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Summary 
This master project will examine the changes in the Danish Business scheme which was accom-

plished in 2014.  

The original Danish business scheme was passed by the Danish Parliament in 1986 and the Danish 

business scheme was valid from 1987.  All self-employed can use the Danish business scheme to 

calculate their taxable income. From 1987 to 2014 there wasn’t many changes in the business 

scheme. 

Tax act no. 992 of September 16th 2014 contained three amendment to the business scheme: 

 The deposit account cannot be negative, if the saving option shall be an option 

 Collateral in business assets for private debt will be subject to taxation 

 A higher interest when the deposit account is negative 

The purpose of the amendment was to stop an abuse of the business scheme. 

The Tax act no. 992 was passed pretty fast by the Danish Parliament and already in 2016 a new Tax 

act no. 652 of June 8th 2016 was passed to fix the uncleared items in Tax act no. 992. 

The master project contains an examination of the amendment in Tax act no. 992 and the significant 

practice since the Tax act was passed. 

The conclusion of the project is that the amendment in Tax act no. 992 not only stop the abuse of 

the business scheme, but it also stops a complete use of the business scheme for self-employed who 

never have abused the business scheme. At the same time the Tax act no. 992 and no. 652 don’t 

give clarity for collateral in business assets for private debt.   
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1 Indledning 

Virksomhedsordningen (VSO) blev indført med virkning for indkomståret 1987. Der har igennem 

tiden ikke været de helt store ændringer, før der kom ændringer i 2014.  

VSO anvendes af mange selvstændige erhvervsdrivende til opgørelse af deres virksomheds beskat-

ningsgrundlag. Derfor er det vigtigt, at de selvstændige kan gennemskue, hvilken konsekvenser VSO 

har for beskatning af deres virksomhedsindkomst og at de selvstændige kan tilrettelægge deres 

økonomiske forhold efter reglerne i VSO. 

I 2014 blev der gennemført en ændring af virksomhedsskatteloven (VSL) som havde til hensigt at 

stoppe en utilsigtet udnyttelse af VSO. Ved lovændringen i 2014 understreger titlen på lovforslaget, 

at politikkerne har ment, at der har været brug af VSO, som ikke har været hensigten med ordnin-

gen.  

En forståelse for ændringerne af VSO i 2014 kræver et kendskab til den oprindelige VSO fra 1986. 

Jeg vil derfor beskrive de grundlæggende elementer i VSO fra da den blev indført, da disse faktisk 

ikke har ændret sig meget gennem tiden.  
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1.1 Problemformulering  
Virksomhedsskatteloven (VSL) gennemgik ikke de store ændringer fra sin indførsel i 1987 frem til 

2014. Dette blev der lavet om på ved lovforslaget L200, der blev vedtaget i 2014 og lovforslaget 

L123, der blev vedtaget i 2016. 

Lovforslaget i 2014 havde som titel ”Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskattelo-

ven” og som undertitel ”Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af 

privat gæld m.v.”. Lovforslaget medførte bl.a., at hvis der er en negativ indskudskonto, kan man ikke 

spare op i virksomhedsordningen (VSO). Endvidere forhindrer en såkaldt sikkerhedsstillelse opstået 

før 10. juni 2014, at der kan spares op i VSO og hvis der efter 10. juni 2014 opstår nye sikkerheds-

stillelser i VSO, vil et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen blive anses som hævet. Derudover blev 

satsen for rentekorrektion ændret.  

Der er siden lovændringen i 2014 rejst mange spørgsmål om, hvad der forstås ved sikkerhedsstillel-

ser i VSO. Der er kommet en del afgørelser på området og der blev ved L123 i 2016 ligeledes ændret 

på området igen. Men en fuldstændig afklaring af hvornår der foreligger sikkerhedsstillelse eller ej, 

er på nuværende tidspunkt ikke til stede. 

Når en negativ indskudskonto bevirker, at der ikke længere kan spares op i VSO, forringes beskat-

ningssituationen for selvstændige erhvervsdrivende. 

Jeg vil i mit masterprojekt gennemgå ændringerne i L200 og L123 med hensyn til sikkerhedsstillelse 

og indførelse af mistet opsparingsmulighed ved negativ indskudskonto. Jeg vil foretage en analyse 

af hvordan ændringerne har påvirket de selvstændiges muligheder for at anvendes VSO og om æn-

dringerne har haft den tilsigtet effekt.   

