldes værnsreglen i VSL § 11, stk. 4. 

Begrænsningen i VSL § 11, stk. 4 medfører ikke, at der ikke kan opstå en hensættelse til senere faktisk 

hævning, idet denne blot vil være udtryk for den del af overskuddet, som ikke er faktisk hævet. 

Hensættelsen til senere faktisk hævning kan således genindskydes i virksomhedsordningen med henblik på 

udligning af den negative indskudskonto.60  

Den skattepligtige er blevet beskattet af hensættelsen og indskyder dermed beskattede midler i 

virksomhedsordningen. I princippet indskyder den skattepligtige penge i virksomheden, blot uden at 

foretage egentlige transaktioner. Dette er en metode til udbedring af en negativ indskudskonto.  

Endvidere benyttes virksomhedsordningen, herunder opsparingsmuligheden, til, at 

indkomstudjævne/konjunkturudligne. Det foregår på den måde, at den skattepligtige, i de år hvor det går 

godt, opsparer overskud i virksomhedsordningen til hævning i indkomstår, hvor virksomheden ikke 

performer godt nok til, at dette dækker hævningerne til privatforbrug. Dette medfører, at den 

skattepligtige kan opnå en ensartet ”løn” til sig selv, ved at foretage konjunkturudligning.      

4.3.11 Sikkerhedsstillelser  

Lov nr. 992 af 16. september 2014 medførte blandt andet en skærpelse i forhold til sikkerhedsstillelser for 

privat gæld. Det var, før lovændringen, muligt at stille sikkerhed for privat gæld med virksomhedens aktiver 

uden skattemæssige konsekvenser. Denne problemstilling behandles i afhandlingens analysedel.  

Lov nr. 992 af 16. september 2014 betød, at sikkerhedsstillelser for privat gæld med virksomhedens aktiver, 

nu skulle betragtes som overført til den skattepligtige. Det var dog en anelse uklart hvorledes beskatningen 

skulle ske, da dette ikke entydigt fremgik af Lov nr. 992 af 16. september 2014.  

                                                            
60 Virksomhedsskatteloven § 5, note 40, Karnov Group Denmark  
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Det fremgik dog af lovbemærkningerne, at beløbet måtte anses som en hævning i hæverækkefølgen. Det til 

trods mente Skatteministeriet, at der skulle ske beskatning uden om hæverækkefølgen.61 Derfor måtte man 

i første omgang fastlægge beskatningen efter praksis, deriblandt SKM2015.745.SR, hvor en skattepligtig 

stillede Skatterådet en række spørgsmål angående sikkerhedsstillelser. Deriblandt spørgers spørgsmål 8 om 

hvorvidt en sikkerhedsstillelse for privat gæld med virksomhedens aktiver måtte anses som en fiktiv 

hævning i hæverækkefølgen jf. VSL § 5. Til det svarede Skatterådet ja.  

Lovhjemlen blev dog fastlagt ved Lov nr. 652 af 8. juni 2016, hvor man fjernede de i 2014 indførte stk. 6-9 i 

VSL § 10. I stedet indførte man VSL § 4 b, som fastlægger, at sikkerhedsstillelser for privat gæld med 

virksomhedens aktiver må anses som en overførsel fra virksomhedsordningen til den skattepligtiges 

privatøkonomi, og dermed er omfattet af hæverækkefølgen og VSL § 5. Værdien der overføres, svarer til 

det laveste beløb af gældens kursværdi eller de relevante aktivers handelsværdi, på det tidspunkt hvor der 

stilles sikkerhed.  

 Eksempel 1 Eksempel 2 

Kursværdi af lån 1.200.000 800.000 

Handelsværdi af aktiv 1.000.000 870.000 

Sikkerhedsstillelse (betragtes som hævet) 1.000.000 800.000 
Tabel 9 - kilde: Egen tilvirkning 

Sikkerhedsstillelser der foretages som et led i almindelig forretningsmæssig disposition, anses ikke som en 

hævning i virksomhedsordningen.62 Ligeledes vil blandet benyttede ejendomme kunne undtages, såfremt 

kursværdien af gælden ikke overstiger ejendommens værdi. Ved ejendommens værdi forstås den del af 

den blandet benyttede ejendom, der tjener til bolig for den skattepligtige. Tillige kan ejendomme, der 

overgår til erhvervsmæssig brug undtages, hvis gælden indskydes i samme indkomstår som ejendommen.63  

4.3.12 Udtræden og ophør 

Ophør med brugen af virksomhedsordningen kan forekomme i flere situationer. En mulighed er, at den 

selvstændigt erhvervsdrivende ophører med at være selvstændigt erhvervsdrivende. En anden mulighed er, 

at den erhvervsmæssige virksomhed omdannes til et kapitalselskab. Dernæst kan udtræden komme på 

tale, i den situation hvor skattepligten til Danmark ophører. Endvidere kan et ophør med brugen af 

virksomhedsordningen ske, hvis den selvstændige sælger sin erhvervsvirksomhed til tredjemand. 

                                                            
61 FSR, Nye ændringer i virksomhedsordningen, 14. juni 2016  
62 Virksomhedsskatteloven § 4 b, stk. 2. 
63 VSL § 4 b, stk. 3 og 4 
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Ophører den selvstændigt erhvervsdrivende fuldstændigt med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, 

skal indestående på konto for opsparet overskud beskattes i ophørsåret jf. VSL § 15. Ifølge VSL § 15 er der 

dog mulighed for, såfremt den selvstændige opretholder adskillelsen af privat- og virksomhedsøkonomien, 

at den selvstændige kan anvende virksomhedsordningen i ophørsåret, og først lade sig beskatte af opsparet 

overskud i det efterfølgende indkomstår.  

Denne undtagelse i VSL § 15 medfører, at den selvstændigt erhvervsdrivende, der i realiteten ophører med 

at anvende virksomhedsordningen, får mulighed for at påbegynde en ny aktivitet og dermed undgår 

udtræden af virksomhedsordningen. Opstarten skal dog ske inden udløbet af efterfølgende indkomstår, set 

i forhold til det indkomstår, hvor den skattepligtige ellers ophører med brug af virksomhedsordningen. Et 

eksempel herpå kunne være, at den selvstændigt erhvervsdrivende køber en udlejningsejendom, som 

opfylder kriterierne for at kunne indgå i virksomhedsordningen.  

Ophører den skattepligtige med at anvende virksomhedsordningen på grund af en konkurs, bliver hele 

indkomsten i virksomhedsordningen til konkursindkomst, hvorfor hele konto for opsparet overskud skal 

medregnes til den personlige indkomst i indkomståret jf. VSL § 15 b. 

Afstår den skattepligtige en af flere virksomheder eller en andel i et skattemæssigt transparent selskab, skal 

salgssummen herfra indgå i virksomhedsordningen jf. VSL § 15, stk. 3. Opgørelsen af overskud og 

overførsler til den skattepligtige inkluderer fortsat overskud og overførsler fra dels den bestående 

virksomhed og dels fra den afståede virksomhed jf. VSL § 15, stk. 3.  

Afstås en virksomhed efter VSL § 15, stk. 3, kan den skattepligtige i begyndelsen af salgsindkomståret, 

overføre et beløb svarende til det kontante nettovederlag fra indskudskontoen til mellemregningskontoen 

jf. VSL § 15 a. Dette uden at der skal foretages hævninger forinden overførslen. Dog skal der i indkomståret 

før salgsåret, medregnes en tilsvarende andel fra konto for opsparet overskud, til den personlige indkomst 

jf. VSL § 15 a, stk. 2.  

I det tilfælde hvor den skattepligtige ophører med at være skattepligtig til Danmark, kan denne ikke 

længere anvende virksomhedsordningen. I denne situation, skal hele konto for opsparet overskud 

beskattes som personlig indkomst jf. VSL § 15 c. Beskatning skal ske i det indkomstår, hvor skattepligten 

ophører. 

Hvis den skattepligtige ophører med at anvende virksomhedsordningen som led i en skattefri 

virksomhedsomdannelse efter Lov om skattefri virksomhedsomdannelse, benyttes konto for opsparet 

overskud eksklusiv virksomhedsskat til, at nedsætte den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne i det 

nye kapitalselskab jf. VSL § 16.  
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Består en virksomhed fortsat efter en endt skattefri virksomhedsomdannelse, skal den del af konto for 

opsparet overskud, der indgår i virksomhedsomdannelsen, beregnes med udgangspunkt i den 

forholdsmæssige andel af kapitalafkastgrundlaget jf. VSL § 16, stk. 3.  

Det er også en mulighed for den skattepligtige blot at udtræde af virksomhedsordningen, uden at der er 

strukturelle årsager til dette. Det kan eksempelvis være, hvis der af skattemæssige årsager ikke længere er 

incitament for anvendelse af ordningen, og at den skattepligtige vil lempe den administrative byrde ved 

blot at blive beskattet efter personskattelovens regler.  

Når en skattepligtig ophører med at anvende virksomhedsordningen og efterfølgende vil indtræde i 

ordningen igen, skal den skattepligtige være særligt opmærksom på indskudskontoen.  

Ifølge VSL § 3, stk. 7, skal en skattepligtig, der indtræder i virksomhedsordningen inden for en periode på 

fem år efter udtræden, medregne ejendomme til samme værdi på indskudskontoen, som disse havde ved 

udtræden.  

4.3.13 Eksempel på anvendelse af virksomhedsordningen kontra personskattelovens regler 

For at belyse forskellen i skatteberegningen mellem anvendelse af virksomhedsskattelovens kontra 

personskattelovens regelsæt, er der udarbejdet et eksempel med udgangspunkt i en casevirksomhed.  

Casevirksomheden er fiktiv, men afspejler et realistisk scenarie. Der sammenlignes over de to indkomstår 

2017 og 2018. Virksomheden aflægger et skattemæssigt regnskab, som fremgår af bilag 1.64 I det 

skattemæssige regnskab er der foretaget alle skattemæssige tilpasninger, således at årets skattemæssige 

resultat fremgår af regnskabet.   

Skattemæssig resultatopgørelse 2018 2017 

Resultat før finansielle poster 458.250 681.300 

Renteindtægter 1.750 1.000 

Renteudgifter -20.000 -15.000 

Årets resultat 440.000 667.300 
Uddrag fra bilag 1 

Ligeledes fremgår egenkapitalen af skatteregnskabet, hvor det deraf er muligt at se årets hævninger.  

Skattemæssig egenkapital 2018 2017 

Egenkapital primo 315.000 100.000 

Årets resultat 440.000 667.300 

Private hævninger -471.750 -444.800 

Skattemæssige korrektioner -6.750 -7.500 

Egenkapital ultimo 276.500 315.000 
Uddrag fra bilag 1 

                                                            
64 Af bilag 1 fremgår også diverse beregninger i forhold til virksomhedsordningen og dennes opgørelser – herunder 
afstemning af hæverækkefølgen 
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Den skattepligtige indtræder i virksomhedsordningen i 2017 med et indskud på 100.000 kroner og et 

opgjort kapitalafkastgrundlag ved indtræden på tilsvarende 100.000 kroner. Kravene for anvendelse af 

virksomhedsordningen antages at være opfyldt. For at beregne årets personlige indkomst, kapitalafkast 

samt opsparet overskud, anvendes kassesystemet.65 Kassesystemet er en metodisk fremgangsmåde, hvor 

det sikres, at årets resultat efter finansielle poster fordeles korrekt, samt at opsparet overskud opgøres 

korrekt.  

2017 

 

Figur 1 – kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af figuren, bliver årets resultat fordelt på det beregnede kapitalafkast og det såkaldte 

resterende overskud.  

For casevirksomheden er det muligt at opspare overskud, da indkomstårets hævninger begrænser sig til 

444.800 kroner. Derfor er der i resultatdisponeringen optimeret i forhold til topskattegrænsen på 521.304 

kroner (før AM-bidrag), således at den personlige indkomst matcher topskattegrænsen. Det giver et 

opsparet overskud på 144.996 kroner, som fordeler sig på virksomhedsskat og konto for opsparet 

overskud.  

                                                            
65 Hansen, Christian S. et al., ”Erhvervsbeskatning”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, side 597 
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I og med at den personlige indkomst ikke sættes til den lavest mulige, betyder det, at der opstår en 

hensættelse til senere faktisk hævning på 109.403 kroner.  

Det er penge, der bliver beskattet i 2017 og derfor kan hæves skattefrit i 2018. De vil hæves som det første 

i 2018, forud for årets overskud jf. hæverækkefølgen. 

I casevirksomhedens tilfælde er det besluttet, at indehaveren gerne vil optimere sin personlige indkomst i 

forhold til topskattegrænsen. Personen ønsker dermed, at der beskattes så meget indkomst som muligt, 

uden at det udløser topskattebetaling.  

Det havde været muligt for indehaveren, at optimere den kortsigtede skattebetaling ved at spare 

maksimalt op, og dermed have en hensættelse til senere faktisk hævning på nul kroner. Men indehaveren 

har i dette tilfælde ønsket, at optimere i forhold til topskattegrænsen.  

Det opsparede overskud vil blive midlertidigt beskattet med 22 %, og overskuddet vil kunne hæves i senere 

indkomstår, hvor den endelige slutskat vil blive afregnet.  

Det følgende indkomstår er årets resultat betydeligt mindre i casevirksomheden. Ydermere er 

kapitalafkastsatsen faldet fra 1 % til 0 %.  

2018 

 

Figur 2 – kilde: Egen tilvirkning  
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Konto for opsparet overskud i 2018 er et udtryk for ændringen på denne konto. Det faktum, at årets 

opsparede overskud er negativt, betyder at der hæves af opsparet overskud.  

Konto for opsparet overskud ultimo 2018 vil derfor se ud som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat er mindre end topskattegrænsen. Da indehaveren fortsat gerne vil optimere sin personlige 

indkomst i forhold til topskattegrænsen, ønsker han i 2018 at hæve af konto for opsparet overskud. Dette 

selvom at personen faktisk har mulighed for at opspare yderligere i indkomståret.  

Da de første 109.403 kroner (hensat til senere faktisk hævning) kan hæves uden beskatning, fordi disse er 

beskattet som personlig indkomst i 2017, har indehaveren faktisk mulighed for opspare 99.555 kroner 

inklusiv virksomhedsskat.  

Indehaverens disposition betyder, at han i begge indkomstår ikke betaler topskat. Personen har benyttet 

sig af muligheden for konjunkturudligning i virksomhedsordningen ved, at optimere sin personlige indkomst 

i forhold til topskattegrænsen.  

Konjunkturudligningen betyder i dette tilfælde, at der spares topskat i modsætning til beskatning efter 

personskattelovens regler. Ydermere har indehaveren nettofinansieringsudgifter på 14.000 kroner (2017) 

og 18.250 kroner (2018). Af disse opnås en større fradragseffekt, da nettofinansieringsudgifterne er en del 

af årets resultat og derfor fratrækkes i den personlige indkomst. Ved anvendelse af personskattelovens 

regler var de blevet fratrukket i kapitalindkomsten, med en dertil hørende lavere fradragseffekt end ved 

fradrag i den personlige indkomst.   
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4.3.13.1 Skatteberegning på baggrund af casevirksomheden 

Ifølge ovenstående må der alt andet lige være en skattebesparelse at hente for den skattepligtige 

indehaver af casevirksomheden. Dette belyses med et skatteberegningseksempel,66 hvor beskatning efter 

virksomhedsskattelovens regler sammenlignes med beskatning efter personskattelovens regler.  

Det forudsættes, at den skattepligtige indehaver af casevirksomheden ikke har anden indkomst end fra 

casevirksomheden. Derudover beregnes der ud fra nedenstående satser: 

 2018 2017 

Topskattegrænse efter AM-bidrag 498.900 kr. 479.600 kr. 

Topskattesats (%) 15 % 15 % 

Skat af personlig indkomst (%) 40 % 40 % 

Skat af kapitalindkomst (%) 32 % 32 % 

Arbejdsmarkedsbidrag (%) 8 % 8 % 

Virksomhedsskat (%) 22 % 22 % 
Tabel 9 - kilde: Skatteministeriets satser67 samt egen tilvirkning 

Det bemærkes, at skattesatsen vedrørende personlig indkomst og kapitalindkomst ikke er i 

overensstemmelse med de reelle satser. Disse er fastsat for, ikke at gøre beregningerne mere komplekse 

end nødvendigt. Satserne for topskattegrænse, topskattesats, arbejdsmarkedsbidrag samt virksomhedsskat 

svarer til de reelle satser. 

Af bilag 2 fremgår det, at der over en periode på to indkomstår opnås en skattebesparelse for den 

skattepligtige på i alt 26.335 kroner. Dette er under den forudsætning, at virksomhedsordningen fortsætter 

i det efterfølgende indkomstår, samt at det opsparede overskud hæves til en skatteprocent på 40 %. 

Jævnfør PSL § 3, stk. 1 og stk. 2 skal beskatning ske af den skattepligtige indkomst med fradrag af de 

udgifter, der i indkomståret har været med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i 

virksomheden. Det fremgår også af PSL § 4, nr. 1 at renteindtægter og –udgifter skal henregnes som 

kapitalindkomst. Dermed vil årets resultat af virksomhed før renter indgå som personlig indkomst, mens 

årets renteindtægter og –udgifter vil indgå som kapitalindkomst.  

Netop det faktum, at renteindtægter og –udgifter indgår som kapitalindkomst, ligger til grund for det ene 

forskelselement i sammenligningen mellem virksomhedsskattelovens regler og personskattelovens ditto. 

Renteindtægter- og udgifter indgår i den personlige indkomst ved anvendelse af virksomhedsordningen, og 

der opnås derfor en større fradragseffekt af renteudgifterne. Denne forskel udgør i case-eksemplet 4.256 

kroner over begge indkomstår.  

                                                            
66 Bilag 2 
67 Skattestyrelsen, Satser 2018-2017 
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Det andet element, der giver en skattebesparelse, er konjunkturudligningen. Da årets resultat i 2017 for 

casevirksomheden er over topskattegrænsen, udløses der topskattebetaling ved anvendelse af 

personskattelovens regler.  

Denne topskattebetaling undgår indehaveren ved anvendelse af virksomhedsordningen, da der er mulighed 

for at opspare overskud, og dermed begrænse den personlige indkomst fra virksomheden.  

Det giver en besparelse i 2017 på 22.079 kroner, som den skattepligtige indehaver undgår ved at anvende 

virksomhedsordningen. Samlet opnås en skattebesparelse over de to indkomstår på 26.335 kroner.  

5 Analyse 

Med virksomhedsskattelovens udformning før ændringerne68 ved Lov nr. 992 af 16. september 2014 og Lov 

nr. 652 af 8. juni 2016, var der mulighed for utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen på især to 

områder. Sikkerhedsstillelser med virksomhedens aktiver for privat gæld var slet ikke reguleret, og samtidig 

var konsekvenserne ved en negativ indskudskonto begrænsede til, at der blot skulle ske rentekorrektion 

med en sats svarende til kapitalafkastsatsen.  

Det fremgår af indledningen til bemærkningerne til lovforslaget,69 at det ønskedes at de selvstændigt 

erhvervsdrivende ikke kunne afdrage på privat gæld med lavt beskattede midler ved, at lægge privat gæld i 

virksomhedsordningen, samt at det ikke skulle være muligt, at bruge aktiver i virksomhedsordningen til at 

finansiere privatforbruget hos den selvstændige.  

Den tidligere udformning af virksomhedsskatteloven betød, at det i forhold til sikkerhedsstillelserne var 

muligt, at leve af eksempelvis en privat kassekredit, hvor kreditgiver havde sikkerhed i virksomhedens 

aktiver. På den måde var det muligt for den skattepligtige, at leve for lavt beskattede midler, da der dermed 

aldrig ville blive foretaget hævninger i virksomhedsordningen, og der derfor udelukkende blev betalt 

virksomhedsskat af indkomsten. Dette kunne principielt vare ved i al evighed.  

Ydermere var det attraktivt at lægge privat gæld i virksomhedsordningen. Dette selvom, at det måtte 

resultere i en negativ indskudskonto. På daværende tidspunkt, var sammenhængen mellem kapitalafkast 

og rentekorrektion symmetrisk, da disse blev beregnet med samme sats. Det betød, at det kunne være 

skattemæssigt attraktivt at lægge så meget privat gæld i virksomhedsordningen som muligt. Dette med den 

begrundelse, at renter på den private gæld, der lægges i virksomhedsordningen, kan fratrækkes i den 

personlige indkomst.  

                                                            
68 LBK nr. 1114 af 18/09/2013 
69 L200 – Bemærkninger til lovforslaget, punkt 1 
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Da renterne formentlig var større end kapitalafkastet/rentekorrektionen, ville den skattepligtige kunne 

opnå en skattemæssig fordel af at lægge privat gæld i virksomhedsordningen.  

 2013 2014 2015 2016 

Kapitalafkastsats70 2 % 2 % 1 % 1 % 

Rente på kassekredit71 6,46 % 6,31 % 5,81 % 5,42 % 

Forskel i procentpoint 4,46 % 4,31 % 4,81 % 4,42 % 

Tabel 10 - kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Skattestyrelsens og Nationalbankens tal72 

Som det fremgår af ovenstående tabel, kunne den skattepligtige opnå en skattefordel ved, at lægge privat 

gæld i virksomhedsordningen. Dette lå til grund for lovændringerne i 2014 og 2016, hvor det ønskedes at 

disse utilsigtede udnyttelser blev stoppet.  

I analysen vil den nærmere baggrund blive behandlet. Ligeledes vil de medfølgende problemstillinger af 

lovændringerne blive analyseret. Endvidere vil det blive vurderet, hvorvidt formålet med lovændringerne er 

opnået, samt om det fortsat er muligt at udnytte virksomhedsordningen utilsigtet, for så vidt angår 

sikkerhedsstillelser og privat gæld i virksomhedsordningen.  

5.1 Baggrund for lovændringer i 2014  
Den 11. juni 2014 fremsatte skatteminister Morten Østergaard lovforslaget LSF 200, hvor en række 

ændringsforslag til virksomhedsskatteloven blev fremlagt. Lovforslaget blev udstyret med hensigten: 

”Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld mv.”  
Kilde: L200 

Baggrunden for ændringen var, at Skatteministeriet fandt ud af, at der var selvstændigt erhvervsdrivende, 

der udnyttede virksomhedsskattelovens regler utilsigtet, ved eksempelvis at afdrage på privat gæld med 

lavt beskattede midler. I forbindelse med lovforslagets bemærkninger, forelå der ingen nærmere 

dokumentation for denne utilsigtede udnyttelse, hvilket også blev skarpt kritiseret i forbindelse med 

høringssvarene. Indgrebet bestod i hovedtræk af tre elementer.73  

1) Ændring af rentekorrektionssats 

2) Beskatning af sikkerhedsstillelser 

3) Forbud mod opsparing af overskud ved negativ indskudskonto 

                                                            
70 Den juridiske vejledning, C.C.5.2.9.4, Kapitalafkastsen 
71 Bilag 3 
72 Den gennemsnitlige kassekreditrente er beregnet som et gennemsnit for året for årene 2013-2016. Der er kun data 
tilgængeligt for oktober-december for 2013, så gennemsnittet for 2013 er beregnet ud fra disse. 
73 Der afgrænses fra lovforslagets § 3, som omhandler opgørelse af kommuners slutskat og kirkeskat, hvilket er 
irrelevant for denne afhandling 
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5.1.1 Differentieret rentekorrektionssats 
§ 1 i lovsforlaget foreslog en tilføjelse i form af en ny § 9 a i virksomhedsskatteloven. Denne paragraf havde 

til formål at differentiere rentekorrektionssatsen fra kapitalafkastsatsen, så den ”selvkontrollerende effekt” 

blev asymmetrisk. Af lovforslaget og dettes bemærkninger fremgik det, at rentekorrektionssatsen fremover 

skulle være højere end kapitalafkastsatsen.  