Jeg vil se på praksis efter at L200 og L123 er gennemført og om ændringerne i VSO har haft de 

tilsigtede virkninger og om de tiltag der blev indført, har være gode nok til at forhindre den utilsigtet 

brug af VSO. Herunder vil jeg se på, om det kun er en utilsigtet udnyttelse af VSO, der bliver ramt af 

ændringerne.  
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1.2 Metode 
Problemstilling i masterprojektet vil blive løst ved først at foretage en gennemgang af de oprindelige 

elementer i VSL. Herefter vil der blive foretaget en juridisk analyse. 

1.2.1Juridisk metode  
Den juridiske analyse vil tage afsæt i ordlyden i virksomhedsskatteloven og de ændringer der har 

været hertil. Forarbejdende til VSL vil blive inddraget som fortolkningsbidrag det samme vil den 

juridisk vejledning. Der vil blive foretaget en analyse af praksis for de ændringer der blev gennemført 

ved L200 og L123, her vil afgørelser og bindende svar ligeledes blive inddraget. 

1.3 Afgrænsning 
Jeg vil i projektet kun beskæftige mig med ændringerne som følge af L200 og L123 i virksomheds-

skatteloven.  

Reglerne i kapitalafkastordningen vil ikke blive beskrevet elle analyseret.  

Der bliver i projektet ikke taget højde for reglerne for selvstændige, der har forskudt regnskabsår.  
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2 Historik 

Virksomhedsordningen (VSO) blev indført ved lov nr. 144 af 19. marts 1986 om indkomstbeskatning 

af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven, VSL), gældende fra og med indkomst-

året 1987. Indførelse af VSO var en del en større skattereform, hvor der blandt andet skete opdeling 

af beskatning af indkomst i personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag, den 

opdeling som vi stadigvæk kender i dag.  

I bemærkninger til lovforslaget 1 3. punkt fremgår det, at baggrunden for at indføre VSO, bl.a. var, 

at skattereformen medførte begrænsning i fradragsværdien for renteudgifter.  Da skattereformen 

medførte en lavere værdi af renteudgifterne i henhold til dagældende personskattelov skulle VSO 

sikre, at erhvervsdrivende fortsat kunne fradrage renteudgifter som driftsomkostninger i virksom-

hedens resultatopgørelse og derved have den høje fradragsværdi. Samtidig skulle VSO sikre, at for 

de afkast på investeringer erhvervsdrivende havde i egen virksomhed, var beskatningen den sam-

men som afkast i frie midler. Begrebet blev benævnt kapitalafkast og skulle beregnes for hvert ind-

komstår. 

Der blev med loven ligeledes indført muligheden for at spare op i virksomheden, så alt indkomst for 

et given indkomstår ikke nødvendigvis blev fuld ud beskattet i optjeningsåret. Denne mulighed 

gjorde det muligt at udligne svingende indkomster mellem årene. Ved at opspare indkomst de år 

virksomheden havde et godt resultat og hæve opsparet overskud ud af virksomheden de år, hvor 

resultatet ikke var så godt. Derved kunne der ske en overskudsdisponering, hvor topskatbetaling 

kunne minimeres.  

En opsparing i virksomheden gav ligeledes erhvervsdrivende mulighed for at bevare indtjeningen i 

virksomheden. VSO blev derfor i bemærkninger til lovforslaget2 sammenlignet med at drive virk-

somhed i selskaber. Beskatningen af opsparet overskud skulle være den sammen, som selskaber 

blev beskattet med. Det anføres i bemærkninger til lovforslaget, at i VSO er der den fordel, at un-

derskud af virksomhed kan fratrækkes i andre skattepligtige indkomster udenfor virksomheden. 

                                                           
1 Lovforslag L107 fremsat 5. december 1985 
2 Bemærkninger til L 107, 3. punkt i almindelige bemærkninger 
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Denne mulighed er der ikke for selskaber. For virksomheder hvor resultatet bliver beskattet efter 

personskatteloven vil underskuddet altid blive modregnet i den selvstændiges øvrige indkomster.  

Alle selvstændige erhvervsdrivende personer kunne ved indførelse benytte VSO. Med undtagelse af 

selvstændige der drev skibsvirksomhed som bierhverv, VSL § 1, 2. pkt. Ordningen skulle positivt 

vælges for hvert hele indkomstår ved indgivelse af selvangivelse. Vælges ordningen for en virksom-

hed skulle ordningen benyttes for alle den erhvervsdrivendes virksomheder. Der skulle fortsat ud-

arbejdes regnskaber for hver enkel virksomhed, men VSO skulle opgøres samlet for alle 

virksomheder3. Personer der drev virksomhed som interessentskab eller kommanditselskab, blev 

betragtet som selvstændige erhvervsdrivende og kunne derved benytte VSO. Vælges VSO ikke po-

sitivt til, skulle der ske beskatning efter personskattelovens regler. 

 

2.1 Kravene i VSO ved indførelse 

For at kunne benytte VSO blev det stillet som krav, at virksomhedens økonomi, regnskabsmæssigt 

skulle være adskilt fra den selvstændiges private økonomi. Der skulle udarbejdes et særskilt regn-

skab for virksomheden og bogføringslovens krav til regnskabsførelse skulle opfyldes jf. VSL § 2. Virk-

somhedens indkomst i VSO opgøres efter renter og i øvrigt efter skattelovgivningens almindelige 

regler.  

Alle aktiver og passiver i virksomheden skulle indgå i VSO, med undtagelse af aktier, anparter, inve-

steringsforeninger mv. VSL § 1, stk. 1. Private aktiver kunne ikke indgå i VSO. Da det kan være van-

skeligt at skelne mellem private og erhvervsmæssige passiver, kan private aktiver placeres i VSO. 

Den selvkontrollerende effekt skulle sørge for at den selvstændige ikke opnår fordele ved at placere 

private passiver i VSO, dette bliver behandlet senere i afhandlingen. Blandende aktiver kunne som 

hovedregel ikke indgå i VSO, VSL § 1, stk. 3. Undtagelse hertil var dog blandende benyttede biler og 

vindmøller. For disse aktiver kunne de erhvervsdrivende vælge at lade aktivet indgå 100 % i virk-

somheden eller holde aktivet 100 % ude i privat. For fast ejendom, der benyttes både 

                                                           
3 VSL § 2, stk. 3 
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erhvervsmæssigt og privat, og hvor der i ejendomsværdien foretages en fordeling, af den del der 

tjener til bolig for den selvstændige, skulle den erhvervsmæssige del af ejendommen indgå i VSO.  

 

Der blev indført to særlige konti som skulle føres i VSO jf. VSL § 2 stk. 2. En indskudskonto, VSL § 3 

og en konto for opsparet overskud VSL § 10. Derudover skulle der opgøres et grundlag til beregning 

af kapitalafkastet VSL § 8. 

 

2.1.1 Indskudskontoen  

De værdier som den selvstændige overfører til virksomheden anses i henhold til VSL § 3, stk. 1 som 

indskudt i virksomheden. Indskudskontoen skal opgøres ved starten af det indkomstår, hvor den 

selvstændige benytter VSO for første gang, VSL § 3, stk. 2. Værdien opgøres som summen af ind-

skudte aktiver med fradrag af gæld og indskud til særlig konto til investeringsfond, VSL § 3, stk. 3. 

Indskudskontoen opgøres altså som en nettosum. Hvordan aktiver og passiver værdiansættes frem-

går af VSL § 3, stk. 4 og stk. 5. og er udførligt beskrevet i ligningsvejledningen4, første gang i lignings-

vejledning 19875. Efter opstart af VSO er indskudskontoen som udgangspunkt fastfrosset. Der skal 

kun ske regulering med årets indskud, der tillægges kontoen og overførsel til den selvstændige ud 

over årets overskud, der fradrages kontoen, VSL § 3, stk. 7. Reguleringerne sker ved årets udgang. 

Indestående på indskudskontoen er et udtryk for den værdi, som virksomhedsejeren har indskud i 

virksomheden fra sin private økonomi og derved kan hæve ud af virksomheden uden at betale skat 

af hævningen. For at kunne hæve af indskudskontoen skal året overskud være hævet først jf.  hæ-

verækkefølgen i VSL § 5. Da det kun er årets indskud fra den selvstændige og overførsel til den 

selvstændige, der påvirker indskudskontoen, vil reguleringer af f.eks. en ejendomsværdi ikke på-

virke indskudskontoen. Bliver der hævet mere ud af virksomheden, end der står på indskudskon-

toen, bliver denne negativ, og det vil være et udtryk for, at virksomhedsejeren har lånt af 

virksomheden. Er indskudskontoen negativ vil reglerne om beregning af rentekorrektion i VSL § 11 

træde i kraft.  