Man ønskede at gribe ind mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen, og ved tilgang af en særskilt 

rentekorrektionssats, ville det blive mindre attraktivt at have privat gæld i virksomhedsordningen, da den 

skattemæssige fordel ved fuld fradragseffekt af renteudgifter, ville blive mindsket.  

Den selvkontrollerende effekt ønskedes forstærket i forhold til privat gæld i virksomhedsordningen. Det 

fremgår også af de generelle bemærkninger til lovforslaget, at man ville sidestille selvstændigt 

erhvervsdrivende og lønmodtagere i forhold til fradragseffekten af private renteudgifter. Den ændrede 

rentekorrektionssats skulle gøre op med denne forskel.  

Lovforslaget ændrede ikke på beregningen af kapitalafkastsatsen, som fortsat skulle følge VSL § 9. Derimod 

ville lovforslaget ændre på beregningen af rentekorrektionssatsen. Rentekorrektionssatsen fulgtes tidligere 

med kapitalafkastsatsen, men med lovforslaget skulle den beregnes anderledes.  

Udgangspunktet for beregning af rentekorrektion er VSL § 9, 2.-5. punktum, men i stedet for fratrækning af 

2 %-point og derefter nedrunding, skulle der nu blot rundes op til nærmeste hele procent jf. den nye VSL § 

9 a.  

Det er en udbredt misforståelse,74 at rentekorrektionssatsen blot er 3 %-point højere end 

kapitalafkastsatsen. VSL § 9 a siger, at opgørelsen sker på baggrund af VSL § 9, 2.-5. punktum. Her fremgår 

det, at kapitalafkastsatsen beregnes på baggrund af et simpelt gennemsnit af Nationalbankens 

kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber.  

Ved beregning af kapitalafkastsatsen fratrækkes 2 %-point og nedrundes efterfølgende til nærmeste hele 

procent. Subtraheringen af 2 %-point udelades dog ved beregningen af rentekorrektionssatsen jf. VSL § 9 a. 

I stedet oprundes Nationalbankens sats til nærmeste hele procent.  

Derfor vil forskellen mellem kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen oftest være 3 %-point. Men i de 

tilfælde, hvor Nationalbankens sats svarer til en procentsats uden decimaler, vil forskellen være 

anderledes. Beregning af kapitalafkastsats og rentekorrektionssats er eksemplificeret i tabel 11. 

  

                                                            
74 Hansen, Christian S. et al., ”Erhvervsbeskatning”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, side 226 
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 Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 

Nationalbankens gennemsnitlige kassekreditrente 3,7 % 3 % 0,7 % 

Beregnet kapitalafkastsats jf. VSL § 9 1 % 1 % 0 % 

Beregnet rentekorrektionssats jf. VSL § 9 a 4 % 3 % 1 % 

Forskel 3 %-point 2 %-point 1 %-point 
Tabel 11 - kilde: Egen tilvirkning 

5.1.2 Beskatning af sikkerhedsstillelser 
Før lovændringen i 2014,75 var der i virksomhedsskatteloven ikke taget stilling til, hvordan privat gæld med 

sikkerhed i virksomhedens aktiver skulle behandles skattemæssigt. Praksis betød, at der ikke var nogen 

skattemæssig hindring ved, at stille sikkerhed med virksomhedens aktiver for privat gæld. Det var muligt at 

optage store lån i privatsfæren, hvor der blev stillet sikkerhed for gælden med aktiver i virksomheden, uden 

at dette havde en skattemæssig konsekvens for den skattepligtige. Det fremgik på daværende tidspunkt 

også af Ligningsvejledningen,76 at sikkerhedsstillelser ikke påvirkede indskudskontoen.  

Disse sikkerhedsstillelser søger lovforslaget dog at komme til livs, således at disse vil udløse beskatning. Det 

fremgår af lovforslagets § 1, nr. 2., at der indsættes § 10, stk. 6 i virksomhedsskatteloven.  

Denne medfører, at et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen anses som overført til den skattepligtige. Af 

bemærkningerne til de enkelte bestemmelser fremgår det, at beløbet må anses som en hævning ifølge 

hæverækkefølgen jf. VSL § 5.  

Af samme bemærkninger fremgår også, at retstilstanden omkring sikkerhedsstillelser for privat gæld med 

virksomhedens aktiver var uafklaret som følge af, at der ikke forelå retspraksis omkring den skattemæssige 

behandling af disse sikkerhedsstillelser.77 Dette var dog ikke korrekt, da det netop fremgik af 

Ligningsvejledningen og praksis fra SKAT, at sikkerhedsstillelser ikke havde nogen skattemæssig virkning. 

Det var dermed langt fra uafklaret, hvordan de skulle behandles på daværende tidspunkt.  

FSR kritiserede netop dette kraftigt i deres høringssvar,78 da de mente, at det underminerede 

retssikkerheden. Årsagen til, at der på daværende tidspunkt ikke forelå domme, bindende svar eller anden 

retspraksis var formentlig, at behandlingen af sikkerhedsstillelser for privat gæld med virksomhedens 

aktiver, var helt og aldeles afklaret. Dette grundet i, at den daværende skatteminister ved vedtagelsen af 

virksomhedsskatteloven, besvarede spørgsmålet om netop disse sikkerhedsstillelser. Dette fremgår også af 

bemærkningerne til lovforslaget.79  

                                                            
75 LBK nr. 1114 af 18/09/2013  
76 Eksempelvis Ligningsvejledningen 2009-2, E.G.2.4.6 
77 L200, afsnit 3.3.2 
78 Brev (høringssvar) af 17. juli 2014 fra FSR til Skatteministeriet 
79 L200, afsnit 3.3.2 
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Det havde, siden vedtagelsen af virksomhedsskatteloven, været afklaret, hvordan disse sikkerhedsstillelser 

skulle behandles skattemæssigt. Nemlig ved, at de ikke havde nogen skattemæssig betydning.  

Før lovændringerne var selvstændigt erhvervsdrivende i virksomhedsordningen bedre stillet end 

kapitalejere i anparts- og aktieselskaber. Det var i hvert fald skatteministerens påstand i bemærkningerne 

til lovforslaget. Dette begrundedes med, at kapitalejere ikke kunne stille sikkerhed for privat gæld med 

kapitalselskabets aktiver, uden at dette medførte personlig beskatning jf. LL § 16 E. Her ønskede man at 

sidestille den selvstændigt erhvervsdrivende i virksomhedsordningen med kapitalejere i kapitalselskaber, 

således at en sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen kunne beskattes hos 

den skattepligtige.  

Påstanden om, at en kapitalejer ikke kan anvende sin relation til et kapitalselskab i forhold til 

sikkerhedsstillelse for privat gæld, var dog en sandhed med modifikationer, som FSR også påpegede i deres 

høringssvar. For en kapitalejer kunne og kan fortsat, uden skattemæssige konsekvenser, stille sikkerhed for 

privat gæld med aktierne/anparterne i sit kapitalselskab.  

Dette var imidlertid udtryk for, at lovgiver måtte tage stilling til, om den skattepligtige der anvendte 

virksomhedsordningen skulle stå i en lempeligere eller strammere skattemæssig position end en kapitalejer 

i et kapitalselskab. For enten skulle der ske beskatning af sikkerhedsstillelser, eller også skulle der ikke ske 

beskatning.  

Ved beskatning ville den selvstændigt erhvervsdrivende være dårligere stillet end kapitalejere, da den 

selvstændigt erhvervsdrivende ikke havde mulighed for, skattefrit, at stille sikkerhed for privat gæld i form 

af en egenkapitalandel eller lignende. Hvis beskatningen blev udeladt, og praksis fortsatte som hidtil, ville 

den selvstændigt erhvervsdrivende stå i en gunstigere situation end kapitalejeren, da den selvstændigt 

erhvervsdrivende så kunne stille sikkerhed i alle virksomhedens aktiver, hvor kapitalejeren alene kunne 

stille sikkerhed i værdien af sine kapitalandele.  

Skatteministeren mente dermed, at en sikkerhedsstillelse for privat gæld med virksomhedens aktiver skulle 

sidestilles med reglerne i LL § 16 E. Det bekræfter blot ovenstående dilemma, da ligningslovens regler kun 

behandler sikkerhed stillet med kapitalselskabets aktiver. Men da værdien af kapitalselskabet udadtil i form 

af kapitalandelene, er et privat aktiv for kapitalejerne, kunne disse stilles som sikkerhed for privat gæld 

uden skattemæssige konsekvenser.  
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I bemærkningerne til lovforslaget er udarbejdet et eksempel,80 hvor en skattepligtig stifter en privat 

kassekredit, hvor der stilles sikkerhed for kassekreditten med opsparet overskud i virksomhedsordningen. 

Det giver en situation, hvor den skattepligtige kan hæve midler på kassekreditten og på den måde 

finansiere sit privatforbrug. Sideløbende i virksomhedsordningen er der ingen overførsler til den 

skattepligtiges privatøkonomi, så alt andet lige må det opsparede overskud stige, og der betales derfor kun 

virksomhedsskat (22 % i eksemplet) af det indtjente. Dette kunne i sig selv være fint nok, men hvis dette var 

udtryk for en tendens hos den skattepligtige, og det forekom over en årrække, kunne det ende med at have 

store samfundsøkonomiske konsekvenser. For hvis den skattepligtige blot levede af sin private kassekredit, 

så var der en reel risiko for, at der aldrig blev betalt endelig personskat af det opsparede overskud. Hvis den 

skattepligtige eksempelvis gennemførte et generationsskifte til sit barn, som deraf succederede, ville 

skatten reelt kunne ende med at være udskudt i to generationer. Alternativt kunne den latente skat være 

så stor, at der ved udtræden af virksomhedsordningen ikke var mulighed for at betale den, og at den 

skattepligtige gik personligt konkurs. På den måde var der både en tabsrisiko, men i særdeleshed også en 

utilsigtet tidsforskydning for modtagelsen af personskatten for staten. Reelt set kunne den skattepligtige 

nemlig leve af opsparet overskud. Dette ville skatteministeren gøre op med.  

Opgøret med at leve for lavt beskattede midler i form af opsparet overskud, gjaldt ikke kun ved 

sikkerhedsstillelser for privat gæld med virksomhedens aktiver.  

5.1.3 Forbud mod opsparing af overskud ved negativ indskudskonto 

Som det vises i bemærkningerne til lovforslaget i tabel 3.3.1.1., ønskede man også at gøre det mindre 

attraktivt, at lægge privat gæld ind i virksomhedsordningen. I de tilfælde hvor der indskydes privat gæld i 

virksomhedsordningen, vil det blive anset som en hævning jf. hæverækkefølgen og VSL § 5. Hvis den private 

gæld, der lægges ind, ikke overstiger hensat til senere faktisk hævning, årets overskud samt det opsparede 

overskud, så er det at sidestille med, at der blot hæves disponible midler i virksomhedsordningen til 

privatøkonomien.  

Med andre ord; så længe at den indskudte private gæld ikke betyder, at indskudskontoen bliver negativ, så 

skaber det ingen problemer. For i de tilfælde hvor den private gæld ikke forårsager negativ indskudskonto, 

vil det blot svare til en hævning af overskud. Her skal den skattepligtige ikke stilles anderledes, end hvis 

midlerne var taget ud af virksomhedsordningen og brugt til at afdrage på privat gæld.  

                                                            
80 L200, tabel 3.3.2.1  
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Om den skattepligtige hæver midler i virksomhedsordningen til at afdrage på privat gæld, eller lægger den 

private gæld ind i virksomhedsordningen, vil ikke have nogen betydning som udgangspunkt, så længe at 

indskudskontoen ikke bliver negativ.  

Den skattemæssige fordel der opnås ved, at der er fuld fradragsværdi af renteudgifterne i 

virksomhedsordningen, udlignes af den selvkontrollerende effekt, da kapitalafkastet i dette tilfælde vil blive 

tilsvarende mindre. Den effekt skal netop udligne den skattefordel, der ellers ville være.  

Der hvor man har ønsket at slå ned, er i de tilfælde hvor indskudskontoen blev negativ, og der deraf blev 

lånt penge i virksomhedsordningen. Før lovændringen var rentekorrektionssatsen nemlig svarende til 

kapitalafkastsatsen, som der også tidligere er redegjort for. Derudover var der ingen yderligere 

konsekvenser ved en negativ indskudskonto.  

Med lovforslaget ville rentekorrektionssatsen ændres og der skulle forbydes opsparing af overskud ved 

negativ indskudskonto. På den måde hindrede man, at privat gæld blev afdraget med lavt beskattede 

midler. 

I forhold til lovforslagets bemærkninger (tabel 3.3.1.1.), kunne den skattepligtige stifte gæld i privat regi og 

derefter lægge gælden i virksomhedsordningen og afdrage på denne med lavt beskattede midler, mens 

låneprovenuet forblev i privatøkonomien. Ligesom med sikkerhedsstillelserne var det muligt at finansiere et 

privatforbrug med lavt beskattede midler, og igen opstod der udskydelse af betalingen af personskatten.  

5.1.4 Kritik af lovforslaget 
I forbindelse med lovforslaget, blev der i høringssvarene rettet en massiv kritik mod Skatteministeriet. 

Danske Advokater skriver blandt andet i deres høringssvar;  

”Lovforslaget – i den foreliggende form – lider af så mange og grundlæggende mangler, at det ikke burde 

være fremsat, inden en ekstern høring af brugere af virksomhedsskatteordningen havde fundet sted”   
Kilde: Høringssvar til lovforslag nr. 200 – Danske Advokater 9. juli 2014 

Netop det faktum, at lovforslaget blev fremsat forinden en ekstern høring, er en helt bevidst disposition fra 

Skatteministeriets side. De skriver i bemærkningerne til lovforslaget under afsnit 12 (Hørte myndigheder og 

organisationer mv.), at grundet formålet med lovforslaget, har man valgt ikke at sende det i ekstern høring 

forinden fremsættelsen af lovforslaget. Skatteministeriet forklarer det med, at hvis lovforslaget blot var 

blevet lagt ud som et udkast, så risikerede man at selvstændigt erhvervsdrivende ville hamstre. 

Skatteministeriet påpeger, at risikoen især er stor hvad angår sikkerhedsstillelserne.  
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Hvis lovforslaget var blevet udsendt som et udkast, kunne de selvstændigt erhvervsdrivende hurtigt nå at 

omgå konsekvenserne. Ved at forslaget blev udsendt som et egentligt lovforslag, er Skatteministeriet bedre 

retligt stillet i forhold til forsøg på hamstring i form af omgåelse.  

Danske Advokater påpeger endvidere, at lovforslaget vedrørende sikkerhedsstillelser og negativ 

indskudskonto, afviger markant fra den hidtidigt accepterede praksis fra skattemyndighederne. De 

skattepligtige, der anvender virksomhedsordningen, har, i fuld tillid til Den juridiske vejledning, hidtidig 

lovgivning og praksis, disponeret derefter. Lovforslaget medfører skattemæssige konsekvenser, som ikke 

hidtil har været eksisterende, og denne markante afvigelse er netop grunden til Danske Advokaters kritik. 

Grundlæggende anfører Danske Advokater, at ovenstående er retssikkerhedsmæssigt kritisabelt, da det 

medfører en generel tvivl om, hvorvidt oplysninger i Den juridiske vejledning henholdsvis mangeårig 

skattemæssig administrativ praksis, er troværdige.  

I den forbindelse bemærker Skatteministeriet i sine kommentarer til høringssvarene, at loven først får 

virkning fra fremsættelsestidspunktet (11. juni 2014). Det betyder, at indtjening der kan henføres til før 

fremsættelsestidspunktet beskattes efter dagældende regler, herunder med de dagældende 

opsparingsmuligheder. Det betyder i praksis, at den selvstændigt erhvervsdrivende kan spare op af det 

overskud der måtte være frem til fremsættelsestidspunktet, på trods af en negativ indskudskonto ved årets 

begyndelse.  

En del af de interessenter, der har afgivet høringssvar i forbindelse med lovforslaget, har massivt kritiseret 

konsekvensen af, at den selvstændigt erhvervsdrivende får begrænset sine muligheder i 

virksomhedsordningen, såfremt indskudskontoen bliver negativ. Årsagen er, at en negativ indskudskonto 

kan opstå i mange situationer, og størrelsen af denne afhænger i særdeleshed af, hvordan denne opgøres – 

altså på indtrædelsestidspunktet. Som følge af, at indskudskontoen ikke årligt reguleres, kan en 

selvstændigt erhvervsdrivende have en negativ indskudskonto samtidig med, at virksomhedens egenkapital 

er positiv.  

Endvidere kan en omdannelse i henhold til Lov om skattefri virksomhedsomdannelse, påvirke 

indskudskontoen negativt for den selvstændigt erhvervsdrivende. Når en selvstændig foretager en delvis 

omdannelse af flere virksomheder, skal et beløb svarende til kontantværdien af vederlaget overføres fra 

indskudskontoen til mellemregningskontoen, jf. VSL § 16 a, stk. 2. Det samme gør sig gældende, såfremt 

den selvstændigt erhvervsdrivende sælger dele af sin virksomhed og gør brug af reglerne i VSL § 15 a 

(transaktionen er dog frivillig ved delomdannelse). Denne transaktion kan medføre, at indskudskontoen 

bliver negativ, hvilket vil være omfattet af reglerne i lovforslaget.  
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Flere interessenter påpeger i deres høringssvar,81 at der bør indsættes særregler til brug i disse situationer, 

da disse påpeger, at dette er ofte forekommende i praksis. 

Skatteministeriet besvarer kommentaren ved at anføre, at strukturen med ingen opsparing ved negativ 

indskudskonto står i mål med reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Det fremgår nemlig af Lov om 

skattefri virksomhedsomdannelse § 2, nr. 5, at en eventuel negativ indskudskonto skal være udlignet inden 

omdannelsen, for at kunne benytte sig af reglerne i nærværende lov. Skatteministeriet påpeger derudover, 

at en negativ indskudskonto som følge af delsalg eller –omdannelse ikke skal omfattes af særregler, og 

derfor vil være omfattet af lovforslaget.   

I høringssvarene går det flere steder igen, at lovforslaget mangler at fastslå, hvornår der foreligger en 

sikkerhedsstillelse.82 Det påpeges, at der ikke fremgår, om en decideret sikringsakt, eksempelvis i form af 

tinglysning, er nødvendig. Endvidere anføres det, at en sikkerhedsstillelse ikke belaster 

samfundsøkonomien, da beskatningen vil ske ved indfrielse af lånet, såfremt dette sker med 

virksomhedens midler. FSR efterspørger en præcisering af, hvornår der foreligger en sikkerhedsstillelse. 

Dette ønske om præcisering bakkes op af Danske Advokater, der ønsker præcisering af, om det er et krav, 

at der foreligger en tinglysning af pant eller en anden sikringsakt.  

De ønsker også svar på, om sikkerhedsstillelserne således ikke omfatter bankernes almindelige 

modregningsadgang samt den personlige hæftelse, som den skattepligtige er omfattet af som 

udgangspunkt. Med andre ord spørger de til, om det kun er aktive og direkte sikkerhedsstillelser, der skal 

tages i betragtning.  

Skatteministeriet bekræfter, at betragtningen om, at der skal foreligge en aktiv sikkerhedsstillelse med en 

konkret sikringsakt, eksempelvis ved tinglysning, som udgangspunkt er korrekt. Men de kan ikke afvise, at 

der kan opstå situationer, hvor en modregningsadgang, andre indgåede aftaler eller forretningsvilkår kan 

anses for værende en sikkerhedsstillelse i lovforslagets forstand. Med andre ord vil det bero på en konkret 

vurdering, ifølge Skatteministeriet. 

Der er også en vis kritik af, at den selvkontrollerende effekt skulle gøres asymmetrisk, således at 

rentekorrektionssatsen skal beregnes anderledes end kapitalafkastsatsen. Danske Advokater påpeger, at 

dette er uhensigtsmæssigt, da de mener, at ændringen vil ramme unødvendigt hårdt og dermed virke 

hæmmende for økonomisk vækst.  

                                                            
81 FSR og Danske Advokater, høringssvar vedrørende L200 
82 FSR og Danske Advokater, høringssvar vedrørende L200 
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Samme opfattelse har Dansk Byggeri,83 der mener, at det er uhensigtsmæssigt med en differentiering i den 

selvkontrollerende effekt. AgroSkat påpeger, at det fremlagte merprovenu ved den nye beregning af 

rentekorrektionssatsen er overdrevet i bemærkningerne til lovforslaget, da de mener, at der også vil være 

en adfærdsmæssig ændring hos den selvstændigt erhvervsdrivende. En adfærdsændring der ifølge 

AgroSkat betyder, at flere selvstændigt erhvervsdrivende i højere grad vil holde privat gæld uden for 

virksomhedsordningen. Det er netop denne adfærdsændring, som lovforslaget lægger op til.  

Skatteministeriet begrunder den ændrede rentekorrektionssats med, at den i højere grad skal ligne renten 

for gæld til privatforbrug. Derudover anfører de, at den ændrede sats skal eliminere de skattemæssige 

rentefradragsfordele, der kan opnås ved at lægge privat gæld i virksomhedsordningen. Sidst men ikke 

mindst skriver Skatteministeriet, at privat gæld er virksomhedsordningen uvedkommende, samt at hvis den 

skattepligtige ikke ønsker beregning af rentekorrektion, kan denne blot udelade privat gæld i 

virksomhedsordningen. Alt dette bekræfter intentionen med lovforslaget.  

Et centralt kritikpunkt, som FSR også spørger til, er selve behandlingen af den hævning der forårsages af en 

sikkerhedsstillelse for privat gæld. De anfører, at systematikken i virksomhedsordningen må medføre, at 

det hævede beløb føres som en hensættelse til senere faktisk hævning, således at der ikke sker 

dobbeltbeskatning. Dette kritikpunkt berører Danske Advokater også i deres høringssvar.  

De ønsker bekræftelse på, at såfremt sikkerhedsstillelsen kommer til effekt (udnyttes til dækning af et lån), 

skal dette ikke anses for værende en ny hævning.  

Til ovenstående svarer Skatteministeriet, at det beløb, der anses for hævet på grund af sikkerhedsstillelsen, 

ikke skal føres som hensat til senere faktisk hævning. De forklarer, at det skal tillægges virksomhedens 

skattemæssige resultat og at årets hævninger skal forøges med et tilsvarende beløb. De skriver også, at 

dette vil præciseres nærmere i det følgende ændringsforslag, som blev resultatet af høringssvarene.  

Høringssvarene samt politisk drøftelse84 medførte et ændringsforslag, som blev sendt til behandling i 

Folketinget. Ændringsforslaget blev samme dag sendt direkte til tredje behandling og derefter godkendt. 

Lovforslaget blev stadfæstet den 16. september 2014.  

                                                            
83 Dansk Byggeri, høringssvar vedrørende L200 
84 L200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven – Folketingets tidsplan 
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5.1.5 Den endelige lovændring  

Ændringsforslaget medførte en del tilpasning, i særdeleshed i forhold til sikkerhedsstillelser. Blandt andet 

blev VSL § 10, stk. 6-9 ændret. Stk. 6 blev omformuleret, således at det blev klarlagt hvilken værdi, der 

skulle anses som overført.  

Dette kom til udtryk ved formuleringen om, at værdien anses som det laveste beløb af gældens kursværdi 

eller størrelsen på sikkerhedsstillelsen.85 Derudover blev stk. 7-8 tilføjet, blandt andet på baggrund af 

høringssvarene. Stk. 7-9 lemper for så vidt angår sikkerhedsstillelser foretaget som et led i sædvanlig 

forretningsmæssig disposition, samt visse blandet benyttede ejendomme. Stk. 9 blev tilføjet som en 

overgangsregel, hvor sikkerhedsstillelser stiftet mellem 11. juni 2014 og 31. december 2017, som afløser 

sikkerhedsstillelser, der eksisterede den 10. juni 2014 eller tidligere og som ikke overstiger dennes værdi, 

ikke blev omfattet af reglerne i VSL § 10, stk. 6.  