                                                           
4 Nu Den juridiske vejledning 
5 Ligningsvejledningen 1987, afsnit L, punkt 1.1. 
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Er indskudskontoen negativ ved opstart af VSO og kan den selvstændige dokumentere, at alle virk-

somhedens aktiver og passiver er medtaget og den medtaget gæld udelukkende er erhvervsmæssig, 

kan indskudskontoen sættes til nul, jf. VSL § 3, stk. 6. 

I henhold til bemærkninger til lovforslaget6 under bemærkninger til de enkelte bestemmelser i § 3, 

er det beskrevet at når ”indskudskontoen bliver negativ, anses den selvstændige for at have optaget 

et ”privat lån”.” Senere i bemærkninger er det om private lån anført at ”Den skattepligtige kan end-

videre optage private lån mod sikkerhed i virksomhedens aktiver, uden at dette påvirker indskuds-

kontoen” Der er således ved indførsel af VSL taget stilling til, at sikkerhedsstillelse eller et privat lån 

ikke er et problem for indskudskontoen eller anvendelsen af VSO.  

 

2.1.2 Konto for opsparet overskud 

Virksomhedens skattepligtige overskud, med fradrag af evt. kapitalafkast, skal medregnes i den selv-

stændiges personlige indkomst i det indkomstår, hvor overskuddet overføres. Overskuddet skal 

overføres inden udløb af selvangivelsesfristen for indkomståret, VSL § 10, stk. 1. 

En konto for opsparet overskud opstår, når den selvstændige har et overskud af virksomhed, der 

ikke bliver overført til den selvstændige, VSL § 10, stk. 2. Overskuddet beskattes foreløbigt med en 

virksomhedsskat og indgår derefter på virksomhedens konto for opsparet overskud. Hvor meget der 

kan spares op i VSO, afhænger også af, hvor store hævninger den selvstændige har haft i indkomst-

året. Det er beløbet, der opspares, med fradrag af virksomhedsskatte, der indgår som indestående 

på virksomhedens konto for opsparet overskud, som således er et nettobeløb. Når det opsparet 

overskud senere hæves, er det bruttobeløbet, både det opsparet overskud og den betalte virksom-

hedsskat, der skal medregnes i den selvstændiges personlige indkomst. Den betalte virksomheds-

skat bliver godskrevet årets skattebetaling.  

I bemærkninger til lovforslaget til § 10 står beskrevet, at overførsel af overskud inden udløb af selv-

angivelsesfristen, enten kan ske ved en faktisk overførsel eller ved at beløbet afsættes til senere 

hævning. Denne afsættelse til senere hævning giver ligeledes mulighed for at korrigere årets 

                                                           
6 Lovforslag L 107 fremsat 5. december 1985 
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overførelser og giver derved en mulighed for at regulere indkomsten i forhold til topskattegrænsen. 

I regnskabet skal beløbet betragtes, som om det er hævet, den manglende faktiske hævning anses 

derefter for hensat til senere hævning i det efterfølgende år. I det efterfølgende år modregnes sal-

doen for hensat til senere hævning i det års faktiske hævninger. Er de faktiske hævninger i det ef-

terfølgende år mindre end saldoen på hensat til senere hævning, føres saldoen videre til de 

efterfølgende indkomstår. Saldoen er et udtryk for, at der i virksomheden er et beløb som den selv-

stændige er blevet beskattet af. 

 

2.1.3 Kapitalafkastgrundlag 

Afkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse som virksomhedens aktiver med fradrag 

af gæld, samt beløb afsat til hævning enten som kapitalafkast eller som personlig indkomst, VSL § 

8, stk. 1. Værdiansættelse af aktiver og passiver fremgår af VSL § 8 og er ligeledes udførligt beskrevet 

i ligningsvejledningen, første gang i ligningsvejledning 1987. Modsat indskudskontoen bliver kapi-

talafkastgrundlaget opgjort ved hvert indkomstårs begyndelse og bliver derved påvirket af f.eks. 

afdrag på gæld og ændring i indestående for år til år. Værdi af fast ejendom ændres ikke i forhold til 

ejendomsvurderingen eller handelsværdien, men forbedringer af ejendommen medtages i kapital-

afkastgrundlaget. 

Kapitalafkastsatsen opgøres en gang årligt. Dette gøres ud fra et simpelt gennemsnit af den effektive 

obligationsrente for de første 6 måneder af det til indkomståret svarende kalenderår. Satsen opgø-

res af Københavns Fondsbørs, VSL § 9. 

Kapitalafkastet beregnes af afkastgrundlaget primo gange afkastsatsen, VSL § 7. Det beregnede ka-

pitalafkast fragår årets skattepligtige indkomst og bliver beskattet som kapitalindkomst. Kapitalaf-

kastet er et udtryk for den forrentning, den selvstændige kunne have fået, hvis kapitalen var placeret 

uden for virksomheden fremfor i virksomheden. Der beregnes kun et positivt kapitalafkast og kapi-

talafkastet kan ikke overstige årets overskud. Er afkastgrundlaget negativt eller er der ingen over-

skud i virksomheden, bliver der således ikke beregnet kapitalafkast.  
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Ud over de beskrevne konti i VSO var der ligeledes ved indførsel bestemmelse om, hvilken række-

følge beløb hævet i virksomheden skulle anses at være foretaget i. 

2.1.4 Hæverækkefølgen 

Hæverækkefølgen skal sikre, at man beskattes fuldt ud af virksomhedens overskud, førend der kan 

hæves på indskudskontoen, bestemmelsen findes i VSL § 5. Derfor skal overførsel af værdier fra 

virksomheden til den selvstændige, anses for at være foretaget i en bestemt rækkefølge. Overførsel 

til den selvstændige behandles skattemæssigt forskelligt, alt efter hvad overførsel skal dække. Virk-

somhedsoverskud beskattes enten som personlig indkomst eller kapitalindkomst, mens et hævet 

indskud ikke beskattes. Bliver der overført beløb ud over saldoen på indskudskontoen og denne 

bliver negativ, kan der blive beregnet en rentekorrektion, VSL § 5, stk. 2. 

Overførsel af værdier fra virksomheden til privatøkonomien kan ske på følgende 3 måder: 

- Beløb eller andre værdier, der faktisk overføres. Som er registreret i virksomhedens kasse-

kladde eller regnskab. Det kan være overførsel af kontanter eller andre aktiver. I bogførin-

gen bliver hævekontoen debiteret og krediteret på den konto, hvor beløbet er trukket. 

- Beløb eller andre værdier, der anses for overført. F.eks. rentekorrektion, fri telefon eller 

forbrug af egne varer, skal registreres i virksomhedens regnskab, hvis overførelsen ikke har 

været bogført løbende. Det vil være bogholderimæssige efterposteringer, hvor hævekon-

toen debiteres og resultatopgørelsen krediteres. Beløbet tillægges altså virksomhedens 

indkomst og anses for overført til den selvstændige. 

- Beløb eller andre værdier, der er hensat til senere faktisk hævning. Dette er ligeledes bog-

holderimæssige efterposteringer. Hævekontoen debiteres og der oprettes en konto for 

hensættelse til senere hævning, som der bliver krediteret. Beløbet på kontoen for hensæt-

telser til senere hævning er et udtryk for, at virksomheden har en gæld til den selvstændige. 
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2.2 Den selvkontrollerende effekt 

Beregning af kapitalafkast er sammen med beregning af rentekorrektion, det der ved indførelse af 

VSO skulle sikre, at det ikke var en fordel at placere privat gæld i virksomheden. Beregningerne blev 

betegnet den selvkontrollerende effekt7 i VSO.  

Den selvkontrollerende effekt skulle sikre en balance i rentefradrag mellem privat gæld og erhvervs-

mæssig gæld, så det ikke havde den helt store betydning, om gælden var medtaget i VSO eller ej. 

2.2.1 Rentekorrektion 
Reglerne om rentekorrektion fremgår af VSL § 11. Hovedreglen i stk. 1 er, at hvis indskudskontoen 

er negativ, skal der beregnes en rentekorrektion. Rentekorrektionen beregnes som den største ne-

gative saldo, primo eller ultimo indkomståret, gange med kapitalafkastsatsen. Rentekorrektionen 

kan dog højst udgøre; værdien det største negative kapitalafkastgrundlag primo eller ultimo ind-

komståret, gange med kapitalafkastsatsen, eller virksomheden nettorenteudgifter.   

Hvis den selvstændige i løbet af indkomståret både foretager indskud og hævninger, skal disse som 

udgangspunkt betragtes som foretaget med bruttobeløbene, jf. VSL §§ 3 og 5. Foretages der indskud 

med 100.000 kr. og overførsel fra virksomheden med 300.000 kr. Skal de 100.000 kr. betragtes som 

indskud, mens de 300.000 kr. skal betragtes som hævet i hæverækkefølgen.  