5.1.5.1 Overgangsregler 

I Lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3 er præsenteret en række overgangsregler. Her fremsættes en 

bagatelgrænse på 500.000 kroner, som kan bruges ved overgangen for sikkerhedsstillelser stiftet før 11. 

juni 2014. De 500.000 kroner var i det oprindelige lovforslag fastsat til 100.000 kroner.  

Overgangsreglerne skal sikre, at alle sikkerhedsstillelser over bagatelgrænsen var afviklet senest 31. 

december 2017. Det ville fortsat være muligt at opspare overskud i den periode, men hvis 

sikkerhedsstillelsen og den numeriske værdi af en eventuelt negativ indskudskonto overstiger 500.000 

kroner, vil det udløse beskatning af det opsparede overskud i perioden frem til 31. december 2017.  

Ydermere vil det ikke være tilladt at opspare overskud fremadrettet, hvis en sikkerhedsstillelse stiftet før 

11. juni 2014 sammenlagt med den numeriske værdi af en eventuelt negativ indskudskonto overstiger 

bagatelgrænsen på 500.000 kroner. Perioden fra lovændringens virkning og frem til 31. december 2017 er 

dermed afsat til, at få bragt forholdene i orden. Det fremgår også, at hvis en indskudskonto bliver negativ 

efter 10. juni 2014 eller hvis en, før 11. juni 2014, negativ indskudskonto bliver yderligere negativ, så 

forsvinder opsparingsmuligheden også jf. lovændringens § 3, stk. 6.  

Sikkerhedsstillelser stiftet efter 11. juni 2014 vil blot følge den nye § 10, stk. 6 i virksomhedsskatteloven og 

blive beskattet derefter.  

 

                                                            
85 Lov nr. 992 af 16. september 2014 - § 1, punkt 2 (som tilføjelse af § 10, stk. 6 til virksomhedsskatteloven) 
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I tabel 12 er udarbejdet tre eksempler. I alle tre eksempler er det forudsat, at sikkerhedsstillelserne er 

stiftet før 11. juni 2014. 

2014 Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 

Sikkerhedsstillelse 150.000 190.000 200.000 

Indskudskonto primo -300.000 -350.000 -170.000 

Indskudskonto ultimo -300.000 -300.000 -171.000 

Mulighed for opsparing Ja Nej Nej 
Tabel 12 - kilde: Egen tilvirkning 

Det er formuleret i lovændringens § 3, stk. 6, at der kan ske opsparing på trods af negativ indskudskonto 

og/eller sikkerhedsstillelse for privat gæld med virksomhedens aktiver, såfremt den numeriske værdi af en 

negativ indskudskonto såvel primo som ultimo indkomståret ikke overstiger 500.000 kroner, når værdien af 

sikkerhedsstillelsen er tillagt. Det betyder dermed, at selvom der, i eksempel 2, er indskudt 50.000 kroner i 

løbet af indkomståret, vil det fortsat ikke være muligt at spare op, da indskudskontoen primo tillagt 

værdien af sikkerhedsstillelsen, overstiger bagatelgrænsen på 500.000 kroner. Det fremgår af samme 

paragraf, at der ikke kan spares op, såfremt en negativ indskudskonto forøges og dermed bliver mere 

negativ. Dette er tilfældet i eksempel 3. Selvom at indskudskontoen tillagt værdien af sikkerhedsstillelsen 

både primo og ultimo er under bagatelgrænsen, kan der ikke ske opsparing af overskud, da den negative 

saldo på indskudskontoen forøges i indkomståret.  

Det fremgår af lovændringens § 3, stk. 5, at alle sikkerhedsstillelser over bagatelgrænsen skulle være 

afviklet senest 31. december 2017. Hvis ikke afviklingen var sket, ville opsparet overskud i perioden 11. juni 

2014 og frem til 31. december 2017 anses som værende overført til den skattepligtige med virkning fra den 

1. januar 2018.  

 Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 

Opsparet overskud perioden 
11/6-14 - 31/12-17 

500.000 0 700.000 0 800.000 

Sikkerhedsstillelse 200.000 250.000 490.000 490.000 510.000 

Indskudskonto -250.000 -300.000 0 -5.000 10.000 

Mulighed for opsparing i 
perioden 11/6-14 - 31/12-17 

Ja Nej Ja Se 
kommentar 

Nej 

Mulighed for opsparing for 
indkomståret 2018 

Ja Nej Ja Nej Nej 

Tabel 13 - kilde: Egen tilvirkning 

I eksempel 1 er summen af den numeriske værdi af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelsen 

under bagatelgrænsen på 500.000 kroner. Der kan derfor opspares overskud i perioden 11. juni 2014 og 

frem til 31. december 2017, ligesom der også kan opspares overskud for indkomståret 2018. Hvis den 

negative indskudskonto bliver mere negativ fremadrettet, vil muligheden for opsparing ophøre.  
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I eksempel 2 overstiger summen af indskudskonto og sikkerhedsstillelse bagatelgrænsen på 500.000 

kroner, og der kan derfor ikke spares op i perioden, ligesom der heller ikke kan spares op fremadrettet, 

førend den negative indskudskonto er bragt i nul eller er blevet positiv. Det opsparede overskud vil derfor 

aldrig opstå, da der ikke kan ske opsparing. Ligeledes skal sikkerhedsstillelsen afvikles førend der kan 

opspares overskud. 

I eksempel 3 kan der opspares, da sikkerhedsstillelsen er under bagatelgrænsen. 

I eksempel 4 antages det, at indskudskontoen var nul frem til indkomståret 2016, hvor der bliver trukket 

5.000 kroner på denne, således at den bliver negativ. Det antages, at det opsparede overskud frem til 2016 

har været 400.000 kroner, men at dette nu er hævet. Dermed kan der ikke opspares for indkomståret 2016 

og fremefter, førend indskudskontoen er blevet nul eller positiv.  

I eksempel 5 er der sparet op i perioden frem til 31. december 2017, men sikkerhedsstillelsen, der er større 

end bagatelgrænsen, er ikke afviklet. Derfor kommer hele det opsparede overskud for perioden til 

beskatning pr. 1. januar 2018.  

5.1.5.2 Lovændringens udformning efter vedtagelsen 

Den endelige lovændring er ret klar på de fleste af de berørte områder. Der er dog nogle enkelte områder, i 

særdeleshed hvad angår sikkerhedsstillelser og lovændringens § 1, punkt 2, som giver anledning til nogle 

tolkningsmæssige udfordringer.  

Til trods for, at det i det oprindelige lovforslags bemærkninger var klart beskrevet, hvordan en 

sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen skulle beskattes, er den endelige 

lovformulering i høj grad åben for tolkning.  

I det originale lovforslags bemærkninger86 fremgår det klart og tydeligt, at en sikkerhedsstillelse for privat 

gæld skal anses som en overførsel til den skattepligtiges privatøkonomi og vil være en hævning i 

hæverækkefølgen jf. VSL § 5.  

Men i ændringsforslaget87 til samme lovændring står klart og tydeligt, at det beløb, der anses som hævet, 

skal ske uden for hæverækkefølgen. Dette i praksis ved at tillægge beløbet til virksomhedens skattepligtige 

resultat og øge hævningerne tilsvarende.  

                                                            
86 L200, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser, nr. 2 
87 Ændringsforslag til 2. behandling af L200, bemærkninger til nr. 2, tredje afsnit  
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De to bemærkninger er dermed direkte modstridende – men det til trods ender den endelige formulering i 

lovændringen med at være: 

”… anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til 

den skattepligtige… ”  
Kilde: Lov nr. 992 af 16. september 2014. 

Det fremgår dermed ikke af lovteksten, hvordan sikkerhedsstillelsen skal behandles i praksis, og da 

bemærkningerne til lovforslaget og ændringsforslaget er modsigende, er formuleringen i høj grad åben for 

tolkning. Som udgangspunkt åbner det op for tre forskellige tolkninger: 

1) Fiktiv forøgelse af indkomsten og tilsvarende fiktiv forøgelse af hævningerne uden om 

hæverækkefølgen 

2) Beskatning som anden personlig indkomst  

3) Fiktiv hævning jf. hæverækkefølgen 

De tre tolkninger underbygges af forskellige udmeldinger fra SKAT i form af forskellige formuleringer i Den 

juridiske vejledning. De tre forskellige tolkninger følger tre på hinanden følgende versioner af Den juridiske 

vejledning. 

1) Fiktiv forøgelse af indkomsten og tilsvarende fiktiv forøgelse af hævningerne uden om 

hæverækkefølgen  

Af Den juridiske vejledning version 2.388 fremgår det at:  

”Det overførte beløb anses for overført på samme måde som øvrige beløb, som anses for overført. Beløbet 

lægges til virksomhedens indkomst og anses samtidig for overført til den skattepligtige. ”  
Kilde: Den juridiske vejledning version 2.3 – C.C.5.2.10 

Dette tolkes derfor således, at både resultat og hævninger skal forøges. Det betyder, at den personlige 

indkomst vil forøges med et beløb svarende til sikkerhedsstillelsens størrelse eller kursværdien af den 

private gæld.  

2) Beskatning som anden personlig indkomst 

Af den efterfølgende version af Den juridiske vejledning89 er formuleringen dog ændret betydeligt. 

Beskatningen er nu formuleret således:  

”Beløbet til beskatning efter denne regel anses for overført uden for den almindelige hæverækkefølge. ”  
Kilde: Den juridiske vejledning version 2.4 – C.C.5.2.10 

                                                            
88 Den juridiske vejledning, version 2.3, C.C.5.2.10 – gældende fra 31/1-2015 – 30/7-2015 
89 Den juridiske vejledning, version 2.4, C.C.5.2.10 – gældende fra 31/7-2015 – 28/1-2016 
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Det tolkes nu således, at beløbet skal gå udenom hæverækkefølgen. Det kan i praksis ske ved en 

registrering på den udvidede selvangivelse som anden personlig indkomst, der ikke hidrører fra 

virksomhedsordningen.  

Fælles for både tolkningen i version 2.3 og 2.4 af Den juridiske vejledning er, at en sikkerhedsstillelse for 

privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen forøger den personlige indkomst hos den skattepligtige 

med et beløb, der svarer til gældens kursværdi eller værdien af sikkerhedsstillelsen. Det må derfor 

betegnes som en hård tolkning i forhold til det tredje scenarie. 

3) Fiktiv hævning jf. hæverækkefølgen 

Den juridiske vejlednings version 2.590 lægger op til, at beløbet blot skal beskattes som en hævning i 

hæverækkefølgen. Det fremgår af formuleringen:  

”… anses for overført i den almindelige hæverækkefølge… ”  
Kilde: Den juridiske vejledning version 2.5 – C.C.5.2.10  

Denne tolkning lægger op til, at det blot er hævningerne i hæverækkefølgen der forøges ved den ”fiktive” 

hævning. De skattemæssige konsekvenser er derfor lempeligere end ved de hårde tolkninger i de to andre 

scenarier. Formuleringen i Den juridiske vejledning er ændret som følge af SKM2015.745.SR, der i videre 

omfang behandles senere i nærværende afhandling. 

Sammenligning af tolkningerne og konsekvenserne af disse 

Tolkning 1 og 2 udspringer af den oprindelige tolkning af L200, og betyder derfor at beskatningen skal ske 

uden om hæverækkefølgen. Tolkning 3 udspringer af praksisændringen som følge af SKM2015.745.SR der 

fastslog, at sikkerhedsstillelser for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen, skal anses som en 

hævning i hæverækkefølgen jf. VSL § 5.  

Til belysning af konsekvenserne ved de forskellige tolkninger, tages der udgangspunkt i casevirksomheden, 

der også blev anvendt ved redegørelsen for virksomhedsordningen. Der tages udgangspunkt i indkomståret 

2018 for casevirksomheden, men med reglerne gældende som følge af Lov nr. 992 af 16. september 2014. 

Det antages, at den skattepligtige indehaver optager et privat lån på 30.000 kroner til kurs 95 med 

sikkerhed for 20.000 kroner i virksomhedens varelager i form af pantsætning. Det antages endvidere, at 

sikkerhedsstillelsen ikke er omfattet af reglerne i de dagældende VSL §10, stk. 7-9.  

 

                                                            
90 Den juridiske vejledning, version 2.5, C.C.5.2.10 – gældende fra 29/1-2016 – 31/7-2016 
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Da det er det laveste beløb af gældens kursværdi og værdien af sikkerhedsstillelsen, der skal medtages, vil 

det se ud som følger: 

Kursværdi af det private lån 28.500 kroner 

Sikkerhedsstillelsens værdi 20.000 kroner 

Betragtes som overført til den skattepligtige 20.000 kroner 
Tabel 14 - kilde: Egen tilvirkning 

2018 – ud fra Lov nr. 992 af 16/9-14 Før L200 Tolkning 1 Tolkning 2 Tolkning 3 

Personlig indkomst 340.445 360.445 340.445 366.086 

Anden personlig indkomst 0 0 20.000 0 

Heraf AM-bidrag 27.236 28.836 28.836 29.287 

Personlig indkomst efter AM-bidrag 313.209 331.609 331.609 336.799 

Årets opsparede overskud 99.555 99.555 99.555 73.914 

Skat af personlig indkomst 125.284 132.644 132.644 134.720 

Virksomhedsskat 21.902 21.902 21.902 16.261 

AM-bidrag 27.236 28.836 28.836 29.287 

Samlet skat 174.421 183.381 183.381 180.268 
Tabel 15 - kilde: Egen tilvirkning91 - Tolkning 2 og eksemplet før implementeringen af Lov nr. 992 påvirker ikke 

virksomhedsordningen. Derfor vil kassesystemet være identisk for disse to eksempler.  

Som det fremgår af ovenstående eksempler, vil den skattemæssige belastning være størst ved tolkning 1 og 

tolkning 2. Det vil sige i de scenarier, hvor beløbet tillægges både hævninger og indkomst eller beskattes 

helt uden om hæverækkefølgen som anden personlig indkomst. Den lempeligste beskatning, såfremt der er 

foretaget en sikkerhedsstillelse, forekommer, såfremt sikkerhedsstillelsen blot beskattes som en hævning i 

hæverækkefølgen.  

Det er klart, at eksemplet fra før Lov nr. 992 af 16. september 2014 giver den mindste samlede skat, da 

sikkerhedsstillelser for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen på daværende tidspunkt ikke 

afledte nogle skattemæssige konsekvenser.  

Da tolkning 1 og 2 forhøjer den personlige indkomst uden at hæve af opsparet overskud, vil det alt andet 

lige give en hårdere beskatning, end hvis sikkerhedsstillelsen blot bliver anset som en hævning i 

hæverækkefølgen.  

Ydermere opstår der en merbeskatningssituation ved tolkning 1 og tolkning 2, såfremt sikkerhedsstillelsen 

effektueres, og der derved sker en yderligere hævning i virksomhedsordningen.  

                                                            
91 Se bilag 4 for beregninger. Der tages udgangspunkt i samme casevirksomhed og samme skattesatser som ved bilag 
2. Dog er der ikke optimeret i overskudsdisponeringen i forhold til topskattegrænsen i disse eksempler, da hensat til 
senere faktisk hævning ønskes at være nul i eksemplerne. Der ønskes dermed den lavest mulige beskatning i 
indkomståret.  
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Som det også fremgår af eksemplet ved tolkning 1 og tolkning 2, er der tale om et ”fiktivt” beløb, der blot 

tillægges den personlige indkomst og derved beskattes i indkomståret. Det har derfor ingen indflydelse på 

den egentlige indtjening fra virksomheden og en eventuel opsparing af et sådan overskud. Ved tolkning 3 

tillægges sikkerhedsstillelsen blot hævningerne i indkomståret, hvor sikkerhedsstillelsen foretages. Det vil 

blot have den følge, at opsparet overskud mindskes, eller at der alternativt hæves på indskudskontoen. 

Dette kan medføre en negativ indskudskonto, som derfor forhindrer opsparing af overskud samt beregning 

af rentekorrektion.  

Ved tolkning 3 vil der, over virksomhedsordningens levetid, ske beskatning af et uændret beløb. Dette 

uanset om der foretages sikkerhedsstillelse med virksomhedens aktiver for privat gæld eller ej. Dette 

skyldes, at der, over virksomhedsordningens levetid, kun vil ske beskatning af det indtjente. Ved tolkning 1 

og tolkning 2 tillægges et ”fiktivt” overskud til den personlige indkomst, og derfor vil der opstå en 

merbeskatning over virksomhedsordningens levetid.  

Det kan også have afledte konsekvenser for den skattepligtige, uanset om der tolkes på den ene, anden 

eller tredje måde, såfremt at beskatningen udløser et behov for en yderligere afregning af skat. I så fald kan 

den skattepligtige være nødsaget til at overføre flere midler fra virksomhedens økonomi til 

privatøkonomien, og en sådan overførsel kan medføre yderligere beskatning.  

5.1.5.3 Skatterådets tolkning af Lov nr. 992 af 16. september 2014 

Som følge af den uklare formulering i den nye lovgivning, opstod en række spørgsmål. Disse affødte et 

bindende svar,92 som Skatterådet afgav den 24. november 2015. Her havde en spørger stillet otte 

afklarende spørgsmål, hvor især det ottende spørgsmål viste sig at være definerende. Spørgsmålet gik 

nemlig på, om en sikkerhedsstillelse på en værdi af 250.000 kroner efter den nye § 10, stk. 6 i 

virksomhedsskatteloven skulle anses som værende en fiktiv hævning i hæverækkefølgen jf. VSL § 5.  

På trods af at både høringsskemaerne og ændringsforslagets bemærkninger tilsiger, at en sådan disposition 

skal ske uden om den udvidede hæverækkefølge, når Skatterådet frem til, at spørgsmålet kan besvares 

med et ja. Dette til trods for, at SKAT mener, at spørgsmålet skal besvares med et nej.  

SKAT argumenterer for, at formuleringen skal tolkes tilsvarende afhandlingens tolkning 1, og at 

sikkerhedsstillelsen derfor både skal tillægges virksomhedens indkomst og hævningerne uden om 

hæverækkefølgen. De bemærker, at dispositionen skal ske uden om den almindelige hæverækkefølge jf. 

VSL § 5. SKAT pointerede, at VSL § 6 ikke tillægges værdi i denne sammenhæng.  

                                                            
92 SKM2015.745.SR 
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De hævdede, at dette skyldes lex posterior93 og lex specialis.94 SKAT mente derfor, at VSL § 10, stk. 6 kunne 

anses som værende en selvstændig beskatningshjemmel, der på grund af både lex posterior og lex specialis 

ville gå forud for VSL § 6. Dette afkræfter Skatterådet dog.  

Med andre ord bekræfter Skatterådet, at den i afhandlingen, benævnte tolkning 3 er korrekt. Skatterådet 

lægger vægt på, at § 10, stk. 6 i virksomhedsskatteloven ikke kan udgøre en beskatningshjemmel i sig selv. 

Derfor er man nødt til at se på virksomhedsskatteloven som helhed.  

Da det fremgår af dennes § 6, hvordan den skattepligtige indkomst opgøres for virksomheden, kan der ikke 

findes lovhjemmel til pludselig, at tillægge værdien af en sikkerhedsstillelse. Dette skyldes, at formuleringen 

i VSL § 10, stk. 6 ikke klart tilsiger dette. Dermed falder SKATs argument om lex posterior og lex specialis til 

jorden, da VSL § 10, stk. 6 ikke udgør en beskatningshjemmel i sig selv. Derfor kan VSL § 10, stk. 6 ikke gøres 

gældende forud for VSL § 6, og kan deraf ikke påvirke indkomstopgørelsen.  

Skatterådets tolkning medfører, at SKATs tolkning bliver grundlovsstridig. Det fremgår af GL § 43, at ingen 

skat kan forandres, uden at dette sker ved lov. SKAT tolker VSL § 10, stk. 6 som, at denne kan udgøre en 

selvstændig beskatningshjemmel og at skatten derfor er ændret ved lov. Skatterådets stillingtagen 

medfører, at VSL § 10, stk. 6 ikke udgør en selvstændig beskatningshjemmel, og at en tolkning som ændrer 

indkomstgrundlaget ved en fiktiv forøgelse af resultatet af virksomheden, derfor vil være grundlovsstridigt.  

Som følge af Skatterådets stillingtagen til problemstillingen, måtte SKAT udsende et styresignal95 om 

genoptagelse, som en konsekvens af praksisændringen. Styresignalet bekræftede, at den tidligere praksis, 

hvor sikkerhedsstillelserne ansås som personlig indkomst, måtte underkendes. Heldigvis skete 

praksisændringen relativt kort tid efter L200, hvilket betød, at eventuelle ændringer i skatteansættelsen 

kunne ske som ordinær genoptagelse som følge af SFL § 26, stk. 2. Det var dermed ikke nødvendigt med 

mulighed for ekstraordinær genoptagelse.  

5.1.5.4 Diskussion af tolkning 

Skatterådets afgørelse i forhold til beskatningen af sikkerhedsstillelser står mål med bemærkningerne til 

det oprindelige lovforslag og i øvrigt også hensigten om, at der skal foretages et indgreb mod utilsigtet 

udnyttelse af virksomhedsordningen. Hvis der skulle være en sidestilling mellem at lægge privat gæld ind i 

virksomhedsordningen og stille sikkerhed for privat gæld med virksomhedens aktiver, måtte det skulle ske 

som en hævning i hæverækkefølgen.  

                                                            
93 Den yngste af to ligeværdige love er gældende 
94 Særlove går forud for generelle love 
95 SKM2016.171.SKAT 



5 Analyse 

Side 67 af 117 
 

Når en selvstændigt erhvervsdrivende lægger privat gæld i virksomhedsordningen, betragtes dette også 

som en hævning, med risiko for negativ indskudskonto og beregning af rentekorrektion som følger. Det 

samme vil ske, hvis VSL § 10, stk. 6 tolkes således, at værdien af sikkerhedsstillelsen eller gældens 

kursværdi blot anses som værende en hævning i hæverækkefølgen. I det tilfælde vil den selvstændigt 

erhvervsdrivende også risikere, at der hæves mere end det opsparede overskud, og at indskudskontoen 

deraf bliver negativ. I det tilfælde vil der også skulle beregnes rentekorrektion, og der vil derfor være en 

synergi mellem de to situationer.  

Det forekommer mærkeligt, at man i ændringsforslaget ønsker at ramme den selvstændigt 

erhvervsdrivende hårdere ved sikkerhedsstillelse for privat gæld end ved indskud af privat gæld, da de to 

forhold må siges at være nært beslægtede. Ydermere er en sikkerhedsstillelse blot en gardering for et lån, 

så det er langt fra sikkert, at sikkerhedsstillelsen vil blive effektueret.  

Det synes mærkeligt, at lovgiver i både responsen til høringssvarene og det følgende ændringsforslag vil 

ramme de skattepligtige hårdere, hvis de stiller sikkerhed for privat gæld end hvis de lægger den private 

gæld ind i virksomhedsordningen. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget,96 at man ønsker det 

sikret, at der ikke skal være forskel på, om der er stillet sikkerhed for privat gæld eller om den private gæld 

er lagt ind i virksomhedsordningen.  

Generelt er der begrænset sammenhæng mellem den oprindelige hensigt med lovforslaget jf. 

bemærkningerne og det ændringsforslag, der blev fremlagt tre måneder efter det oprindelige lovforslag. 

Om det skyldes, at der den 2. september 2014, seks dage før ændringsforslagets præsentation og en uge 

før vedtagelsen af Lov nr. 992 af 16. september 2014, skete en udskiftning af tidligere skatteminister 

Morten Østergaard (RV)97, således at Benny Engelbrecht (S) tiltrådte som ny skatteminister, vides ikke.  

Men Skatterådets afgørelse i forhold til spørgsmål 8 i SKM2015.745.SR sikrer heldigvis, at der er en rød tråd 

i lovgivningen, således at der ikke differentieres i beskatningen af sikkerhedsstillelser for privat gæld 

henholdsvis indskud af privat gæld i virksomhedsordningen.  

Den uklare tolkning af lovændringen medførte, jf. høringssvarene og SKATs stillingtagen, stor debat om, 

hvordan sikkerhedsstillelserne skulle beskattes frem til Skatterådets afgørelse. Men det faktum, at der 

manglede en egentlig beskatningshjemmel i relation til sikkerhedsstillelserne, medførte, at der den 3. 

februar 2016 blev fremsat et nyt lovforslag i form af L123, der blandt andet skulle klarlægge behandlingen 

af de omtalte sikkerhedsstillelser.  

                                                            
96 L200 
97 Skatteministeriet, Skatteministeriets historie  



5 Analyse 

Side 68 af 117 
 

5.2 Baggrund for lovændringer i 2016 

Som følge af en betydelig usikkerhed om tolkningen af VSL § 10, stk. 6-9, hvor stk. 6 i særdeleshed gav 

anledning til spørgsmål, fremsatte Skatteministeriet den 23. februar 2016 et lovforslag98 der skulle råde bod 

på disse usikkerheder.  

Lovforslaget er en direkte effekt af det tidligere behandlede SKM2015.745.SR, hvor Skatterådet nåede frem 

til, at VSL § 10, stk. 6 ikke udgjorde en beskatningshjemmel i sig selv, og at sikkerhedsstillelser måtte 

behandles som en hævning i hæverækkefølgen.  

For at lovfæste dette, blev det indarbejdet i L123. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der 

også efter vedtagelsen af Lov nr. 992 af 16. september 2014 har været adskillige spørgsmål fra Folketingets 

Skatteudvalg, som egentlig blot er en fortsættelse af de spørgsmål, den daværende skatteminister fik i 

forbindelse med lovforslaget fra de implicerede i deputationen.  

De mange spørgsmål til den skattemæssige behandling af sikkerhedsstillelserne, både i forbindelse med 

deputationen, men også efter vedtagelsen af lovforslaget i 2014, endte med, at Skatterådet afgav et 

definitivt bindende svar. Et bindende svar der gav en anden forståelse af behandlingen, end hvad den 

daværende skatteminister tidligere havde udtrykt, og hvad der i øvrigt også fremgik af ændringsforslaget 

bemærkninger. Det bindende svar lagde grunden for, hvordan sikkerhedsstillelserne skulle behandles 

skattemæssigt, da Skatterådet fastslog, at de måtte anses som værende en hævning i hæverækkefølgen jf. 

VSL § 5.  

Det fremsatte lovforslag L123 er et direkte produkt af Skatterådets stillingtagen, da Skatteministeriet som 

nævnt ønskede, at lovfæste den skattemæssige konsekvens af sikkerhedsstillelser for privat gæld med 

aktiver i virksomhedsordningen.99  

5.2.1 L123 

I L123 § 12, nr. 2 foreslås indsat et kapitel 2 b i virksomhedsskatteloven. En afledt effekt af dette forslag er 

en ophævelse af den tidligere VSL § 10, stk. 6-9. Med andre ord foreslås ændringerne ved Lov nr. 992 af 16. 

september 2014 for så vidt angår VSL § 10, stk. 6-9 fjernet og erstattet af en ny VSL § 4 b.  

Denne VSL § 4 b er reformuleret, således at ordlyden af lovforslaget er betydeligt anderledes end 

formuleringen ved Lov nr. 992 af 16. september 2014. Dette således at den nye paragraf klart antyder, 

hvordan beskatningen af sikkerhedsstillelser skal finde sted.  

                                                            
98 L123 
99 L123, bemærkningerne, afsnit 2.8.2 
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For så vidt angår de tidligere VSL § 10, stk. 7-8, så er disse stort set identiske med de nye VSL § 4 b, stk. 2-3. 

Formuleringen af VSL § 4 b, stk. 2 er kun differentieret fra den tidligere VSL § 10, stk. 7 ved formuleringen. 

Indholdet er det samme, så dette behandles ikke nærmere.  

Den tidligere VSL § 10, stk. 8 er ligeledes i høj grad sammenlignelig med den nye VSL § 4 b, stk. 3.  

Det er dog tilføjet, at det ikke nødvendigvis er ved afgivelsen af pantet i fast ejendom, at vurderingen af 

hvorvidt sikkerhedsstillelsen skal beskattes finder sted. Tilføjelsen åbner op for, at vurderingen alternativt 

kan foretages, på det tidspunkt hvor der sker tilvalg af virksomhedsordningen.  

Udover ovennævnte, er tilføjet et stk. 4 til VSL § 4 b, der gælder som en yderligere undtagelse til 

hovedreglen i stk. 1 om, at sikkerhedsstillelser for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen skal 

beskattes. Det pointeres i bemærkningerne til L123,100 at fast ejendom overgår til virksomhedsordningen på 

det tidspunkt, hvor ejendommen tages i erhvervsmæssig brug. Gælden derimod, vil først indgå i 

virksomhedsordningen ultimo indkomståret, hvorved der tidligere ville opstå en tidsbegrænset 

sikkerhedsstillelse for privat gæld med den faste ejendom i virksomhedsordningen. Tidsbegrænsningen ville 

dreje sig om perioden fra hvor den faste ejendom overgår til erhvervsmæssig brug og frem til ultimo 

indkomståret, hvor gælden indskydes. Den foreslåede VSL § 4 b, stk. 4 skal lempe for dette, således at der i 

skattemæssig forstand ikke opstår en sikkerhedsstillelse, der skal beskattes jf. VSL § 4 b, såfremt gælden 

indskydes i samme indkomstår som den faste ejendom er taget i erhvervsmæssig brug. Det er dog en 

betingelse, at ejendommen tidligere har tjent til bolig for den skattepligtige.  

Det mest centrale og betydningsfulde element i L123 er dog den nye VSL § 4 b, stk. 1. Den tager afsæt i den 

tidligere VSL § 10, stk. 6, om beskatningen af sikkerhedsstillelser for privat gæld med aktiver i 

virksomhedsordningen. Men hvor den tidligere lovtekst var formuleret, så ordlyden af loven var ganske 

uklar, så er lovforslagets formulering mere klar.  

Her fremgår det blandt andet at:  

”… anses den skattepligtige for at have gjort brug af værdier i virksomhedsordningen… ”, samt  

”Beløbet i 1. pkt. anses for overført fra virksomhedsordningen til privatøkonomien. ”  
Kilde: L123 § 12, nr. 2. 

Hvor ordlyden af den tidligere lov var åben for tolkning, så er den nye formulering betydeligt skarpere, og 

sidestiller klart en sikkerhedsstillelse for privat gæld med virksomhedens aktiver med en hævning.  

                                                            
100 L123, bemærkningerne afsnit 2.8.1 



5 Analyse 

Side 70 af 117 
 

Den sidestilling forekommer tydelig i de to citerede dele af lovforslaget, hvor det er formuleret således, at 

den skattepligtige anses for at have benyttet sig af værdier i virksomhedsordningen, samt at 

sikkerhedsstillelsen anses for overført fra virksomhedsordningen og til den skattepligtiges privatøkonomi. 

Det er dermed mere tydeligt, at en sikkerhedsstillelse skattemæssigt skal behandles som en hævning på 

lige vilkår med andre overførsler til privatøkonomien, altså via hæverækkefølgen i VSL § 5. Derudover er 

det tilføjet, ligesom ved VSL § 4 b, stk. 3, at beløbet opgøres enten på tidspunktet for foretagelsen af 

sikkerhedsstillelsen, eller hvor virksomhedsordningen tilvælges for den skattepligtige.  

Opgørelsen på tilvalgstidspunktet skal kun anvendes, hvis der er stillet sikkerhed med virksomhedens 

aktiver for privat gæld, hvis denne sikkerhedsstillelse er foretaget forinden tilvalget af 

virksomhedsordningen.  

Formuleringen af, hvilken værdi der skal anses som overført, ændres også betydeligt, om end indholdet er 

det samme. I Lov nr. 992 af 16. september 2014 står, at det er den laveste værdi af enten gældens 

kursværdi eller af sikkerhedsstillelsens størrelse. I bemærkningerne til ændringsforslaget er det nærmere 

defineret, at sikkerhedsstillelsens størrelse vil svare til aktivernes handelsværdi. Det er dog ikke 

nødvendigvis den tolkning der forekommer, når man blot læser loven, for størrelsen på en 

sikkerhedsstillelse vil ikke nødvendigvis svare til aktivets handelsværdi. I forhold til det lovtekniske er det at 

sidestille med den skattemæssige behandling af sikkerhedsstillelserne i forhold til beskatningen, hvor det 

også er uklart i lovformuleringen hvordan det skal behandles, men hvor det så til gengæld er specificeret i 

bemærkningerne. Dette forhold bliver dog lavet om i formuleringen af L123, hvor det nu defineres som den 

laveste værdi af enten gældens kursværdi eller aktivernes handelsværdi.  

Denne formulering og tolkning må dog også være den eneste meningsfulde løsning. For det faktum, at det 

er en sammenligning mellem gældens kursværdi og aktivernes handelsværdi sikrer, at den skattepligtige 

ikke vil blive beskattet unødigt højt. Hvis kreditgiver kræver pant i et aktiv med stor værdi, men gælden kun 

udgør en mindre værdi i forhold til aktivets værdi, så sikrer reglerne, at beskatningen kun sker af gældens 

kursværdi. Omvendt vil en stor gæld med sikkerhed i et aktiv med en lavere værdi betyde, at det blot er 

handelsværdien af dette aktiv der bliver beskattet hos den skattepligtige.  

Også på dette punkt afklarer L123 de usikkerheder, der kan opstå i forbindelse med Lov nr. 992 af 16. 

september 2014.  
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5.2.1.1 Overgangsregler 

I L123 er der udarbejdet en række overgangsregler, som den skattepligtige skal tage højde for. Det giver en 

række valgmuligheder og omgørelsesmuligheder, der er centrale ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget 

for så vidt angår sikkerhedsstillelser for privat gæld.  

§ 16, stk. 6-10 i lovforslaget danner grundlag for disse overgangsregler. Stk. 6 giver mulighed for, at den 

skattepligtige kan tilvælge de nye regler med virkning fra 11. juni 2014.  

Derudover åbner overgangsreglerne op for, at den skattepligtige i perioden 11. juni 2014 og frem til og med 

8. september 2014 kan vælge, at sikkerhedsstillelser foretaget i denne periode, kan opgøres som 

sikkerhedsstillelsens størrelse. Dette kan vælges for alle dispositioner i perioden.  

Sikkerhedsstillelser foretaget i perioden frem til og med 31. december 2017, der foretages som afløsning 

for en sikkerhedsstillelse, der var foretaget 10. juni 2014 eller før, og som ikke overstiger størrelsen på den 

oprindelige sikkerhedsstillelse, vil ikke blive omfattet af de gamle regler i VSL § 10, stk. 6 eller den nye § 4 b 

i samme lov. Dette fremgår af § 16, stk. 8 i L123. Overgangsreglerne følger overgangsreglerne for L200 for 

så vidt angår bagatelgrænse og kravet om afvikling inden udgangen af indkomståret 2017. 

5.2.2 Kritik af lovforslaget 

I modsætning til L200, hvor lovforslaget blev fremsendt inden høringen, fik de forskellige interessenter 

mulighed for ved L123, at indgive deres høringssvar forinden selve lovforslagets fremsættelse. Det har 

givetvis sparet Skatteministeriet for massiv kritik og en masse ændringer til et eventuelt ændringsforslag. 

Dette bekræftes af skatteminister Karsten Lauritzens skriftlige fremsættelse101 af lovforslaget, hvori han 

bemærker, at der i forhold til udkastet, er ændret væsentligt i lovforslaget.  

Det har dog haft en positiv betydning i forhold til kvaliteten af lovforslaget, at udkastet har været sendt i 

høring forinden fremsættelsen af lovforslaget. L200 blev kritiseret kraftigt af blandt andre Danske 

Advokater for kvaliteten af lovforslaget, som de beskrev som lidende af:  

”… så mange og grundlæggende mangler, at det ikke burde være fremsat, inden ekstern høring… ”   
Kilde: Danske Advokater.102  

Den samme kritik er L123 ikke udsat for, og det skyldes givetvis, at udkastet til lovforslaget har været sendt 

i høring. Det fremgår af høringssvarene til udkastet, at der har været en lang række ønsker om justeringer, 

og det fremgår af høringsskemaet,103 at en stor del af disse også er blevet imødekommet.  

                                                            
101 SF.L L123 2015/1, skriftlig fremsættelse 23. februar 2016 
102 Høringssvar til L200, Danske Advokater 
103 Høringsskema, udkast til lovforslag L123 
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Selvsamme Danske Advokater påpeger dog i høringssvaret til det egentlige lovforslag L123, at de finder det 

mærkeligt, at bemærkningerne til lovforslagets § 12 skal have så stort et omfang, når nu det blot er en 

præcisering af ændringerne ved Lov nr. 992 af 16. september 2014. De anfører, at der er risiko for, at der 

opstår nye virkninger, som kan påvirke indflydelsen af bemærkningerne til L200.  

Skatteministeriet forsvarer sig med, at de anser det som en nødvendighed. Dels grundet klarhed i forhold til 

lovforslaget, men også som konsekvens af lovteknikken som følge af Justitsministeriets Vejledning om 

Lovkvalitet. Samtidig påpeger Skatteministeriet, at en videreførelse af bemærkningerne til L200 kan give 

problemer. Som Skatterådet anfører i SKM2015.745.SR, er det tydeligt skrevet i lovforarbejderne til VSL § 

10, stk. 6, at sikkerhedsstillelsen skulle anses som hævet uden om hæverækkefølgen.  

Noget som Skatterådet modsiger i SKM2015.745.SR. Det har den betydning, at lovforarbejderne til VSL §10, 

stk. 6 ikke står mål med gældende ret, og dette understreger behovet for nye bemærkninger.  

Flere af interessenterne har stillet spørgsmålstegn ved, hvordan værdien af sikkerhedsstillelsen skal 

bogføres, såfremt den anses som en hævning i hæverækkefølgen. Det fremgår af VSL § 2, at den 

skattepligtige skal udarbejde et regnskab, der opfylder bogføringslovens krav. Derfor er den skattepligtige 

også nødt til at foretage en postering i forbindelse med sikkerhedsstillelser for privat gæld med aktiver i 

virksomheden. En almindelig overførsel af virksomhedens midler til privatsfæren bliver bogført som en 

hævning i hæverækkefølgen med et debetbeløb på hævekontoen i regnskabet med et tilsvarende 

kreditbeløb på den konto, hvor midlerne nu en gang er overført fra. Dette vil oftest være bankkontoen, 

men kan også være kassebeholdning, kassekredit, varelager, anlægsaktiver mv. Men interesserenterne (FSR 

og Revitax) spørger i høringssvarene til, hvordan værdien af sikkerhedsstillelsen skal bogføres. Der er ingen 

tvivl om debetposten, som vil være hævekontoen, men kreditposten er der tvivl om. 

Skatteministeriet besvarer forespørgslen med, at beløbet skal krediteres kapitalkontoen som en 

kapitalregulering. Dette illustreres i tabel 16, hvor det antages, at der i indkomståret er foretaget en 

sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomheden på 300.000 kroner.  

Eksempel 1 er før bogføringen af sikkerhedsstillelsens værdi, men hvor der til gengæld skal bogføres årets 

hævninger på 500.000 kroner, som krediteres på en kassekredit med en primosaldo på 50.000 kroner. 

Eksempel 2 tager udgangspunkt i eksempel 1, men hvor værdien af sikkerhedsstillelsen nu bogføres.  
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Passivside Eksempel 1 Eksempel 2 

Kapitalkonto, primo 1.000.000 1.000.000 

Årets hævninger (hævekonto) -500.000 
(årets hævninger debiteret) 

-800.000 
(sikkerhedsstillelsen debiteret) 

Andre kapitalreguleringer 0 300.000 
(sikkerhedsstillelsen krediteret) 

Årets resultat 500.000 500.000 

Kapitalkonto, ultimo 1.000.000 1.000.000 

Kassekredit 550.000 
(årets hævninger krediteret) 

550.000 

Passiver i alt 1.550.000 1.550.000 
Tabel 16 - kilde: Egen tilvirkning 

Den bogholderimæssige problemstilling i forhold til sikkerhedsstillelserne giver en afledt problemstilling i 

forhold til kapitalafkastgrundlaget. Som følge af ovenstående eksempel, så ændrer saldoen på 

kapitalkontoen (egenkapitalen) sig ikke på baggrund af bogføringen af sikkerhedsstillelsens værdi. Derfor 

har det i første omgang ikke en direkte påvirkning på kapitalafkastgrundlaget.  

Men da kapitalafkastgrundlaget skal reguleres for både mellemregningskonto, hensat til senere faktisk 

hævning samt overførsler til privatøkonomien, så må værdien af sikkerhedsstillelserne også skulle indgå i 

denne regulering.  

FSR påpeger, at den skattepligtige rammes unødigt hårdt i forhold til nedsættelse af 

kapitalafkastgrundlaget, da værdien af sikkerhedsstillelsen i al evighed skal fragå dette, også selvom 

sikkerhedsstillelsen ophæves. Skatteministeriet besvarer det med, at de nye regler er værnsregler mod 

utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningens muligheder. Skatteministeriet pointerer også, at den 

skattepligtige ikke skal opnå utilsigtede fordele ved at stille sikkerhed for privat gæld med virksomhedens 

aktiver. Deraf skal sikkerhedsstillelsen betragtes som en hævning, og hævninger fratrækkes i 

kapitalafkastgrundlaget i al evighed.  

SEGES, Landbrug & Fødevarer og FSR foreslår, at ophævelse af sikkerhedsstillelserne, hvad enten det så 

sker ved effektuering eller aflysning, skal ses som værende et indskud i virksomhedsordningen. 

Interessenterne ønsker en mere lempelig tilgang til sikkerhedsstillelserne, således at de skal fremgå som et 

indskud ved ophævelsen. Det påpeges nok engang af Skatteministeriet, at den foreslåede § 4 b, stk. 1 i 

virksomhedsskatteloven er en værnsregel mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen. 

Skatteministeriet er derfor ikke enige med interessenterne i, at der skal være tale om en midlertidig 

hævning.  

En række af de adspurgte parter påpeger en problemstilling i de tilfælde, hvor en skattepligtig bruger af 

virksomhedsordningen fraflytter sin bolig for at udleje denne.  
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Da virksomhedsordningen ser flere virksomheder som én samlet virksomhed, er det ikke muligt at holde en 

udlejningsejendom udenfor. Derfor vil ejendommen skulle indskydes i virksomhedsordningen på 

indskudskontoen. Tilsvarende kan gælden flyttes ind i virksomhedsordningen, men dette vil blive betragtet 

som en hævning i hæverækkefølgen, der kan udløse beskatning af opsparet overskud. Dette fortsat under 

forudsætning af, at den skattepligtige anvendte virksomhedsordningen forinden fraflytning og 

påbegyndelse af udlejning af ejendommen.  

Det er ikke et krav, at gælden lægges ind i virksomhedsordningen, men såfremt den ikke gør, vil der opstå 

en sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen i form af den indskudte ejendom, 

jf. den foreslåede VSL § 4 b, stk. 1. Dette naturligvis under forudsætning af, at der er stillet sikkerhed for 

gælden og at denne sikkerhed består i ejendommen.  

FSR blandt andre, anfører, at denne situation kan ramme den skattepligtige unødigt hårdt, da den 

skattepligtige risikerer beskatning af opsparet overskud ved indskud af den private gæld. Dette er et 

produkt af, at indskud sker efter et bruttoprincip, hvor aktiver og passiver adskilles ved opgørelsen af 

indskud. Derfor vil indskud af ejendommen anses som et selvstændigt indskud. Ligeledes vil indskuddet af 

den private gæld være en hævning i sig selv.  

FSR foreslår derfor, at indskud af fast ejendom kan ske efter et nettoprincip, hvor en eventuel friværdi i 

ejendommen føres ind på indskudskontoen. Såfremt gælden er større end ejendommens værdi, vil dette så 

skulle anses som en hævning i hæverækkefølgen.  

Denne problemstilling fører til to afledte problemstillinger. Den ene problemstilling er, at ejendommen vil 

skulle anses som indskudt på den dag, hvor den bliver taget i erhvervsmæssig brug. Derimod indgår gælden 

først i virksomhedsordningen på statusdagen. Derfor opstår der en midlertidig sikkerhedsstillelse i 

indkomståret. Den foreslåede VSL § 4 b, stk. 4 tager højde for dette, således at den problemstilling er 

elimineret, såfremt indskud af gælden sker i samme indkomstår. Den anden afledte problemstilling er, at 

den skattepligtige bliver tvunget til at foretage en stor hævning ved indskud af den private gæld. Dette 

sker, da udlejningsejendommen anses som værende en virksomhed i sig selv, og at alle den skattepligtiges 

virksomheder ses som værende én virksomhed i virksomhedsordningens forstand. Derfor risikerer den 

skattepligtige at blive hårdt ramt, såfremt denne fraflytter sin bolig og udlejer denne i stedet.  

Skatteministeriet afviser tilføjelsen af et princip om, at fast ejendom kan behandles efter et nettoprincip 

ved indskud i virksomhedsordningen. Dette med begrundelse i, at der kan opstå risiko for omgåelse. De 

holder fast i systematikken i virksomhedsordningen om, at indskud ses som indskud og indskud af privat 

gæld ses som en hævning.  
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I svaret til FSR tager Skatteministeriet ikke stilling til, at den skattepligtige stilles i en situation, hvor denne 

ikke har noget valg og derfor har en potentiel tvungen hævning af opsparet overskud hængende over sig. 

Den tvungne hævning udgør enten en hævning i form af indskud af privat gæld eller en beskatning af 

sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen. Her bliver sidestillingen mellem 

privat gæld i virksomhedsordningen og beskatningen af sikkerhedsstillelser tydeliggjort.  

Endvidere er der en del kritik af de begrænsede definitioner af, hvordan en sikkerhedsstillelse kvalificeres i 

lovens forstand. Finansrådet og FSR ønsker en præcisering af, hvornår en sikkerhedsstillelse anses for at 

være trådt i kraft, samt i hvilke tilfælde at bankernes almindelige modregningsadgang og 

alskyldserklæringer anses som værende en sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i 

virksomhedsordningen. Med andre ord efterspørges der præcisering af kvalifikationen af en 

sikkerhedsstillelse omfattet af den foreslåede § 4 b, stk. 1 i virksomhedsskatteloven.  

Skatteministeriet anfører overfor Finansrådet, at ministeriet i videst mulige omfang har forklaret, hvornår 

der foreligger sikkerhedsstillelser omfattet af lovændringen.  

Overfor FSR påpeger ministeriet, at der løbende siden lovændringerne i 2014 har været:  

”… et fornuftigt afklarende samarbejde mellem Skatteministeriet, SKAT og interessenterne, hvor 

fortolkningstvivl omkring afgrænsningen af, hvilke sikkerhedsstillelser der er omfattet af reglen om 

beskatning ved sikkerhedsstillelse, er søgt afklaret. ”  
Kilde: Skatteministeriets høringsskema.104  

Hvis det er Skatteministeriets opfattelse, er det beundringsværdigt, at Finansrådet og i særdeleshed FSR 

stiller så stort spørgsmålstegn ved netop afklaring i forhold til kvalifikationen af sikkerhedsstillelserne.  

I tilføjelse til Skatteministeriets kommentar om, at det så vidt muligt er forklaret i lovbemærkningerne, 

skriver ministeriet også, at det i sidste ende beror på en konkret vurdering. Det afspejler blot, at der ikke 

kan foretages en generaliserende kvalifikation, og at det må vurderes fra tilfælde til tilfælde.  