Foretages sådanne hævninger og indskud skal der jf. VSL § 11, stk. 2 beregnes en rentekorrektion 

efter bruttometoden. Beregningen foretages af årets hævning gange kapitalafsatsen, beløbet kan 

dog højst udgøre årets indskud gange kapitalafsatsen. 

Den selvstændige har mulighed for at vælge at beregne rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 3, som 

er nettometoden. Her vil man se samlet på årets indskud og hævninger, i ovenstående eksempel vil 

årets overførelse netto være 200.000 kr.  Nettometoden betyder, at et nettoindskud behandles som 

indskud i VSL § 3 og nettohævning som hævning i hæverækkefølgen, VSL § 5. Der vil stadigvæk skulle 

beregnes rentekorrektion, alt efter om nettobeløbet er et indskud eller en hævning. Er der et net-

toindskud, skal rentekorrektionen beregnes af hævningen gange kapitalafkastsatsen. Er der netto-

hævning, skal rentekorrektionen beregnes af indskuddet gange kapitalafkastsatsen.   

                                                           
7 Kommentarer på samrådsspørgsmål A-D i udvalgets skrivelse af 19. februar 1986. 
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Som beskrevet under indskudskontoen er en negativ saldo på indskudskontoen et udtryk for, at den 

skattepligtig har hævet mere ud af virksomheden, end der er indskudt, der er altså lånt af virksom-

heden. For at sikre, at den selvstændige ikke skulle kunne fradrage renter af privat gæld i virksom-

hedens indkomst og dermed opnå den fulde fradragsværdi af den private gæld, er 

rentekorrektionen indført. Reglerne om beregning af rentekorrektion af hævninger og indskud in-

denfor et indkomstår, er indført for at hindre, at selvstændige hæver beløb ud af virksomheden i 

starten af året for at sætte pengene ind i virksomheden igen inden årets udløb. Dette kunne være 

en fordel ved at anvende pengene til private investeringer, der kun bliver beskattet som kapitalind-

komst. Ved at indsætte pengene igen bliver indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget ikke påvir-

ket. 

Kapitalafkastet og rentekorrektion blev beregnet med den samme rentesats, nemlig kapitalafkast-

satsen. Dermed var der en symmetri mellem de 2 beregninger, den selvkontrollerende effekt. Ef-

fekten træder f.eks. i kræft, hvis privat gæld blev overført til VSO. Der blev givet fradrag for de 

private renteudgifter til den høje værdi, som var tiltænkt erhvervsmæssige renteudgifter i VSO. Men 

da kapitalafkastgrundlaget vil blive nedsat med gælden, vil det beregnet kapitalafkast blive mindre 

og derved bliver der et lavere beløb til beskatning som kapitalindkomst. Det lavere kapitalafkast 

skulle opveje rentefordelen for de private renter.    

Der blev under udarbejdelse af virksomhedsskatteloven stillet spørgsmålstegn ved, om den selvkon-

trollerende effekt i VSO var tilstrækkelig og dækkede alle situationer8. Som svar på henvendelse fra 

De danske Landboforeninger har ministeren taget stilling til 3 forskellige situationer, hvor Landbo-

foreningerne mener, at den selvkontrollerende effekt giver problemer. Bl.a. om situationen hvor 

kapitalafkastgrundlaget er negativ og indskudskontoen er positiv og når rentesatserne på lån og 

indestående afviger fra kapitalafkastsatsen. Spørgsmål og svar gengives ikke her til fulde, men er 

nævnt for at fremhæve, at der allerede ved indførelse af VSO var opmærksomhed ved om ordningen 

var tilstrækkelig selvkontrollerende. 

                                                           
8 Kommentarer på samrådsspørgsmål A-D i udvalgets skrivelse af 19. februar 1986. 
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2.3 Cirkulære om virksomhedsskatteloven 
VSL blev, som tidligere nævnt, indført d. 19. marts 19869. D. 9. december 1986 kom cirkulære om 

virksomhedsskatteloven, hvor reglerne i loven blev beskrevet. Det var ikke kun beskrivelse af selve 

loven, men der kom ligeledes et nyt element nemlig mellemregningskontoen. Til trods for at mel-

lemregningskontoen ikke var med i selve loven, kan der støttes ret på bestemmelsen i cirkulæret. 