Til trods for en række forskellige kritikpunkter til lovforslaget L123, har det ikke ført til ændringsforslag for 

så vidt angår ændringerne til virksomhedsskatteloven, hvorfor lovændringen blev vedtaget i Folketinget 

den 2. juni 2016 med virkning fra 1. juli 2016 i form af Lov nr. 652 af 8. juni 2016. 

  

                                                            
104 Skatteministeriets svar på FSRs høringssvar – 21. april 2016 
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5.3 Lovændringernes efterfølgende problematikker 

I de oprindelige bemærkninger til lovforslaget L200 var givet et eksempel105 på en skattepligtig, med en 

privat kassekredit, hvor sikkerheden for den private kassekredit var i form af aktiver i 

virksomhedsordningen. I forhold til fastlæggelsen af hvilken værdi, der skal beskattes efter VSL § 4 b 

(tidligere VSL § 10, stk. 6), har netop kassekreditter været en anledning til spørgsmål. Der har nemlig været 

tvivl om, hvorvidt det var trækningsretten på kassekreditten eller det egentlig træk, der skulle beskattes. 

Det er dog bekræftet ad flere omgange, at den egentlige trækningsret ikke beskattes, men at det blot er 

det største træk i indkomståret, der skal beskattes. Dette fremgår blandt andet af Den juridiske 

vejledning.106   

Skatteministeren henviser til i spørgsmål 27 af 12. maj 2016107 og spørgsmål 30 af 13. maj 2016108 i 

forbindelse med behandlingen af L123 i Skatteudvalget, at det oprindelige lovforslag L200 lagde op til, at en 

sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen skulle beskattes som personlig 

indkomst uden om hæverækkefølgen.  

Dette svar fra Skatteministeren er imidlertid ikke korrekt, da det fremgår af bemærkningerne til det 

oprindelige lovforslag L200, at en sikkerhedsstillelse skal beskattes som en hævning i hæverækkefølgen. 

Dette fremgår af lovforslagets bemærkninger til de enkelte bestemmelser.109  

Frem til SKM2015.745.SR fulgte praksis den af Skatteministeren, nævnte tolkning om, at sikkerhedsstillelser 

skulle beskattes som personlig indkomst uden om hæverækkefølgen. Skatterådet fik dog ændret denne 

praksis med det bindende svar, således at sikkerhedsstillelserne måtte anses for værende en hævning i 

hæverækkefølgen. Lov nr. 652 af 8. juni 2016 lovfæster denne praksis i form af den nye § 4 b i 

virksomhedsskatteloven. Skatteministeren pointerer i sine svar til Skatteudvalget, at en skattepligtig ikke 

skal stilles anderledes end hvis pengene var blevet overført til privatøkonomien eller at privat gæld blev 

indskudt i virksomhedsordningen. Skatteministerens svar underbygger dermed også ønsket om sidestilling 

mellem indskud af privat gæld i virksomhedsordningen, sikkerhedsstillelser for privat gæld og almindelige 

hævninger i hæverækkefølgen.  

Denne sidestilling står også mål med den praktiske håndtering af sikkerhedsstillelserne. Udover at de 

behandles som en hævning i hæverækkefølgen, skal de også nedsætte kapitalafkastgrundlaget.  

                                                            
105 L200, bemærkningerne, tabel 3.3.2.1 
106 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.5.2.10, Overskud og virksomhedsskat 
107 Spørgsmål 27 af 12. maj 2016 – J.nr. 15-1386553, stillet af Dennis Flydtkjær (DF) 
108 Spørgsmål 30 af 13. maj 2016 – J.nr. 15-1386553, stillet af Jesper Petersen (S) 
109 L200, bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til § 1, nr. 2 
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Indskud af privat gæld i virksomhedsordningen anses som en hævning i hæverækkefølgen, og vil i sagens 

natur nedsætte kapitalafkastgrundlaget. Dette vil i bogholderiet ikke være tilfældet af natur ved 

sikkerhedsstillelser, da disse bogføres som kapitalreguleringer på egenkapitalen. Derfor skal der foretages 

en permanent regulering af kapitalafkastgrundlaget ved opgørelsen af dette, således at 

kapitalafkastgrundlaget nedsættes med sikkerhedsstillelsens værdi (i form af den laveste værdi af 

aktivernes handelsværdi eller gældens kursværdi). Dermed vil kapitalafkastgrundlaget blive påvirket med 

samme effekt, som hvis pengene var overført til privatøkonomien, og dermed opnås sidestillingen mellem 

sikkerhedsstillelser for privat gæld, indskud af privat gæld i virksomhedsordningen og overførsel af værdier 

til den skattepligtiges privatsfære.  

Siden fremsættelsen af L200 har der været en række forskellige bindende svar i relation til 

sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen. Et fællestræk for størstedelen af 

disse er, at der er stor tvivl om, hvornår der egentligt foreligger en sikkerhedsstillelse omfattet af reglerne i 

først Lov nr. 992 af 16. september 2014 og senere Lov nr. 652 af 8. juni 2016. Dette underbygges med, at ud 

af de nævnte 32 bindende svar i Den juridiske vejledning, udgør mere end halvdelen spørgsmål til 

kvalifikationen af sikkerhedsstillelser.  

Disse tvivlsspørgsmål er genkendelige fra høringssvarene i forbindelse med både L200 og L123, hvor der 

adskillige gange er blev forespurgt på, hvorvidt eksempelvis kautioner og bankernes almindelige 

modregningsadgang ville være omfattet. Denne tvivl går igen i de mange spørgsmål, der er stillet til SKAT og 

Skatterådet efterfølgende. Samtidig er det et område, hvor det klart fremgår fra Skatteministeriets side,110 

at der ikke findes et generelt entydigt svar, men at det altid beror på en konkret vurdering.  

Dermed vil kommende domme og bindende svar danne retligt grundlag for, i hvilke tilfælde en 

sikkerhedsstillelse opstår i virksomhedsskattelovens forstand.  

Der er ikke et nævneværdigt antal af spørgsmål i relation til selve beskatningen, da denne er fastlagt som 

følge af SKM2015.745.SR og Lov nr. 652 af 8. juni 2016.  

5.3.1 Kvalifikation af sikkerhedsstillelser 
Ved stiftelse af gæld, vil kreditgiver oftest bede om sikkerhed i en eller anden form, således at kreditor kan 

indhente sine penge forinden en eventuel konkurs, og dermed undgå at indtræde med et simpelt krav i 

konkursordenen,111 i tilfælde af økonomisk svigt hos debitor.112  

                                                            
110 I eksempelvis høringssvar til både L200 og L123 samt i lovforarbejderne til begge love 
111 Konkursloven §§ 93-98 
112 Godsk Pedersen, Hans Viggo, ”Kaution”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 11. udgave, side 13 
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Hvis kreditor har foretaget en gyldig sikring af sine fordringer, vil denne kunne indfri sine krav forinden de 

kreditorer der indtræder i konkursordenen jf. KL § 91.  

Af netop denne årsag vil bankerne ofte kræve sikkerhed for udlån. Inden Lov nr. 992 af 16. september 2014 

og Lov nr. 652 af 8. juni 2016 havde det ingen skattemæssige konsekvenser, såfremt en skattepligtig stillede 

sikkerhed med aktiver i virksomhedsordningen for privat gæld. Derfor var det potentielt muligt at stifte en 

privat gæld, eksempelvis i form af en kassekredit, med sikkerhed i virksomhedsordningen. Med andre ord 

var det muligt at finansiere privatforbrug med midler beskattet med virksomhedsskatten (22 % i 2018).113  

Den sikkerhed bankerne kræver, kan udforme sig forskelligt. Det er både muligt at tage underpant i enkelte 

aktiver i virksomheden, mens det også er muligt at tage pant i virksomheden i form af virksomhedspant. 

Derudover er det muligt at have sikkerhed i form af en kautionist. Pant benævnes ofte som reel sikkerhed 

mens kaution benævnes som personel sikkerhed.114 Fælles for virksomhedspant og pant i enkelte aktiver 

er, at der skal foretages en sikringsakt. Denne sikringsakt vil oftest være i form af tinglysning, hvor det bliver 

noteret i offentlige registre, at kreditor har stiftet pant i et givent aktiv.  

Af TL § 47 c fremgår det, at en indehaver af en erhvervsvirksomhed kan underpantsætte alle eller dele af 

virksomhedens aktiver og fremtidige aktiver, ved anvendelse af et skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Dette 

gør virksomhedspant til en flydende størrelse, som giver en brugbar fleksibilitet for den erhvervsdrivende. I 

relation til beskatningen jf. VSL § 4 b giver virksomhedspant dog udfordringer. Dette netop på grund af den 

medfølgende fleksibilitet. Denne problemstilling behandles senere.  

En anden mulighed kreditgiver har for at opnå sikkerhed, er kaution. Ved kaution tilkendegiver kautionisten 

overfor kreditor, at denne vil kautionere i tilfælde af misligholdelse fra fordringstagers side. De nærmere 

typer af kaution behandles ikke nærmere i denne afhandling.  

Skatteministeriet definerer sikkerhedsstillelserne i virksomhedsskattelovens forstand således: 

”Ved en sikkerhedsstillelse forstås enhver aftale m.v., hvorved virksomhedens aktiver reelt må vurderes at 

stå til sikkerhed for gæld, der ikke tilhører virksomheden”   
Kilde: Skatteministeriet, høringsskema 21. april 2016.115 

Denne definition er i høj grad åben, og læner sig meget op af udtrykket om konkret vurdering. Derfor sker 

kvalifikationen af en sikkerhedsstillelse i virksomhedsskattelovens forstand ud fra en konkret vurdering af 

de relevante forhold.  

                                                            
113 L200, bemærkningerne til lovforslaget 
114 Godsk Pedersen, Hans Viggo, ”Kaution”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 11. udgave, side 13 
115 I forbindelse med L123, svar til SEGES, side 82 
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5.3.1.1 Kaution 

Det fremgår blandt andet af høringsskemaet dateret den 21. april 2016 i forbindelse med L123,116 at 

kautioner i sig selv som udgangspunkt ikke udgør en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 4 b. Dette 

understreges også af Skatterådet i SKM2015.528.SR.  

Der kan dog være tilfælde, hvor en kaution kan anses som værende en sikkerhedsstillelse omfattet af 

reglerne. Dette vil i særdeleshed gøre sig gældende, hvis kautionsforholdene giver en kreditfacilitet i den 

skattepligtiges privatøkonomi. Ligesom med de andre former for sikkerhedsstillelser, beror det på en 

konkret vurdering. Der er eksempler på, at SKAT og Skatterådet anser kautionsforhold for værende en 

sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen jf. VSL § 4 b.  

Et sådan eksempel er i netop den omtalte SKM2015.528.SR. Her foretager en skattepligtig i 

virksomhedsordningen en delomdannelse af sin virksomhed, således at en del af aktiviteten og aktiverne 

flyttes over i et kapitalselskab. I forbindelse med omdannelsen opnår den skattepligtige et 

stiftertilgodehavende i selskabet.  

En del af aktiverne (herunder varelageret) forbliver i virksomhedsordningen og er derfor ikke en del af 

omdannelsen. Efter omdannelsen indtræder den skattepligtige som kautionist for en kredit på fem 

millioner kroner. Denne kaution vurderer SKAT vil være omfattet af reglerne i den dagældende § 10, stk. 6 i 

virksomhedsskatteloven.  

Det er de nærmere omstændigheder, der ligger til grund for SKATs vurdering. Kreditten på de fem millioner 

gør, at den skattepligtige kan trække på sit stiftertilgodehavende. Derfor giver det principielt en 

kreditfacilitet i privatsfæren. Dette er alene ikke en afgørende faktor for, at der stilles sikkerhed med 

aktiver i virksomhedsordningen. Men i og med, at den private egenkapital ultimo 2013 kun udgør 2.113.014 

kroner, hvor den personligt ejede virksomheds egenkapital udgør hele 10.707.567 kroner, anser SKAT 

kautionen som en sikkerhedsstillelse omfattet af den dagældende VSL § 10, stk. 6. Dette begrundes med, at 

kautionen formentlig ikke var blevet accepteret, hvis ikke den skattepligtige havde en virksomhedsordning 

af signifikant værdi.  

Kreditrammen der kautioneres for, overstiger i betydelig grad ifølge SKAT, den private formue ultimo 2013. 

Derfor når SKAT og Skatterådet frem til, at en kaution i dette tilfælde vil være omfattet af den dagældende 

§ 10, stk. 6 i virksomhedsskatteloven.  

                                                            
116 Skatteministeriets svar til SEGES 
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Som det tidligere er nævnt, udgør en kaution i sig selv ikke en sikkerhedsstillelse omfattet af de nye regler i 

virksomhedsskatteloven. Men hvis forholdene bærer præg af, at kautionen medfører en kreditfacilitet i den 

skattepligtiges privatøkonomi, kan det i visse tilfælde vurderes, at kautionen vil være omfattet og udløse 

beskatning.  

Lignende arrangementer med eksempelvis krydsende kautioner mellem deltagere i personselskaber, kan 

også blive omfattet af reglerne. Det vil bero på en konkret vurdering, men er bestemt en mulighed for så 

vidt angår kautioner. 

Sådanne krydsende kautioner kan eksempelvis opstå ved personselskaber.  

Et eksempel på krydsende kautioner, der alt andet lige vil blive omfattet af reglerne om beskatning af 

sikkerhedsstillelser, er udarbejdet nedenfor: 

 

Figur 4 - kilde: Egen tilvirkning 

Både Person A og Person B anvender virksomhedsordningen. I eksemplet ønsker Person A og Person B at 

opnå en privat kreditfacilitet på hver fem millioner kroner. Personernes kreditgiver vil have sikkerhed, men 

personerne vil ikke give pant i Eksempel I/S.  

De meddeler dog kreditgiver, at de gerne vil kautionere for hinandens private gæld. Der bliver dermed tale 

om krydsende kautioner. I dette tilfælde antages det, at personernes private formueforhold ikke tilsiger en 

sådan kreditfacilitet, hvorfor der må være tale om en sikkerhedsstillelse med aktiver i 

virksomhedsordningen, da Eksempel I/S’ egenkapital danner grundlag for, at kreditgiver accepterer de 

krydsende kautioner som sikkerhed for den private gæld.  

Eksempel I/S - egenkapital 15 
mio kr.

Person A - ejer 50 % af 
Eksempel I/S

Privat 
kreditfacilitet 
på 5 mio. kr.

Person B - ejer 50 % af 
Eksempel I/S

Privat 
kreditfacilitet 
på 5 mio. kr.
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5.3.1.2 Virksomhedspant 

Ved pant i løsøre findes to typer pant,117 hvor kun den ene vil have relevans i denne sammenhæng. De to 

typer består af håndpant og underpant. Da håndpant, hvor sikringsakten er rådighedsberøvelse også kaldet 

traditio, ikke ses at være meningsfuldt for erhvervsdrivende, behandles dette ikke nærmere i denne 

afhandling. Underpant i løsøre medfører ikke rådighedsberøvelse. Sikringsakten består i stedet af 

tinglysning i forskellige offentlige registre (bilbogen, andelsboligbogen, personbogen mv.).  

I praksis betyder det, at en erhvervsdrivende kan udstede et ejerpantebrev eller et skadesløsbrev i et aktiv 

eller en aktivmasse, som kreditgiver får tinglyst sikkerhed i. Dette vil være i form af virksomhedspant. Et 

virksomhedspant kan bestå af enkeltaktiver, aktivergrupper eller hele virksomheden. Som det fremgår af TL 

§ 47 c, så sker pantsætningen af både det der ejes på nuværende tidspunkt og hvad der fremtidigt 

erhverves. Dog med hensyn til den enkelte aftale om virksomhedspantets omfang mellem kreditgiver og 

kredittager.  

Et virksomhedspant kan indeholde følgende, jf. TL § 47 c, stk. 3: 

 Debitorer 

 Varelagre 

 Ikke-registrerede køretøjer 

 Driftsmidler og inventar 

 Drivmidler og andre hjælpestoffer 

 Besætninger 

 Immaterielle aktiver (rettigheder, goodwill mv.) 

Derudover opremser TL § 47 c, stk. 4 en række aktiver, der ikke kan indgå i pantet. Det er heller ikke muligt 

at have fordringspant i virksomhedens simple fordringer, såfremt der er virksomhedspant. Dette fremgår af 

TL § 47 e, stk. 2. 

I og med at der er mulighed for pantsætning af hele aktivposter, eksempelvis driftsmidler, kan 

virksomhedspantet være flydende. Det betyder, at værdien af pantet kan være stigende eller faldende ved 

til- og afgange i virksomheden.  

Dette kan skabe en afledt skattemæssig effekt, da den skattemæssige værdi af en sikkerhedsstillelse for 

privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen opgøres som den laveste værdi af gældens kursværdi118 

eller aktivernes handelsværdi. Hvis handelsværdien af de pantsatte aktiver ændrer sig, kan det have en 

skattemæssig konsekvens i form af merbeskatning. Dette behandles nærmere senere i afhandlingen.  

                                                            
117 Ørgaard, Anders, ”Sikkerhed i løsøre”, Karnov Group Denmark, 9. udgave, side 17 
118 Ved kassekredit er det indkomstårets største trækning 
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Førend sikkerhedsstillelsen har retsvirkning, skal der foretages en sikringsakt. Denne sikringsakt består i 

tinglysning af ejerpantebrevet eller skadesløsbrevet. Kravet om tinglysning fremgår af TL § 47 c, stk. 2.  

I forhold til kvalifikationen af sikkerhedsstillelser, vil der utvivlsomt være tale om en sikkerhed for privat 

gæld med aktiver i virksomhedsordningen, hvis et virksomhedspant danner grundlag for stiftelsen af privat 

gæld efter de nye lovændringer. En sådan disposition vil udløse beskatning efter VSL § 4 b.  

Skatteministeriet bruger i bemærkningerne til det oprindelige lovforslag L200 et eksempel (tabel 3.3.2.1), 

hvor en skattepligtig stiller sikkerhed for privat gæld i opsparet overskud. Det opsparede overskud er dog et 

udtryk for overskud, der endnu ikke er overført til privatøkonomien. Den egentlige og faktiske sikkerhed i 

praksis vil være placeret i form af aktiver i virksomhedsordningen. Det opsparede overskud kan udgøres af 

likvide beholdninger, varelagre, anlægsaktiver og finansielle anlægsaktiver med videre. Derfor er udtrykket 

om sikkerhed i opsparet overskud meget forsimplet. 

5.3.1.3 Pant i fast ejendom 

Ved pant i fast ejendom vil der oftest være tale om et ejerpantebrev, som kreditgiver får sikkerhed i. 

Såfremt den pantsatte faste ejendom ligger i virksomhedsordningen og gælden ligger privat, vil der 

utvivlsomt også være tale om en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 4 b. Dette uagtet om den faste 

ejendom bruges som udlejningsejendom, investeringsejendom eller domicil for virksomheden. Undtaget vil 

dog være, hvis gælden indskydes i virksomhedsordningen i samme indkomstår, som den faste ejendom er 

overgået dertil jf. VSL § 4 b, stk. 4.  

Fast ejendom er en af de ting, der ikke kan indgå som virksomhedspant jf. TL § 47 c, stk. 4. Dette skyldes, at 

fast ejendom behandles særskilt i tinglysningsloven, og derfor ikke kan indgå som virksomhedspant.  

5.3.1.4 Andre typer af sikkerhedsstillelser  

Udover kaution og pant, er der mange spørgsmål i høringssvarene til bankernes almindelige 

modregningsadgang. Det fremgår af blandt andre Danske Banks almindelige forretningsbetingelser,119 at 

der kan modregnes i alle konti, hvis et forfaldent beløb ikke er afregnet rettidigt.  

Modregningsadgangen er dog begrænset af RPL § 509, hvor det fremgår, at der ikke må gøres udlæg i 

mere, end hvad der er nødvendigt for at opretholde et beskedent hjem og levefod. Dette fremgår ligeledes 

af Danske Banks forretningsbetingelser.  

                                                            
119 Danske Bank, Almindelige forretningsbetingelser, 14. marts 2019 
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Banken har også mulighed for at modregne i indestående på erhvervsmæssige bankkonti, såfremt der er et 

overforfaldent tilgodehavende på private konti. Dette forhold er i sig selv ikke en sikkerhedsstillelse i 

virksomhedsskattelovens forstand, jf. Skatteministeriets høringsskema i forbindelse med L200.120  

Der kan dog være tilfælde, hvor den almindelige modregningsadgang eller en alskyldserklæring, hvad enten 

denne består i pant, kaution eller andet, vil være omfattet af reglerne i VSL § 4 b, stk. 1 (tidligere VSL § 10, 

stk. 6).  

Det vil være omfattet, hvis modregningsadgangen eller alskyldserklæringen har karakter af at være aktuel, 

på grund sammenhængen mellem aktiver i virksomhedsordningen og en kreditfacilitet i privatsfæren. I 

forhold til modregningsadgangen vil aktiverne bestå af et bankindestående i virksomhedsordningen, som 

banken kan modregne i. Igen beror det på en konkret vurdering, for som udgangspunkt vil den almindelige 

modregningsadgang i sig selv ikke udgøre en sikkerhedsstillelse i virksomhedsskattelovens forstand.  

I både høringssvarene til L200 og L123 bliver der spurgt til, hvorvidt bankernes modregningsadgang vil være 

omfattet. Ligeledes bliver der spurgt til, om Skatteministeriet kan komme med eksempler. Det udløser ikke 

nogle konkrete eksempler, men Skatteministeriet påpeger i høringsskemaet af 21. april 2016 i forbindelse 

med L123, at en modregningsadgang kan være omfattet, hvis der er en klar og åbenlys sammenhæng 

mellem en privat kreditfacilitet og et indestående på en bankkonto i virksomhedsordningen.  

SKM2015.502.SR er et eksempel på en spørger, der har været i tvivl om, hvorvidt der ville være en 

sikkerhedsstillelse omfattet af den dagældende § 10, stk. 6 i virksomhedsskatteloven. Der etableres en 

privat kredit på 200.000 kroner uden en direkte sikkerhed. Spørgsmålet er så, om der kan være tale om en 

indirekte sikkerhedsstillelse i form af bankens modregningsadgang. Her kigger SKAT på, hvorvidt den 

opnåede kreditfacilitet kunne opnås, hvis banken ikke skelede til spørgers virksomhedsordning. Det 

vurderer SKAT er realistisk, blandt andet på grund af en friværdi i et sommerhus. Der kan dermed ikke 

udledes en direkte sammenhæng mellem indestående på en bankkonto i virksomhedsordningen og en 

privat kassekredit, og derfor er der ikke tale om en sikkerhedsstillelse i virksomhedsskattelovens forstand.  

Det er en lignende vurdering der er foretaget i SKM2015.502.SR, som der er foretaget SKM2015.528.SR, 

bare med et andet resultat.  

Ved SKM2015.528.SR er der tale om en kaution, som formentlig ikke var blevet accepteret uden de givne 

forhold i den skattepligtiges virksomhedsordning. Men i forhold til SKM2015.502.SR vurderer SKAT, at 

kreditfaciliteten også kunne stilles til rådighed foruden den skattepligtiges virksomhedsordning.  

                                                            
120 Svar til Advokatrådet 
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De to forskellige konklusioner illustrerer blot, hvilke elementer der lægges vægt på ved den konkrete 

vurdering. Samtidig illustrerer det også, at der er behov for en konkret vurdering hver gang. Uanset om der 

er tale om direkte eller indirekte sikkerhedsstillelser.  

Fælles for begge bindende svar er, at de private formueforhold spiller en stor rolle for så vidt angår 

kautioner, alskyldserklæringer og bankernes almindelige modregningsadgang. Hvis de private 

formueforhold ikke tilgodeser den foretagne disposition, må det alt andet lige bunde i, at kreditgiver 

tillægger aktiverne i den skattepligtiges virksomhedsordning værdi, og så kan der være tale om en 

sikkerhedsstillelse i virksomhedsskattelovens forstand.  

5.3.1.5 Sikkerhedsstillelser som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition 

Selvom det bunder i en konkret vurdering, så vil sikkerhedsstillelser for privat gæld i form af 

virksomhedspant eller pant i fast ejendom, der vel at mærke indgår i virksomhedsordningen, være omfattet 

af reglerne i VSL § 4 b, og derfor medføre beskatning. Der kan dog være undtagelser, såfremt man er 

omfattet af undtagelsesbestemmelserne i VSL § 4 b, stk. 2-4. Netop VSL § 4 b, stk. 2, hvor det fremgår af 

sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen ikke skal beskattes, såfremt det anses som 

værende et led i sædvanlig forretningsmæssig disposition, er noget der er blevet spurgt meget til fra de 

skattepligtiges side.  

Eksempelvis ved det bindende svar SKM2015.474.SR, hvor en spørger har spurgt til, hvorvidt dennes givne 

situation kan anses som værende omfattet af den daværende § 10, stk. 7 i virksomhedsskatteloven, som er 

magen til den nugældende § 4 b, stk. 2 i samme lov. I det bindende svar spørger den skattepligtige til, 

hvorvidt en sikkerhedsstillelse (i form af pant i fast ejendom) for brorens private gæld i forbindelse med 

skift af pengeinstitut, kan omfattes af den dagældende § 10, stk. 7 i virksomhedsskatteloven. Dette 

bekræfter SKAT med opbakning fra Skatterådet. SKM2015.474.SR er et eksempel på en situation, hvor en 

sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen, kan blive undtaget for beskatning, 

såfremt det vurderes at være et led i sædvanlig forretningsmæssig disposition.  

Selve vurderingen tager udgangspunkt i to elementer, jf. Skatteministerens besvarelse af spørgsmål 34 i 

forbindelse med L200.121 Her beskriver Skatteministeren to betingelser der skal opfyldes, førend der kan 

være tale om en sikkerhedsstillelse stillet som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

                                                            
121 Ministerens svar til spørgsmål stillet ifbm. L200, samt Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.5.2.10, Overskud og 
virksomhedsskat 
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1) Sædvanlig forretningsmæssig disposition. Sikkerhedsstillelsen skal være forårsaget af en anden 

forretningsmæssig disposition. Sikkerhedsstillelsen må ikke være det primære forhold mellem 

parterne, men skal være et nødvendigt produkt af eksempelvis samhandel.  

2) Forretningsmæssigt formål. Dette indebærer, at sikkerhedsstillelsen skal svare til markedsvilkår 

efter armslængdeprincippet jf. LL § 2. Samtidig skal modydelsen til sikkerhedsstillelsen svare til den 

risiko, som parten påtager sig ved indgåelsen af sikkerhedsstillelsen. 

Hvis ovenstående elementer opfyldes ud fra en konkret vurdering, kan sikkerhedsstillelsen fritages for 

beskatning.  

I modsætning til ovenstående findes der også eksempler på, at SKAT og Skatterådet afkræfter påstande om, 

at visse situationer er omfattet af undtagelsesreglen i VSL § 4 b, stk. 2.  

Dette gør sig eksempelvis gældende ved SKM2015.581.SR, hvor en spørger beder om bindende svar på, at 

dennes sikkerhedsstillelse for et realkreditlån med sikkerhed i en udlejningsejendom kan anses som 

værende et led i sædvanlig forretningsmæssig disposition, og derfor omfattet af undtagelsesreglen. Dette 

afkræfter SKAT og Skatterådet dog, da de vurderer, at dispositionen ikke opfylder de to betingelser, der 

tidligere er præsenteret af Skatteministeren.  

I det konkrete eksempel har den skattepligtige drevet virksomhed siden 1999. I 2011 fraflytter denne sin 

bolig, som derefter forsøges solgt. Det lykkedes dog ikke, hvorfor den skattepligtige i stedet udlejer 

ejendommen. Dermed opstår en udlejningsejendom, som vil være omfattet af den skattepligtiges 

virksomhedsordning. Da den skattepligtige har opsparet overskud, vælger denne ikke at indskyde 

realkreditgælden. Dermed opstår sikkerhedsstillelsen for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen.  

Den skattepligtige spørger så til, hvorvidt sikkerhedsstillelsen skal være afviklet inden 31. december 2017 

som følge af overgangsreglerne. SKAT og Skatterådet når frem til, at sikkerhedsstillelsen ikke er omfattet af 

undtagelsesreglerne, hvorfor sikkerhedsstillelsen skal være afviklet inden 31. december 2017 for at undgå 

beskatning.  

Dette eksempel er også signifikant i forhold til problemstillingen for så vidt angår udlejningsejendomme. 

Det bekræfter nemlig, at ejendomme der overgår til virksomhedsordningen på grund af udlejning, også er 

omfattet af reglerne i den dagældende § 10, stk. 6 og nugældende § 4 b, stk. 1 i virksomhedsskatteloven.  

Dermed stilles de skattepligtige, der vælger at udleje en ejendom i en situation, hvor de ikke kan undgå 

beskatning, hvis der er en sikkerhedsstillelse i ejendommen.  
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Hvis gælden lægges ind i virksomhedsordningen, vil det være at betragte som en hævning i 

hæverækkefølgen, som kan udløse beskatning af opsparet overskud. Der kan også opstå en negativ 

indskudskonto, som deraf medfører at opsparingsmulighederne forsvinder samt beregning af 

rentekorrektion. Vælger den skattepligtige at lade gælden forblive privat, vil der være tale om en 

sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen, og dette vil også have 

skattemæssige konsekvenser i form af en hævning i hæverækkefølgen jf. § 4 b i den nugældende 

virksomhedsskattelov. Dette kan ligeledes medføre en negativ indskudskonto. 

5.3.1.6 Sikkerhedsstillelser omfattet af VSL § 4 b, stk. 3 

Som følge af lovforslaget L200, blev det massivt kritiseret i høringssvarene fra blandt andre AgroSkat, at de 

blandet benyttede ejendomme vil blive ramt utilsigtet af lovændringen. Derfor kom den dagældende VSL § 

10, stk. 8 og nugældende VSL § 4 b, stk. 3 til verden, for at undtage disse blandet benyttede ejendomme. 

Især landbrugssektoren ville rammes af stramningerne, idet der i mange tilfælde er stuehuse tilknyttet 

landbrugsejendommene, hvor den skattepligtige har mulighed for beboelse.  

Det er som følge af VSL § 4 b, stk. 3, nu tilladt at have privat gæld med sikkerhed i hele 

landbrugsejendommen, uden at det har nogen umiddelbare skattemæssige konsekvenser. Det er dog 

betinget af, den private gæld der stilles sikkerhed for, ikke overstiger værdien af stuehuset. Vurderingen 

kan ske ud fra den offentlige vurdering med tillæg af forbedringer. Hvis den private gæld overstiger 

værdien af stuehuset, vil den del der overstiger værdien af stuehuset, blive anset som en hævning i 

hæverækkefølgen. Et eksempel på dette fremgår af Den juridiske vejledning, hvor en privat gæld på 1,5 

millioner og et stuehus med en værdi på en million udløser en hævning på 0,5 millioner kroner.122  

Ifølge SKM2017.408.SR er det dog et krav, jf. ordlyden i VSL § 4 b, stk. 3, at stuehuset tjener til bolig for den 

skattepligtige. I Skatterådets bindende svar afkræfter de, at et ægtepars nyerhvervelse af en 

landbrugsejendom med dertilhørende stuehus kan omfattes af undtagelsesreglerne i VSL § 4 b, stk. 3, da 

stuehuset ikke tjener til bolig for de skattepligtige. Ifølge SKATs opfattelse kan kun den erhvervsmæssige 

del af landbrugsejendommen medtages i virksomhedsordningen, hvorfor stuehuset vil være et privat aktiv. 

Såfremt der er privat gæld med sikkerhed i den nyerhvervede landbrugsejendom, vil der således opstå en 

sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. I samme bindende svar bekræfter Skatterådet, at såfremt 

stuehuset ved den nyerhvervede landbrugsejendom og den dertil hørende gæld holdes i privatsfæren, vil 

der ikke være videre skattemæssige konsekvenser ved dette. Dette naturligvis på den betingelse, at 

sikkerhedsstillelsen for den private gæld ikke består i aktiver i virksomhedsordningen.  

                                                            
122 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.5.2.10, Overskud og virksomhedsskat 
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I SKM2016.5.SR bekræfter SKAT og Skatterådet, at en gæld udenfor virksomhedsordningen ikke vil udløse 

beskatning, selvom der er stillet sikkerhed i en erhvervsmæssig landbrugsejendom. På 

landbrugsejendommen er et stuehus under opførelse. Det bekræftes umiddelbart, at der konkret kan være 

tale om, at den dagældende § 10, stk. 8 i virksomhedsskatteloven opfyldes og at sikkerhedsstillelsen 

dermed er undtaget for beskatning. SKAT nævner dog, at der må skulle foreligge nogle konkrete 

omstændigheder der sikrer, at gælden ikke giver en privat kreditfacilitet, men alene er møntet på 

opførelsen af stuehuset. De nævner eksempelvis, at provenuet låses på en lukket byggekonto i banken. Der 

må dermed skulle foreligge konkrete forhold der sikrer, at den skattepligtige ikke opnår en privat 

kreditfacilitet. SKM2016.5.SR understreger endnu en gang, at der i de enkelte tilfælde skal foretages 

konkrete vurderinger. 

5.4 Lovændringernes effekt frem til i dag  

Formålet med de behandlede lovændringer i 2014 og 2016 har været, at hindre den utilsigtede udnyttelse 

af reglerne i virksomhedsskatteloven. Udnyttelsen udmønter sig i indskud af privat gæld i 

virksomhedsordningen og sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen.  

Ved indskud af privat gæld og sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen kunne 

den skattepligtige før lovændringerne drage fordel af virksomhedsordningen, ved enten at kunne afdrage 

på den private gæld med lavt beskattede midler eller ved at opnå en privat kreditfacilitet.  

Stramningen som følge af lovændringerne har medført, at der ikke er mulighed for at opspare overskud ved 

en negativ indskudskonto. Ydermere skal der beregnes rentekorrektion med en højere sats end tidligere, 

hvor denne svarede til kapitalafkastsatsen. På den måde er fordelen ved indskud af privat gæld søgt 

reduceret. Tilsvarende skal sikkerhedsstillelser for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen nu 

beskattes som en hævning i hæverækkefølgen. Dermed er det som udgangspunkt ikke længere muligt for 

den skattepligtige, at opnå en privat kreditfacilitet på baggrund af en sikkerhedsstillelse i 

virksomhedsordningen uden skattemæssige konsekvenser. Den skattemæssige behandling af 

sikkerhedsstillelsen svarer nu til, hvis den skattepligtige havde overført midlerne til privatøkonomien eller 

havde lagt den private gæld ind i virksomhedsordningen.  

Det har i dag den betydning, at uanset om der foretages en overførsel til privatøkonomien, stilles sikkerhed 

for privat gæld med sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen eller lægges privat gæld i 

virksomhedsordningen, vil det behandles på samme måde i virksomhedsordningen. Alle tre situationer vil 

medføre en hævning i hæverækkefølgen. Hvis hævningen medfører en negativ indskudskonto, vil 

opsparingsmulighederne forsvinde, indtil indskudskontoen er nulstillet eller positiv igen.  
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De skattemæssige konsekvenser vil derfor være ens i alle tre situationer. Ligeledes vil der ikke være tale om 

et genindskud, såfremt en sikkerhedsstillelse ophører eller effektueres. Hævningen er således definitiv. 

Stramningen medfører nu også, at skattepligtige der anvender virksomhedsordningen, er dårligere stillet 

end kapitalejere i kapitalselskaber, for så vidt angår sikkerhedsstillelser for privat gæld. Den skattepligtige i 

virksomhedsordningen har ikke mulighed for at stille sikkerhed med nogen form for aktiver i 

virksomhedsordningen uden skattemæssige konsekvenser. Der er heller ikke mulighed for at stille 

sikkerhed i et ejerbevis eller lignende på grund af virksomhedsformen. En kapitalejer har fortsat mulighed 

for, at stille sikkerhed for privat gæld i sine aktier eller anparter i kapitalselskabet, uden at dette medfører 

personlig beskatning. Kapitalejerne kan dog ikke stille sikkerhed med aktiver i selskabet, uden at dette 

udløser beskatning jf. LL § 16 E. Der kan derfor være et incitament for den skattepligtige til, at benytte sig af 

en kapitalselskabsform frem for en virksomhedsform, der giver mulighed for anvendelse af 

virksomhedsordningen.  

5.4.1 Konsekvenser af L200 og L123 i dag 

Overgangsreglerne i forbindelse med afvikling af eksisterende sikkerhedsstillelser og negativ indskudskonto 

fra før 11. juni 2014 betyder, at sikkerhedsstillelser og negativ indskudskonto, der samlet overstiger 

bagatelgrænsen på 500.000 kroner, skulle være afviklet den 31. december 2017. Såfremt der ikke er sket 

afvikling, kan det have store skattemæssige konsekvenser for den skattepligtige.  

Konsekvenserne af forskellige scenarier i forbindelse med afvikling af negativ indskudskonto og 

sikkerhedsstillelser for privat gæld er belyst i tidligere tabeller.123 

Hvis sikkerhedsstillelser og/eller den negative indskudskonto overstiger bagatelgrænsen, vil et eventuelt 

opsparet overskud i overgangsperioden skulle beskattes 1. januar 2018. Derfor kan der potentielt være 

mange brugere af virksomhedsordningen, der vil blive ramt hårdt i 2018. En manglende afvikling kan være 

et produkt af uopmærksomhed fra den skattepligtiges side eller dennes rådgiver. Ligeledes kan en 

manglende afvikling skyldes økonomiske omstændigheder, der ikke har muliggjort en afvikling. Det er også 

muligt, at den skattepligtige har opgjort sikkerhedsstillelsen til en forkert værdi, således at den 

skattepligtige har ageret ud fra, at den pågældende sikkerhedsstillelse var omfattet af bagatelgrænsen. Hvis 

den skattepligtige blot har regnet med en negativ indskudskonto på 100.000 kroner og en 

sikkerhedsstillelse på 350.000 kroner pr. 10. juni 2014, men det viser sig, at enten gældens kursværdi eller 

de relevante aktivers handelsværdi er større end antaget, kan den skattepligtige blive ramt.  

                                                            
123 Tabel 12 og tabel 13 
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Det fremgår af L200, at et beløb svarende til et eventuelt opsparet overskud i perioden 11. juni 2014 og 

frem til slutningen på overgangsperioden den 31. december 2017, skal anses som overført til den 

skattepligtige den 1. januar 2018, såfremt sikkerhedsstillelsen og den negative indskudskonto ikke er 

afviklet pr. 31. december 2017. Det fremgår af Den juridiske vejledning,124 at beløbet anses som overført 

efter FIFO-princippet (First In First Out) jf. VSL § 10, stk. 5.  

Det betyder, at det ældste opsparede overskud hæves først. Dette er belyst med nedenstående eksempler. 

Det forudsættes, at der er tale om en sikkerhedsstillelse oprettet før 11. juni 2014 og at denne overstiger 

bagatelgrænsen på 500.000 kroner. 

 Eksempel 1 Eksempel 2 

Opsparet overskud før 11/6-14 1.000.000 1.000.000 

Opsparet overskud i 2015 200.000 300.000 

Opsparet overskud i 2016 *-800.000 200.000 

Opsparet overskud i 2017 600.000 150.000 

Til beskatning 1. januar 2018 800.000 650.000 

Som specificeret herunder:   

Hævet af opsparet overskud før 11/6-14 200.000 650.000 

Hævet af opsparet overskud i 2015 200.000 0 

Hævet af opsparet overskud i 2016 0 0 

Hævet af opsparet overskud i 2017 400.000 0 
Tabel 17 - kilde: Egen tilvirkning - * Hæves af opsparet overskud før 11/6-14 

Skatterådet har afgivet bindende svar i form af SKM2018.513.SR, hvor de bekræfter at ovenstående princip 

er praksis. Spørgsmålet i forbindelse med SKM2018.513.SR gik på, hvorvidt det var muligt at fratrække 

hævninger på opsparet overskud i de øvrige opsparede overskud opstået i overgangsperioden fra 11. juni 

2014 og frem til 31. december 2017. Således at den samlede beskatning af det opsparede overskud i 

overgangsperioden, på grund af manglende afvikling af sikkerhedsstillelse pr. 1. januar 2018, kunne 

opgøres som en nettoopgørelse for overgangsperioden. Dette afkræftede Skatterådet, da hævninger af 

opsparet overskud skal følge FIFO-princippet som vist i ovenstående eksempel, og som følger VSL § 10, stk. 

5. Underskud i overgangsperioden modregnes ligeledes i opsparet overskud efter FIFO-princippet jf. VSL § 

13.  

Skatterådet bekræfter med SKM2018.513.SR, at disse tvangshævninger pr. 1. januar 2018 følger reglerne i 

VSL § 5, VSL § 10, stk. 5 og VSL § 13.  

 

                                                            
124 Den juridiske vejledning 2019-1, C.C.5.2.10, Overskud og virksomhedsskat 
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Overgangsreglerne tilskynder, at de skattepligtige afvikler eventuelle sikkerhedsstillelser samt negativ 

indskudskonto. Landsskatteretten har taget stilling til en situation, hvor en skattepligtig har spurgt til, om 

denne vil være omfattet af reglerne i Lov nr. 992 af 16. september 2014.125 Landsskatterettens stadfæstelse 

er et resultat af en klage fra spørger vedrørende SKM2016.411.SR.  

Den skattepligtige har et landbrug, der står til sikkerhed for gæld i privatsfæren. Den skattepligtige har fået 

foretaget en sekundær pantsætning for realkreditlånet i privatsfæren i form af pant i et værdipapirdepot. 

Det primære pant er i form af pant i landbrugsejendommen. Det er et krav, at realkreditlån oprettes med 

pant i fast ejendom, hvorfor kreditgiver i denne situation ikke kan opgive pantet i landbrugsejendommen. 

Dermed står den skattepligtige med både en primær og en sekundær pantsætning.  

Skatterådet og senere Landsskatteretten når frem til, at pantet i landbrugsejendommen ikke vil blive 

betragtet som afviklet, og at den skattepligtige risikerer at blive beskattet af opsparet overskud i 

overgangsperioden. Ydermere vil den skattepligtige ikke have mulighed for opsparing af overskud efter 1. 

januar 2018, førend sikkerhedsstillelsen er afviklet.  

Den dagælde undtagelsesbestemmelse i form af VSL § 10, stk. 8 tillægges marginal vægt i SKM2016.411.SR, 

da det pågældende stuehus kun har en værdi på 647.800 kroner, hvor der ultimo 2013 er gæld for cirka 

14.000.000 kroner. Den private gæld overstiger dermed værdien af stuehuset i en så betydelig grad, at det 

ikke behandles nærmere i hverken det bindende svar eller Landsskatterettens stadfæstelse.  

Lovændringerne kan også have en adfærdsmæssig effekt for så vidt angår indtrædelsestidspunktet for den 

skattepligtige. Såfremt den skattepligtige ønskes beskattet efter virksomhedsskattelovens regler, men kun 

kan opgøre en negativ indskudskonto, kan den skattepligtige ikke anvende mulighederne for opsparing af 

overskud. Derudover vil der skulle beregnes rentekorrektion. Derfor kan de nye regler afholde en gruppe af 

skattepligtige fra, overhovedet at indtræde i virksomhedsordningen.  

Ud fra frasen om, at en negativ indskudskonto betyder, at der er lagt privat gæld i virksomhedsordningen, 

vil reglerne også her have den ønskede effekt. Tidligere kunne den skattepligtige indtræde med en negativ 

indskudskonto og stadig opspare overskud, og deraf afdrage på privat gæld med lavt beskattede midler. 

Derfor vil reglerne også have en præventiv effekt, og vil givetvis afholde en del skattepligtige fra, at 

indtræde i virksomhedsordningen og fortsat lade sig beskatte efter personskattelovens regler eller 

mulighederne i kapitalafkastordningen.  

                                                            
125 SKM2018.128.LSR 
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5.4.1.1 Genoprettelse af opsparingsmuligheder 

Såfremt den skattepligtige ikke har afviklet en sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i 

virksomheden inden overgangsperiodens udløb, er det som tidligere nævnt ikke muligt, at opspare 

overskud. Dette naturligvis under forudsætning af, at sikkerhedsstillelsen ikke er omfattet af 

bagatelgrænsen i overgangsreglerne. En afvikling af sikkerhedsstillelsen er derfor en nødvendighed, som 

det også bekræftes af Landsskatteretten ved SKM2018.128.LSR. En afvikling af sikkerhedsstillelsen kan ske 

på forskellige måder. Enten skal der etableres en afløsende sikkerhedsstillelse, hvor eksempelvis en 

underpantsætning sker i et aktiv udenfor virksomhedsordningen i stedet. I praksis skal pantet aflyses hos 

Tinglysningsretten og der skal derefter tinglyses et nyt pant.  

Alternativt kan den skattepligtige indløse gælden. Dette vil givetvis også medføre en aflysning af pantet, 

hvis sikkerhedsstillelsen består i et sådant. Dette kan kompliceres, såfremt der er indgået en 

alskyldserklæring, og pantet dermed omfatter anden gæld end den indløste.  

Det kan have skattemæssige konsekvenser for den skattepligtige, hvis denne er nødt til at trække på 

virksomhedens midler, for at indløse gælden. Det kan medføre en stor overførsel til privatøkonomien, som i 

sidste ende kan medføre beskatning af opsparet overskud eller måske endda en negativ indskudskonto.  

Det er også muligt at lægge den private gæld ind i virksomhedsordningen. Dette vil dog ikke gavne den 

skattepligtige, da der blot risikeres negativ indskudskonto og deraf manglende opsparingsmulighed samt 

beregning af rentekorrektion. Dernæst kan Skattestyrelsen anfægte indskud af privat gæld. Som det er 

behandlet i redegørelsen for virksomhedsordningen, har Landsskatteretten anerkendt, at privat gæld kan 

indskydes i virksomhedsordningen, selvom det som udgangspunkt kun er erhvervsmæssige passiver, der 

kan indgå. Det er fastslået ved SKM2007.588.LSR, der tidligere er behandlet. Det fremgår dog, at det er på 

betingelse af beregning af rentekorrektion, og at renten på det private lån ikke må afvige væsentligt fra 

rentekorrektionssatsen.  

Med de nugældende regler, er det fortsat muligt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. I dag kan 

det dog medføre, at det ikke længere er muligt at opspare overskud, såfremt indskudskontoen er blevet 

negativ.  

Det fremgår af SKM2015.618.SR, at et indskud af privat gæld ikke medfører, at gælden bliver 

erhvervsmæssig. Der vil fortsat være tale om privat gæld, og Skattestyrelsen kan anfægte den 

skattepligtiges disposition. SKM2007.588.LSR er dermed alene generaliserende i den forstand, at det er 

muligt at lægge privat gæld ind i virksomhedsordningen. Dermed ikke sagt, at al privat gæld kan indskydes.  



5 Analyse 

Side 92 af 117 
 

For hvis det bærer præg af en uønsket udnyttelse af virksomhedsordningen, kan Skattestyrelsen anfægte 

dispositionen. Skattestyrelsen kan støtte ret på VSL § 2, hvor det fremgår, at der regnskabsmæssigt skal 

være en opdeling af virksomhedens økonomi og privatøkonomien.  

For så vidt angår udligning af en negativ indskudskonto, er det alene muligt via indskud. Indskud kan ske 

ved at indskyde aktiver fra privatsfæren til virksomheden. Det kan også ske ved at indskyde kontanter fra 

privatøkonomien. Ydermere er der mulighed for at hæve og genindskyde. Det sker i praksis ved, at der 

indskydes fra hensættelsen til senere faktisk hævning. Dermed gives der afkald på en del af de allerede 

personbeskattede midler, som i stedet indskydes på indskudskontoen. I praksis er det ikke anderledes end 

hvis den skattepligtige overfører midler fra virksomhedens økonomi til privatøkonomien, for derefter at 

indskyde pengene i virksomheden igen. Såfremt det er midler fra hensættelsen til senere faktisk hævning 

der indskydes, vil det dog ikke medføre nogle egentlige transaktioner på bankkontiene. Indskud på 

indskudskontoen løser dog først de medfølgende konsekvenser ved negativ indskudskonto i det 

efterfølgende indkomstår, da indskudskontoen stadig vil være negativ primo.  

Det fremgår af VSL § 11, stk. 1 og stk. 4, at der både i forhold til manglende opsparingsmulighed (stk. 4) og 

beregning af rentekorrektion (stk. 1), tages udgangspunkt i, at indskudskontoen hverken må være negativ 

primo eller ultimo. Når indskudskontoen udlignes i løbet af året på en eller flere af de nævnte måder, vil 

indskudskontoen primo fortsat være negativ. Derfor vil problemet først være løst i det efterfølgende 

indkomstår.  

Fælles for genoprettelsen af negativ indskudskonto og de omfattede sikkerhedsstillelser er, at den 

skattepligtige skal have fjernet byrden der påhviler erhvervsvirksomheden og flyttet denne byrde over i 

privatsfæren. Dette kommer til udtryk ved enten at have sikkerhedsstillelsen i privatsfæren eller ved at give 

afkald på allerede beskattede midler til betaling af gæld eller indskud på indskudskontoen.  

5.4.1.2 Lovændringernes uhensigtsmæssigheder  

Lovændringerne har medført stramninger for så vidt angår sikkerhedsstillelser for privat gæld med aktiver i 

virksomhedsordningen samt negativ indskudskonto. FSR, AgroSkat og Danske Advokater påpeger i deres 

høringssvar til L200 et par problemstillinger, som de mener er uhensigtsmæssige.  

Det drejer sig om en negativ indskudskonto opstået på andre måder end ved indskud af privat gæld, 

sikkerhedsstillelser eller overførsler til privatøkonomien. Dette kan forekomme ved delomdannelser. 

Derudover påpeges der en problematik i forhold til udlejningsejendomme, der tidligere har fungeret som 

bolig for den skattepligtige, og dermed på et tidspunkt er overgået til virksomhedsordningen som 

udlejningsejendom. 
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5.4.1.2.1 Delvis skattefri virksomhedsomdannelse jf. VSL § 16 a 

Det er muligt at omdanne en del af sin virksomhed ved en såkaldt delomdannelse. I et sådan tilfælde, vil 

kontantværdien af det vederlag, den skattepligtige modtager i form af aktier eller anparter, skulle overføres 

uden om hæverækkefølgen og fratrækkes direkte på indskudskontoen og overføres til 

mellemregningskontoen og derfra videre til privatøkonomien. Disse transaktioner sker ved indkomstårets 

begyndelse, og kan dermed forårsage en negativ indskudskonto primo.  

Stramningerne som følge af den nye VSL § 11, stk. 4 betyder, at den skattepligtige dermed ikke kan opspare 

overskud i det pågældende indkomstår. Derudover skal der beregnes rentekorrektion. Den skattepligtige er 

nødt til at indskyde værdier for at udligne den negative indskudskonto. Her kan den skattepligtige igen 

rammes af rentekorrektion, såfremt indskuddet sker i samme indkomstår, hvor der er trukket på 

indskudskontoen jf. VSL § 11, stk. 2, da der således er både hævet og indskudt på indskudskontoen i samme 

indkomstår. 

Skatteministeriet afviser at lave særregler i de tilfælde, hvor en delomdannelse har medført en negativ 

indskudskonto. De begrunder det med, at der er sket en hævning i forbindelse med omdannelsen, som ikke 

udløser en tilsvarende beskatning af opsparet overskud.126  

Det kan dog diskuteres, hvorvidt en særregel i forbindelse med ovennævnte situation skulle have været 

indført. For det må antages, at den negative indskudskonto ikke er opstået med det formål, at udnytte 

virksomhedsordningen på utilsigtet vis. Netop utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen er det, man 

prøver at slå ned på med lovændringerne. Derfor kan disse delomdannelser siges at være et uskyldigt offer 

for lovændringerne.  

5.4.1.2.2 Privat bolig der overgår til udlejningsejendom 

Før lovændringerne i 2014 og 2016 var det både muligt, at opspare overskud med negativ indskudskonto, 

samt at stille sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen uden videre skattemæssige 

konsekvenser. Hvis en skattepligtig i virksomhedsordningen valgte at udleje sin private bolig, ville 

ejendommen anses som værende indskudt via indskudskontoen i det øjeblik, at ejendommen overgik til 

erhvervsmæssig brug. Derefter kunne den skattepligtige vælge, om gælden skulle forblive i privatsfæren 

eller indskydes i virksomhedsordningen. Dette gør sig fortsat gældende i dag. Førstnævnte af de to 

scenarier gav bedst mening før lovændringerne, da der således ikke ville medfølge en hævning i 

hæverækkefølgen som følge af indskud af privat gæld.  

                                                            
126 Høringsskema til L200, svar til AgroSkat, side 5 
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Dette som følge af behandlingen af sikkerhedsstillelser på daværende tidspunkt. Der kunne dog være 

tilfælde, hvor indskud af den private gæld gav bedst mening.  

De nye regler medfører, at den skattepligtige i samme situation ikke har noget valg. Uanset hvordan der 

disponeres, vil det medføre en hævning i hæverækkefølgen, som både kan medføre hævning af opsparet 

overskud og en eventuel negativ indskudskonto. Med en negativ indskudskonto følger som bekendt både 

beregning af rentekorrektion og en begrænsning i mulighederne for at opspare overskud. Årsagen til at den 

skattepligtige ikke længere har noget valg er, at denne står i en situation, hvor enten en hævning skal 

beskattes ved indskud af privat gæld eller alternativt en sikkerhedsstillelse for privat gæld. Det kan dermed 

ramme en skattepligtig i virksomhedsordningen hårdt, hvis denne vælger at udleje sin bolig.  

Problemstillingen er nævnt af flere parter i forbindelse med høringssvarene, heriblandt FSR. 

Revisionsfirmaet EY benævner også problematikken i en artikel, de har skrevet.127 Problematikken er 

egentlig todelt.  

Den ene del er den midlertidige sikkerhedsstillelse, som også tidligere er behandlet i nærværende 

afhandling. Den nye VSL § 4 b, stk. 4 gør op med de skattemæssige konsekvenser af den midlertidige 

sikkerhedsstillelse opstået som følge af, at ejendommen anses som indskudt ved ibrugtagning af 

ejendommen i erhvervsmæssig henseende, mens gælden først indskydes ultimo indkomståret.  

Den anden del af problematikken består som følge af virksomhedsordningens bruttoprincip. Ejendommen 

indskydes som et aktiv for sig selv på indskudskontoen, mens gælden indskydes for sig som en hævning i 

hæverækkefølgen. Hvis ikke gælden indskydes, vil der formentlig foreligge en sikkerhedsstillelse omfattet af 

§ 4 b i virksomhedsskatteloven.  

Skatteministeriet afviser at indføre tilladelse til indregning efter et nettoprincip. Det underbygger de med 

de gældende og foreslåede regler, og at der på den baggrund ikke kan indføres særregler i forbindelse med 

udlejningsejendomme. Det vil imidlertid også være svært at lovgive om sådanne særregler, da der kan være 

mange faldgruber, som i sidste ende kan medføre fornyet utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningens 

regler. En eventuel særregel vil åbne op for, at den skattepligtige kan opnå mulighed for at udnytte 

virksomhedsordningen på utilsigtet vis, og så vil det oprindelige formål med L200 og L123 gå tabt. 

Skatteministeriet er derfor nødsaget til at være konsekvente i lovgivningen, således at der ikke opstår 

incitamenter for spekulation. Derudover vil en vedtagelse af særregler for så vidt angår 

udlejningsejendomme også åbne op for, om lignende særregler skal indføres på andre områder.  

                                                            
127 EY, Virksomhedsordning og sikkerhedsstillelse – L123, 29. februar 2016 

https://www.ey.com/dk/da/services/tax/country-tax-advisory/ey-artikel-20160229-virksomhedsordning-og-sikkerhedsstillelse-l123
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5.4.1.2.3 Virksomhedspant 

Virksomhedspant er et flydende pant, og det kan derfor have skattemæssige konsekvenser, hvis det agerer 

som sikkerhed for private gældsforhold.  

I de tilfælde hvor det pantsatte aktiv udgør en mindre værdi end gældens kursværdi, vil det som bekendt 

være det pantsatte aktivs handelsværdi, der skal beskattes. Men hvis det pantsatte består i et flydende 

virksomhedspant, vil pantets værdi ændre sig i takt med, at der købes eller sælges aktiver i virksomheden.  

Af VSL § 4 b fremgår det, at det ved sikkerhedsstillelsens ikrafttræden er den laveste værdi af gældens 

kursværdi og aktivernes handelsværdi der skal beskattes. Men som følge af tidligere skatteminister Morten 

Østergaards bemærkninger til ændringsforslaget i forbindelse med L200, vil en tilgang af værdier i 

virksomheden have skattemæssige konsekvenser.  

Dette er eksemplificeret i tabel 18: 

 Eksempel 1 Eksempel 2 

Virksomhedspant ved indgåelse 2.500.000 2.500.000 

Kursværdi af privat gæld 5.000.000 5.000.000 

Beløb beskattes jf. VSL § 4 b 2.500.000 2.500.000 

Tilgang af driftsmiddel omfattet af virksomhedspant 2.300.000 2.900.000 

Yderligere beløb til beskatning jf. VSL § 4 b 2.300.000 2.500.000 
Tabel 18 - kilde: Egen tilvirkning 

De to ovenstående eksempler tager udgangspunkt i, at der er et frirum mellem virksomhedspantet ved 

indgåelsen og gældens kursværdi. Dette frirum vil formindskes af yderligere tilgange af værdier i 

virksomhedspantet og dermed udløse beskatning. Det kan dog maksimalt lede til, at den samlede 

beskatning svarer til gældens kursværdi.  

Det kan i praksis dog være langt mere omfattende end i det eksemplificerede tilfælde, hvor der kun 

anskaffes ét driftsmiddel. Men i de tilfælde, hvor en selvstændigt erhvervsdrivende jævnligt anskaffer sig 

driftsmidler eller andre aktiver omfattet af virksomhedspantet, kan det både medføre løbende beskatning 

men i særdeleshed også en større administrativ byrde. Det må eksempelvis antages, at en entreprenør 

anskaffer sig en betydelig mængde af aktiver på relativt kort tid. Såfremt entreprenøren er omfattet af det 

eksemplificerede, vil der være mange beløb, der skal betragtes som hævet på grund af VSL § 4 b.   
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5.4.2 Diskussion af lovændringernes effekt  

Lovforslagene bygger på en udokumenteret baggrund, med påstand om, at en række skattepligtige, der 

benytter virksomhedsordningen, anvender virksomhedsordningen utilsigtet. Med utilsigtet udnyttelse 

forstås, at de skattepligtige opnår skattemæssige fordele, ved at disponere på forskellig vis i 

virksomhedsordningen.  

Et af de mest fremhævede forhold er den situation, hvor en skattepligtig opnår en privat kreditfacilitet, ved 

at stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for deres private gæld, hvorefter der kun betales den 

foreløbige virksomhedsskat af indkomsten i virksomhedsordningen.  

Som det er behandlet ovenfor, bliver en række skattepligtige, der anvender virksomhedsordningen, fanget 

af de nye regler, hvilket medfører utilsigtede skattemæssige konsekvenser for disse. Hvorvidt det fra 

Skatteministeriets side hele tiden har været planen, er et stående spørgsmål. Men henset til de 

høringsskemaer, hvor Skatteministeriet besvarer en række spørgsmål fra forskellige interessenter, ser de 

typisk ingen grund til, at implementere særregler i de forskellige situationer.  

Det kan synes at være et problem, at lovændringerne rammer en gruppe skattepligtige, der ellers ikke har 

udnyttet virksomhedsordningen utilsigtet. Dette i særdeleshed når lovændringerne er baseret på et 

udokumenteret grundlag. Om der foreligger intern dokumentation i Skatteministeriet, skal lade være usagt, 

men dette er ikke benævnt i lovforarbejderne.  

De endelige skattemæssige konsekvenser, for så vidt angår skattepligtige omfattet af overgangsreglerne, vil 

først blive synliggjort i forbindelse med indsendelse af selvangivelserne for 2018. Dette da 

overgangsreglerne tilsiger, at beskatning af opsparet overskud i overgangsperioden, såfremt 

sikkerhedsstillelser henholdsvis negativ indskudskonto ikke er afviklet, skal ske den 1. januar 2018. Der 

foreligger således ikke på nuværende tidspunkt data på, hvor mange skattepligtige der vil blive beskattet 

som følge af overgangsreglerne.  

Antallet af sager og domme vil givetvis stige efterhånden som overgangsperioden er slut og eventuelle 

konsekvenser af manglende afvikling vil blive synliggjort. Dette forudsætter dog, at selvangivelserne bliver 

indberettet korrekt. Skattestyrelsen har i den forbindelse tilpasset felterne på selvangivelsen, således at det 

er relativt nemt, at foretage den nødvendige indberetning.  
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Felterne er illustreret nedenfor: 

 
Kilde: Skattestyrelsen, den udvidede selvangivelse (oplysningsskema) for 2018 

Vejledningerne til de to rubrikker (rubrik 122 og rubrik 123) beskriver, hvordan den skattepligtige skal tage 

stilling til rubrikkerne. Vejledningerne henviser i øvrigt til Den juridiske vejledning og er fyldestgørende i en 

kortfattet udgave. Det kræver dog stadig, at den skattepligtige eller dennes rådgiver tager stilling til 

felterne og ikke blot ignorerer disse.  

Det teoretiske og lovmæssige grundlag tilsiger, at den skattepligtige ikke længere kan udnytte 

virksomhedsordningen utilsigtet. Men dem, der tidligere har udnyttet ordningen på utilsigtet vis, vil 

muligvis søge andre metoder til at minimere deres skattebetaling. Der må derfor være en betydelig risiko 

for, at der vil være forsøg på omgåelse på forskellig vis.  

5.5 Mulighed for omgåelse 

Efter lovændringernes implementering i virksomhedsskatteloven, står en række selvstændigt 

erhvervsdrivende sandsynligvis i en situation, hvor de bliver omfattet af værnsreglerne på den ene eller 

anden måde. De teoretiske konsekvenser af lovændringerne ligger fast, men de praktiske konsekvenser kan 

adskille sig herfra. Der er ingen tvivl om, at reglerne er komplicerede, hvorfor der er en betydelig risiko for, 

at både den skattepligtige selv henholdsvis dennes rådgiver, ikke formår at tage højde for lovændringerne 

på korrekt vis. Dette kan skyldes uopmærksomhed, manglende viden eller bevidst udeladelse af 

oplysninger på selvangivelsen.  

Udover ubevidst omgåelse af reglerne, kan der opstå situationer, hvor den skattepligtige forsøger at omgå 

reglerne bevidst.  
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5.5.1 Manglende kontrol fra skattevæsnet  

Manglende kontrol fra Skattestyrelsen er et kendt problem.128 Det kan medføre både bevidst og ubevidst 

omgåelse for så vidt angår de nye regler i virksomhedsskatteloven. Både rådgiver og de skattepligtige selv 

er bevidste om, at kontrolmængden er lav, og dette kan være en omstændighed, der medfører yderligere 

omgåelse af reglerne. Der kan dermed være et incitament for omgåelse ved at selvangive ukorrekte 

oplysninger. Dette vil være i strid med SKL § 2, og kan i grove tilfælde medføre strafansvar jf. SKL § 82. 

Omgåelse kan bestå i bevidst udeladelse af oplysninger i både selvangivelse og bogføring. Udeladelse af 

oplysninger på selvangivelsen kan forekomme ved forkert indberetning i rubrik 122 samt rubrik 123. Fejl i 

bogføringen kan eksempelvis ske ved, at indskud af gældsbehæftede aktiver nettoposteres. Fælles for alle 

omgåelser der bliver foretaget er, at disse kan have virkning på skatteberegningen.  

Mange selvstændigt erhvervsdrivende bruger, som følge af virksomhedsordningens kompleksitet, en 

revisor eller anden rådgiver til udarbejdelse af overskudsdisponeringen samt de øvrige krævede opgørelser. 

Såfremt rådgiver ikke oplyses om relevante forhold, som eksempelvis sikkerhedsstillelse for privat gæld, 

kan dette også medføre en omgåelse af reglerne. 

Den eneste mulighed Skattestyrelsen har for at kontrollere, hvorvidt en selvstændigt erhvervsdrivende har 

stillet sikkerhed for privat gæld, er at udtage denne til manuel sagsbehandling. Den eneste digitale 

kontrolforanstaltning, der foreligger på nuværende tidspunkt, er kontrolfelterne på selvangivelsen.  

I takt med digitaliseringen af skattevæsnet, bliver kontrollerne i større grad baseret på systemer. Derfor vil 

det være fordelagtigt for skattevæsnet, hvis der kan indføres tiltag, der sikrer at Skattestyrelsen får 

indberetninger om sikkerhedsstillelser vedrørende virksomhedens aktiver. Disse indberetninger kunne 

indsendes af bankerne eller tinglysningsretten. Dette vil naturligvis kun kunne omfatte pant registreret i de 

offentlige registre. Alt andet lige, vil det mindske behovet for manuel kontrol.   

Det øgede behov for kontrol hænger imidlertid dårligt sammen med det faktum, at Skattevæsnet frem til 

2021 skal spare 1,7 milliarder kroner.129 Dette underbygger blot behovet for digital kontrol. I perioden 2016 

til 2018 har Skattestyrelsen hvert år haft små virksomheder, hvor den skattepligtige anvender 

virksomhedsordningen, som indsatsområde.130 Det må derfor antages, at fokuspunktet vil gå igen i 

kontrolindsatsområderne for 2019, hvilket også vurderes at være en nødvendighed.  

                                                            
128 HK, Uærlige danske virksomheder har alt for nemt ved at snyde i skat, 9. november 2018  
129 HK, Uærlige danske virksomheder har alt for nemt ved at snyde i skat, 9. november 2018  
130 Skats kontrolindsats, 2016-2018 

https://www.hk.dk/aktuelt/blogs/ritas-blog/2018/11/09/uaerlige-virksomheder-har-alt-for-nemt-ved-at-snyde-i-skat
https://www.hk.dk/aktuelt/blogs/ritas-blog/2018/11/09/uaerlige-virksomheder-har-alt-for-nemt-ved-at-snyde-i-skat
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5.5.2 Alternative sikkerhedsstillelser  

Som følge af L200 og L123 er der strammet op på reglerne for så vidt angår sikkerhedsstillelser for privat 

gæld og privat gæld i virksomhedsordningen. Dette kan være en anledning for skattespekulanter til, at søge 

alternative veje til en lavere beskatning.  

Domspraksis vil sætte rammerne for kvalifikationen af indirekte sikkerhedsstillelser, der altså forekommer i 

de tilfælde hvor der ikke er tale om tinglyst pant. Foreløbigt foreligger der en del bindende svar, hvor 

Skattestyrelsen og Skatterådet har taget stilling til diverse spørgsmål i relation til lovændringerne.  

Men for så vidt angår arrangementer i pengeinstitutterne ved eksempelvis kaution og modregningsadgang, 

vil der fortsat være tale om en gråzone, hvor afgørelsen beror på en konkret vurdering. Linjerne i denne 

gråzone vil blive dannet af fremtidig domspraksis.  

Der kan forekomme situationer, hvor der ikke vil være tale om en decideret sikkerhedsstillelse, men i stedet 

vil være tale om en de facto sikkerhedsstillelse. Denne de facto sikkerhedsstillelse kan eksempelvis 

forekomme i situationer, hvor kreditgiver henser til andre interesser og at disse opvejer en manglende 

direkte sikkerhedsstillelse. En de facto sikkerhedsstillelse kan eksempelvis opstå ved, at en kreditgiver 

henser til det samlede engagement med en virksomhed. Dette kan eksempelvis være et større 

partnerselskab. Kreditgivers interesse i udlån består i to dele; sikkerhed for indfrielse samt indtægter i form 

af renter.  

Det er sandsynligt, at en betydelig renteindtægt kan medføre at kreditgiver er villig til at lempe på 

sikkerheden for indfrielse i en forhandlingssituation. Kreditgiver vil i en situation, hvor denne ved, at der er 

en betydelig chance for indfrielse på trods af manglende direkte sikkerhed, være villig til at give et lån til 

kredittager. Dette kræver formentlig et betydeligt engagement og dertil hørende renteindtægter.  

Selvom alternative sikkerhedsstillelser kan forekomme, vil de fortsat være omfattet af reglerne i VSL § 4 b, 

da dette beror på en konkret vurdering. Som tidligere nævnt, kan der være grænsetilfælde, der må afgøres 

ved domstolene. 

Lovændringerne må også have en afledt effekt på forhandlingen mellem kreditgiver og kredittager. I en 

forhandlingssituation vil kreditgiver og kredittager varetage egne interesser, mens ingen af parterne vil 

varetage Skattestyrelsens interesser. Derfor kan der ved forhandlingen lægges vægt på, at etablere et 

arrangement som varetager kreditgivers og kredittagers interesser, og tilstræber omgåelse af 

virksomhedsskattelovens regler. Denne problemstilling påpeges også i litteraturen.131 

                                                            
131 Hansen, Christian S. et al., ”Erhvervsbeskatning”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, side 221 
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Fremtidens domspraksis vil vise, hvornår en indirekte sikkerhedsstillelse vil anses for værende omfattet af 

VSL § 4 b. Utvivlsomt vil de private formueforhold tillægges væsentlig værdi, når der skal foretages en 

konkret vurdering af de enkelte situationer. De private formueforhold skal tilgodese den stillede 

kreditfacilitet, således at det ikke er forhold i en virksomhedsordning, der giver kreditmuligheden. Dette 

fremgår af eksempelvis SKM2015.502.SR.  

Hvorvidt det vil være muligt at udnytte virksomhedsordningen utilsigtet for så vidt angår 

sikkerhedsstillelser og privat gæld, er afklaret som følge af lovændringerne.  

Det er i teorien ikke længere muligt, at udnytte sikkerhedsstillelser for privat gæld eller indskud af privat 

gæld, til at leve for lavt beskattede midler. I praksis vil der formentlig opstå grænsetilfælde, som vil vise sig 

ikke at være omfattet af reglerne.  

6 Konklusion  

Et væsentligt krav for at kunne anvende virksomhedsordningen er, at den skattepligtige kan kvalificeres 

som selvstændigt erhvervsdrivende. Denne kvalifikation er det centrale omdrejningspunkt i mange sager, 

hvor netop denne kvalifikation er blevet behandlet. Kvalifikationen som selvstændigt erhvervsdrivende skal 

både afgrænses i forhold til løn- og honorarmodtagere, men skal i særdeleshed også afgrænses fra ikke-

erhvervsmæssig virksomhed.  

Det var før LL § 4 praksis på området, at såfremt de ikke var omfattet af anpartsindgrebet, kunne deltagere 

i skattetransparente selskaber anses som værende selvstændigt erhvervsdrivende. Dette selvom de 

konkrete forhold pegede i retning af, at den skattepligtige ikke deltog i et væsentligt omfang eller havde 

nogen betydelig økonomisk risiko. Et eksempel på dette er SKM2015.729.SR.  

Det er lovfæstet ved LL § 4, at den skattepligtige ikke partout er selvstændigt erhvervsdrivende, såfremt 

denne er deltager i et skattetransparent personselskab. Ligeledes kan anpartsindgrebet også være 

indgribende over for kvalifikationen som selvstændigt erhvervsdrivende.  

Vurderingen af hvorvidt den skattepligtige kan kvalificeres som selvstændigt erhvervsdrivende, skal ske ud 

fra de konkrete forhold i den enkelte situation. De forskellige sager og bindende svar understreger dette. 

Der lægges især vægt på instruktionsbeføjelser, økonomisk risiko og rentabilitet ved vurderingen. Dog kan 

andre konkrete forhold gøre sig gældende. Dette afhænger af den enkelte situation og forholdene i relation 

til denne.  

Det kan konkluderes, at den skattepligtige skal have en vis grad af instruktionsbeføjelser samt oppebære en 

reel økonomisk risiko, førend denne kan anses som værende selvstændigt erhvervsdrivende.  
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Dette gælder også for så vidt angår deltagere i skattetransparente personselskaber. Såfremt kvalifikationen 

kan ske, vil den skattepligtige være i stand til at anvende virksomhedsordningen.  

Ved anvendelse af virksomhedsordningen, er der indført skærperede regler i relation til privat gæld. Dette 

er indført ved Lov nr. 992 af 16. september 2014 og Lov nr. 652 af 8. juni 2016. Formålet med 

lovændringerne var, at gøre op med utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen. Dette i særdeleshed 

hvad angår privat gæld og privatforbrug finansieret af lavt beskattede midler i form af opsparet overskud i 

virksomhedsordningen. Lovgiver ønskede med lovændringerne at gøre op med, at de skattepligtige kunne 

udnytte virksomhedsordningen til at leve for lavt beskattede midler i form af opsparet overskud. Dette 

kunne tidligere lade sig gøre ved sikkerhedsstillelse for privat gæld eller ved indskud af privat gæld i 

virksomhedsordningen.  

Effekten af lovændringerne står mål med hensigten. Lovændringerne har dog også konsekvenser på 

skattepligtige, der ikke lader til at udnytte virksomhedsordningen på utilsigtet vis. Dette kan eksempelvis 

være tilfældet ved skattepligtige, der omdanner en del af deres virksomhed. Skattepligtige der udlejer 

deres ejendom efter de selv har beboet denne, vil også blive ramt af reglerne om sikkerhedsstillelser, privat 

gæld og negativ indskudskonto.  

Lovændringerne medførte, at en negativ indskudskonto nu udløser et forbud mod opsparing af overskud i 

virksomhedsordningen. Derudover medførte lovændringerne en sidestilling mellem indskud af privat gæld, 

private hævninger og sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen. Denne 

sidestilling består i, at sikkerhedsstillelserne nu beskattes som en hævning i hæverækkefølgen, akkurat som 

indskud af privat gæld og almindelige hævninger gør. Denne sidestilling medfører, at den skattepligtige ikke 

længere kan udnytte lavt beskattede midler i virksomhedsordningen til at opretholde sit privatforbrug. 

Sidestillingen forekommer også for så vidt angår kapitalafkastgrundlaget, da både hævninger og 

sikkerhedsstillelse for privat gæld skal fragå i kapitalafkastgrundlaget.  

Sidestillingen medfører også, at skattepligtige brugere af virksomhedsordningen nu er dårligere stillet end 

kapitalejere, ved sikkerhedsstillelse for privat gæld. Kapitalejeren har mulighed for at stille sikkerhed i sine 

kapitalandele uden videre skattemæssig betydning.  

Brugeren af virksomhedsordningen har ingen lignende mulighed, uden det har skattemæssige 

konsekvenser. Derfor kan der være incitament for den skattepligtige til at vælge kapitalselskabsform frem 

for virksomhedsformer, der åbner op for anvendelse af virksomhedsordningen.  
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Hvorvidt der er tale om en sikkerhedsstillelse omfattet af reglerne i den nugældende VSL § 4 b, beror på en 

konkret vurdering. Det må konkluderes, at der ved tinglyst pant er tale om en sikkerhedsstillelse omfattet 

af VSL § 4 b.  

Derudover kan alskyldserklæringer i form af kautioner, bankernes almindelige modregningsadgang eller 

andre forhold medføre, at beskatning skal finde sted. Ved de indirekte sikkerhedsstillelser skal vurderingen 

især ske ud fra, hvorvidt den skattepligtige ville kunne opnå kreditifaciliteten i privatsfæren ud fra de 

private formueforhold. Den private kredit må ikke kunne gives på baggrund af en formue i 

virksomhedsordningen. Såfremt kreditten gives på denne baggrund, skal der ske beskatning.  

Kvalifikationen af sikkerhedsstillelserne beror, ligesom ved vurderingen af hvorvidt en skattepligtig kan 

anses som værende selvstændigt erhvervsdrivende, på en konkret vurdering. Antallet af bindende svar 

understreger, hvor stort et tvivlsspørgsmål kvalifikationen udgør.  

Overgangsreglerne tilsiger, at sikkerhedsstillelserne og negativ indskudskonto over bagatelgrænsen fra før 

11. juni 2014 skal være afviklet pr. 31. december 2017. Det vil blive synliggjort i forbindelse med 

selvangivelserne for 2018, hvor stort omfanget af de berørte sikkerhedsstillelser har været.   

I den forbindelse vil det også blive muligt for Skattestyrelsen at foretage kontroller på, hvorvidt 

sikkerhedsstillelserne er afviklet, samt hvorvidt der er selvangivet korrekt i denne sammenhæng. Det vil 

formentlig medføre et øget antal sager. Både hvad angår kvalifikationen af sikkerhedsstillelserne, men også 

hvorvidt disse er blevet beskattet korrekt.  

Det er muligt at der kan forekomme arrangementer i pengeinstitutterne, hvor den skattepligtige opnår en 

privat kreditfacilitet uden en dokumentérbar sikkerhedsstillelse. Sådanne de facto sikkerhedsstillelser kan 

forekomme, hvis kreditgiver vægter andre forhold end sikkerhed højere, og derfor er villig til at give kredit 

på baggrund af disse forhold.  

I teorien er det ikke længere muligt at udnytte virksomhedsordningen utilsigtet til at finansiere 

privatforbruget med lavt beskattede midler. I praksis kan det dog ske alligevel, enten bevidst eller ubevidst. 

Et kompliceret regelsæt og et offentligt kendt problem i forhold til antallet af kontroller fra Skattestyrelsen 

kan medføre, at den skattepligtige undlader at selvangive de relevante sikkerhedsstillelser. Inden for de nye 

rammer i virksomhedsskatteloven er det ikke længere muligt, at finansiere privatforbruget med lavt 

beskattede midler. Kreative arrangementer i pengeinstitutter vil være omfattet af reglerne i VSL § 4 b, 

såfremt der opnås en privat kreditfacilitet på baggrund af værdier i virksomhedsordningen.  
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Lovændringerne medfører, at beskatningen for en selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender 

virksomhedsordningen, er ændret betydeligt. Dette både på grund af de manglende opsparingsmuligheder 

ved negativ indskudskonto, men i særdeleshed også på grund af sidestillingen mellem indskud af privat 

gæld, sikkerhedsstillelser for privat gæld og private hævninger. Derudover medfører en negativ 

indskudskonto nu, at der beregnes rentekorrektion med en sats, der er væsentligt højere end hidtil. 

Lovændringerne udgør dermed en stramning af reglerne. For den skattepligtige, der ikke er berørt af de nye 

regler, vil beskatningen være uændret. Men for den skattepligtige, der bliver berørt af lovændringerne, vil 

beskatning være hårdere.  

Det kan derfor konkluderes, at den ændrede rentekorrektionssats samt den manglende mulighed for 

opsparing af overskud ved negativ indskudskonto, eliminerer fordelen ved, at have privat gæld i 

virksomhedsordningen. Samtidig vil sikkerhedsstillelser for privat gæld heller ikke være attraktivt længere, 

da dette udløser beskatning. Derfor er attraktiviteten ved, at inddrage privat gæld i virksomhedsordningen 

fjernet. 

7 Perspektivering 

Stramninger af lovgivning kan have afledte adfærdsmæssige konsekvenser. Dette kan også være tilfældet 

ved lovændringerne i forbindelse med virksomhedsskatteloven. En allerede kompleks lov har fået et 

element mere i form af stramningerne omkring privat gæld, negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelser. 

Dette kan være et incitament for den selvstændigt erhvervsdrivende til, at overveje andre måder at drive 

virksomhed på. Både på grund af stramningen, men også på grund af den øgede kompleksitet omkring 

virksomhedsordningen.  

For så vidt angår sikkerhedsstillelser, er den skattepligtige i virksomhedsordningen nu dårligere stillet end 

kapitalejere. Dette skyldes, som afhandlingen også afdækker, at en kapitalejer kan stille sikkerhed i sine 

anparter/aktier uden videre skattemæssige konsekvenser. Den mulighed har en indehaver af en personligt 

ejet virksomhed som bekendt ikke længere.  

Det store spørgsmål er, om virksomhedsordningen er ved at uddø. Konklusionen på nærværende 

afhandling tilsiger, at stiftelse af kapitalselskab kan være en bedre løsning, hvis den skattepligtige har brug 

for at stille sikkerhed for privat gæld med anparter eller aktier i kapitalselskabet. Ligeledes er den 

skattemæssige behandling for personer involveret i kapitalselskaber simplere, end den er for selvstændigt 

erhvervsdrivende i virksomhedsordningen. Det skyldes, at deltageren i kapitalselskabet blot vil være 

lønmodtager og/eller udbyttemodtager i kapitalselskabet.  
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Dernæst taler anbringelsen af kapital, for så vidt angår værdipapirer og andre investeringer, også for, at 

kapitalselskabsformen kan være en bedre løsning. Der er væsentlige begrænsninger i 

investeringsmulighederne i virksomhedsordningen, mens mulighederne er ubegrænsede for 

kapitalselskaber.  

7.1 Virksomhedsordningens fremtid 

Hvis man kan tale om push-pull-effekter, så er lovændringerne til virksomhedsskatteloven push-effekter i 

forhold til, om virksomhedsordningen bør anvendes, eller om der bør søges alternative løsninger.  

Men som tiden går, er der også flere og flere pull-effekter. Det vil sige effekter, der trækker den 

skattepligtige mod at tilvælge kapitalselskabsform i stedet for en personligt ejet virksomhedsform.  

En af disse effekter er investorfradragsloven, som blev indført i slutningen af 2018. Investorfradragsloven 

giver den skattepligtige mulighed for et ligningsmæssigt fradrag under særlige omstændigheder. Disse 

omstændigheder er blandt andet, at der er krav om, at selskabet der investeres i, skal være i en opstarts- 

eller vækstfase. Reglerne om investorfradrag er komplicerede, og der er en række situationer der udelukker 

fradraget. Det er blandt andet ikke muligt at opnå fradraget, hvis der er overdraget aktiver fra den 

skattepligtige eller dennes nærtstående i det indkomstår, hvor investeringen foretages jf. IVFL § 6, stk. 2. 

Med andre ord er det ikke muligt at opnå fradraget ved en omdannelse fra personligt ejet virksomhed til 

kapitalselskab.  

Ikke desto mindre er investorfradragsloven vedtaget med det formål, at øge investeringerne i opstarts- og 

vækstvirksomheder. Det er derfor et incitament for den skattepligtige til at vælge kapitalselskabsform. 

Ligeledes kan reglerne om etablerings- og iværksætterkonto være et incitament for tilvalg af kapitalselskab, 

da skatteudskydelsen består i en længere periode, end ved opsparing til køb af aktiver eller driftsudgifter til 

en personligt ejet virksomhed. 

Risikoen for den skattepligtige ved stiftelse af kapitalselskab er også begrænset til den kapital, der 

indskydes ved selskabets stiftelse. Et eventuelt tab kan fradrages i den skattepligtige indkomst, såfremt der 

er tale om unoterede kapitalandele. En selvstændigt erhvervsdrivende kan fratrække underskud i den 

personlige indkomst, men vil også være omfattet af en betydeligt større risiko, da der hæftes personligt.   

7.1.1 L190 2018-19 

Det har tidligere været muligt at stifte iværksætterselskaber. Det har L190 lavet om på, således at IVS’erne 

igen afvikles. Til gengæld medfører L190 at kapitalkravet til anpartsselskaber nedsættes fra 50.000 kroner 

til 40.000 kroner.  
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Startkapitalen er dermed mindre, hvis virksomhedsformen skal være et kapitalselskab i form af et 

anpartsselskab. Dét sammenholdt med investorfradraget, gør, at den skattepligtige kan komme i gang med 

drift af et kapitalselskab uden en voldsom likviditetsmæssig påvirkning.  

Omvendt kan afskaffelsen af iværksætterselskabet i sig selv være et incitament for at starte op i 

virksomhedsordningen i stedet. Det hviler på, hvor meget kapital den skattepligtige er villig til at investere 

ved begyndelsen.  

Som Troels Michael Lilja påpeger på vegne af Copenhagen Business School i sit høringssvar i forbindelse 

med L190, så indførtes iværksætterselskaber for at mindske risikoen for, at der blot blev oprettet en masse 

filialer af udenlandske selskaber i Danmark.  

Med L190 og den deraf følgende Lov nr. 445 af 13. april 2019 er iværksætterselskaberne igen fjernet, 

hvorfor man som alternativ til anparts- og aktieselskaber kan oprette et selskab i udlandet og derefter 

oprette en filial i Danmark. Dette er tidligere oplevet i Norge med de såkaldte Norske filialer af Utenlandsk 

Foretak.132 En lignende situation kan opstå i Danmark som følge af lovændringen.  

Om de mange ændringer i både virksomhedsskatteloven og selskabsretten vil medføre et fald i antallet af 

skattepligtige, der anvender virksomhedsordningen, vil de kommende år vise.  

7.2 Tilgang til afhandlingens problemstillinger 

I og med at de første selvangivelser, der synliggør afviklingen af sikkerhedsstillelser for privat gæld med 

aktiver i virksomhedsordningen, først bliver indberettet i løbet af første halvår af 2019, kan det ikke 

fastslås, hvorledes omfanget af manglende afviklinger ser ud på tidspunktet for denne afhandling. Derfor 

ville det optimale tidspunkt for udarbejdelsen af denne afhandling være efter selvangivelsesfristens udløb. 

Således ville der givetvis kunne fremskaffes kvantitativ data til belysning af, hvor mange der egentlig er 

omfattet af de berørte sikkerhedsstillelser.  

Antallet af sager hos Skatterådet og Landsskatteretten taler også for, at der ville kunne drages flere nyttige 

konklusioner, såfremt afhandlingen var udarbejdet på et senere tidspunkt. I takt med selvangivelserne for 

2018, vil Skattestyrelsen formentlig også foretage kontroller på netop dette område, og det vil føre til 

sager.  

Derfor vil de kommende år vise de praktiske konsekvenser af L200 og L123.  

  

                                                            
132 Copenhagen Business Schools høringssvar til L190 2018-19, 7. marts 2019 
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Resultatopgørelse 2018 2017

Nettoomsætning 950.000            1.200.000           

Vareforbrug -180.000           -200.000             

Dækningsbidrag 770.000           1.000.000          

Lokaleomkostninger

Husleje -105.000           -100.000             

El, vand og varme -31.000             -30.000               

Forsikring -11.000             -10.000               

Vedligeholdelse -10.000             -25.000               

Administrationsomkostninger

Revisor -21.000             -20.000               

Advokat -20.000             -10.000               

Porto og gebyrer -2.000               -1.200                 

Forsikringer -17.000             -15.000               

Småanskaffelser -30.000             -50.000               

Salgs- og marketingsomkostninger

Annoncer og reklame -30.000             -20.000               

Repræsentation -9.000               -10.000               

Ej fradragsberettiget andel af repræs. 6.750                7.500                   

Skattemæssige afskrivninger 

Afskrivninger, driftmidler -7.500               -10.000               

Afskrivninger, goodwill -25.000             -25.000               

Resultat før finansielle poster 458.250           681.300             

Finansielle omkostninger

Renteindtægter 1.750                1.000                   

Renteudgifter -20.000             -15.000               

Årets resultat 440.000            667.300              

Balance 2018 2017

Goodwill 125.000            150.000              

Driftsmidler 22.500              30.000                

Anlægsaktiver i alt 147.500            180.000              

Debitorer 150.000            200.000              

Varelager 40.000              20.000                

Likvider 40.000              20.000                

Omsætningsaktiver i alt 230.000            240.000              

Aktiver i alt 377.500            420.000              

Egenkapital primo 315.000            100.000              

Årets resultat 440.000            667.300              

Private hævninger -471.750           -444.800             

Skattemæssige korrektioner -6.750               -7.500                 

Egenkapital ultimo 276.500            315.000              

Kassekredit 50.000              30.000                

Kreditorer 21.000              25.000                

Anden gæld 30.000              50.000                

Kortfristet gæld i alt 101.000            105.000              

Passiver i alt 377.500            420.000              

Skatteregnskab for casevirksomheden
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Virksomhedsordning 2017

Opgørelse af virksomhedordningen

Kapitalafkast

1.000                                 

Skattepligtigt resultat Personlig indkomst

667.300                                                       521.304                                                        

Resterende overskud Virksomhedsskat

666.300                             31.899                                             

Opsparet overskud 

144.996                                                        

Konto for opsparet overskud

113.097                                           

Skattepligtig indkomst 667.300                             Kontant hævet 444.800                                           Virksomhedsskat 31.899         

Kontant hævet -444.800                            Hensat til hævning primo 0

Hensat til senere hævning primo 0 Hævet kapitalafkast 1.000           

Beregningsgrundlag for maksimeret tilgang til virksomhedsindkomst222.500                             Hensat til senere hævning ultimo 109.403                                           Personlig indkomst 521.304      

Maksimal virksomhedsindkomst 285.256                             Bruttohævning 554.203                                           Hæverækkefølge 554.203      

Virksomhedsordning 2018

Opgørelse af virksomhedordningen

Kapitalafkast

0

Skattepligtigt resultat Personlig indkomst

440.000                                                       542.282                                                        

Resterende overskud Virksomhedsskat

440.000                             -22.502                                           

Opsparet overskud 

-102.282                                                       

Konto for opsparet overskud

-79.780                                           

Konto for opsparet overskud primo 113.097                                           

Konto for opsparet overskud ultimo 33.317                                             

Skattepligtig indkomst 440.000                             Kontant hævet 471.750                                           Hensat til hævning primo 109.403      

Kontant hævet -471.750                            Personlig indkomst 440.000      

Hensat til senere hævning 109.403                             

Hævet på konto for 

opsparet overskud 79.780         

Beregningsgrundlag for maksimeret 

tilgang til virksomhedsindkomst
77.653                               

Hensat til senere hævning ultimo 157.433                                           

Maksimal virksomhedsindkomst 99.555                               Bruttohævning 629.183                                           Hæverækkefølge 629.183      
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Personlig indkomst 2018 2017 2018 2017

Overskud af virksomhed 458.250 681.300  458.250 681.300 

Renteindtægter 1.750     1.000       0 0

Renteudgifter -20.000  -15.000   0 0

Kapitalafkast 0 -1.000     0 0

Virksomhedsindkomst 0 -144.996 0 0

Opsparet overskud til beskatning 102.282 0 0 0

Personlig indkomst i alt 542.282 521.304  458.250 681.300 

Heraf AM-bidrag -43.383  -41.704   -36.660  -54.504  

Personlig indkomst efter AM-bidrag 498.899 479.600  421.590 626.796 

Kapitalindkomst

Renteindtægter 0 0 1.750     1.000     

Renteudgifter 0 0 -20.000  -15.000  

Kapitalafkast 0 1.000       0 0

Kapitalindkomst i alt 0 1.000       -18.250  -14.000  

Skattepligtig indkomst i alt 498.899 480.600  403.340 612.796 

Anvendte skattesatser

Kapitalindkomst 32% 0 320          -5.840    -4.480    

Personlig indkomst 40% 199.560 191.840  168.636 250.718 

Topskat 15% 0 0 0 22.079   

Opsparet overskud 22% -22.502  31.899     0 0

AM-bidrag 8% 43.383   41.704     36.660   54.504   

Skat i alt til betaling 220.440 265.763  199.456 322.822 

Samlet skat med VSO 486.203 

Udskudt skat på opsparet overskud 15.720   

AM-bidrag af opsparet overskud 3.417     

Acontoskat af opsparet overskud -9.397    

Skattebetaling i alt VSO 495.942 

Skattebetaling i alt PSL 522.278 

Besparelse ved brug af VSO 26.335   

Topskat betalt af personlig indkomst PSL 22.079   

Forskel i skatteværdi af renter 4.256     

Afstemning 0             

VSL PSL

Skatteberegningseksempel
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Virksomhedsordning 2018 - Tolkning 1

Opgørelse af virksomhedordningen

Kapitalafkast

0

Skattepligtigt resultat Personlig indkomst

460.000                                                                     360.445                                                        

Resterende overskud Virksomhedsskat

460.000                             21.902                                            

Opsparet overskud 

99.555                                                          

Konto for opsparet overskud

77.653                                            

Konto for opsparet overskud primo 113.097                                          

Konto for opsparet overskud ultimo 190.750                                          

Skattepligtig indkomst 460.000                             Kontant hævet 491.750                                          Virksomhedsskat 21.902             

Kontant hævet -471.750                            Hensat til hævning primo 109.403          

Hensat til senere hævning 109.403                             Hævet kapitalafkast 0

Beløb anset for hævet (sikkerhedsstillelse) -20.000                              

Beregningsgrundlag for maksimeret tilgang til 

virksomhedsindkomst
77.653                               

Hensat til senere hævning ultimo -                                                  Personlig indkomst 360.445          

Maksimal virksomhedsindkomst 99.555                               Bruttohævning 491.750                                          Hæverækkefølge 491.750          

Virksomhedsordning 2018 - Tolkning 2

Opgørelse af virksomhedordningen

Kapitalafkast

0

Skattepligtigt resultat Personlig indkomst

440.000                                                                     340.445                                                        

Resterende overskud Virksomhedsskat

440.000                             21.902                                            

Opsparet overskud 

99.555                                                          

Konto for opsparet overskud

77.653                                            

Konto for opsparet overskud primo 113.097                                          

Konto for opsparet overskud ultimo 190.750                                          

Skattepligtig indkomst 440.000                             Kontant hævet 471.750                                          Virksomhedsskat 21.902             

Kontant hævet -471.750                            Hensat til hævning primo 109.403          

Hensat til senere hævning 109.403                             Hævet kapitalafkast 0

Beløb anset for hævet (sikkerhedsstillelse) -                                      

Beregningsgrundlag for maksimeret tilgang til 

virksomhedsindkomst
77.653                               

Hensat til senere hævning ultimo -                                                  Personlig indkomst 340.445          

Maksimal virksomhedsindkomst 99.555                               Bruttohævning 471.750                                          Hæverækkefølge 471.750          

Virksomhedsordning 2018 - Tolkning 3

Opgørelse af virksomhedordningen

Kapitalafkast

0

Skattepligtigt resultat Personlig indkomst

440.000                                                                     366.086                                                        

Resterende overskud Virksomhedsskat

440.000                             16.261                                            

Opsparet overskud 

73.914                                                          

Konto for opsparet overskud

57.653                                            

Konto for opsparet overskud primo 113.097                                          

Konto for opsparet overskud ultimo 170.750                                          

Skattepligtig indkomst 440.000                             Kontant hævet 491.750                                          Virksomhedsskat 16.261             

Kontant hævet -471.750                            Hensat til hævning primo 109.403          

Hensat til senere hævning 109.403                             Hævet kapitalafkast 0

Beløb anset for hævet (sikkerhedsstillelse) -20.000                              

Beregningsgrundlag for maksimeret tilgang til 

virksomhedsindkomst
57.653                               

Hensat til senere hævning ultimo -                                                  Personlig indkomst 366.086          

Maksimal virksomhedsindkomst 73.914                               Bruttohævning 491.750                                          Hæverækkefølge 491.750          
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