2.3.1 Mellemregningskontoen 
Ved indførelse af VSO var mellemregningskontoen ikke med i selve loven. Der blev i cirkulære om 

virksomhedsskatteloven10 beskrevet en mellemregningskonto under punkt 57 til 59. Ifølge cirkulæ-

ret skal der etableres en mellemregningskonto i virksomheden, såfremt den selvstændige vælger at 

have en kassekredit fælles for både virksomheden og privatdelen. Mellemregningskontoen skulle 

bruges til en bogholderimæssig adskillelse af virksomhedens økonomi og den private økonomi. Kon-

toen skulle sikre, at midler der blev anbragt midlertidigt i virksomheden, ikke automatisk blev be-

tragtes som indskud. Det kunne f.eks. være en privat lønindkomst, der blev indsat på kassekreditten 

og hævet ud løbende til privatforbrug. Den selvstændige skulle derfor, for hvert beløb, der blev 

tilført kassekreditten, tilkendegive, ved bogføringen, om beløbet var et egentligt indskud eller om 

beløbet skulle på mellemregningen med henblik på senere hævning. 

Cirkulæret lægger vægt på, at mellemregningskontoen er oprette på baggrund af praktiske hensyn. 

Det vil derfor ikke være muligt permanent at placere beløb på kontoen, der står i klart misforhold 

til den selvstændiges øvrige indkomst. Bliver der hævet for meget på kontoen, så denne bliver ne-

gativ, vil det være et privat lån ydet af virksomheden. Den negative saldo skal udlignes ved en hæv-

ning i hæverækkefølgen, som indsættes på mellemregningskontoen. 

Der skal løbende ske bogføring af mellemregningskontoen sammen med virksomhedens øvrige bog-

føring. Ligesom en eventuel udligning af en negativ saldo på kontoen kan ske i sammen takt, som 

der foretages kasseafstemning.   

2.3.2 Brutto/nettometoden 
Bruttometoden og nettometoden kan man, som fremstillet under tidligere afsnit om rentekorrek-

tion, finde direkte i loven VSL § 11, stk. 2 og 3. Men i cirkulære nr. 21 blev metoderne ligeledes 

                                                           
9 Ved lov nr. 144 af 19. marts 1986 
10 Cirkulære nr. 21 af 9/12/1986 
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beskrevet i forbindelse med forklaring om rentekorrektionens beregning og overførelser vedrø-

rende mellemregningskontoen.  

Bruttometoden er beskrevet i punkt 23 i cirkulæret og er måden, man som udgangspunkt skal be-

tragte sine overførelser mellem virksomheden og privat. 

Nettometoden er beskrevet i punkt 24 i cirkulæret. Metoden går imod princippet om, at alle hæv-

ninger indgår i en bestemt rækkefølge, da det kun er nettohævninger, da indgår i hæverækkefølgen. 

Dette har den betydning, at når der f.eks. skal indskydes en ejendom med tilhørende gæld i VSO, 

kan dette gøres med ejendommens værdi minus gældens værdi, altså nettoværdien af ejendom-

men.   

 

2.4 Mellemregningskontoen i VSL 
Den mellemregningskonto vi kender i dag, blev først indført ved Lov nr. 344 af 14. maj 1992. Lovgiv-

ningen om mellemregningskontoen blev indsat i § 4a i VSL og gav den selvstændige mulighed for at 

bogføre kontante beløb fra privatøkonomien til VSO på en mellemregningskonto i stedet for at fo-

retage indskud efter VSL § 3. Reglerne i § 4a ligner dem der var i cirkulære nr. 21 fra 1986, som 

beskrevet ovenfor. 

Ved indsættelse af § 4a blev der ligeledes foretaget en anden væsentlig ændring. Der blev ved op-

hævelse af VSL § 11, stk. 3., fjernet muligheden for at benytte nettometoden ved overførelser mel-

lem virksomhed og privatøkonomien. Fremover skulle alle hævninger og indskud overføres brutto. 

Det kunne godt nok foregå på mellemregningskontoen, hvis der var tale om kontanter, jf. § 4a, stk. 

1, men var der tale om andre værdier, var det ikke ved den løbende bogføring, der skulle ske over-

førelse. Skulle en ejendom herefter ind i VSO, skulle det ske ved at værdien af ejendommen blev 

ført på indskudskontoen, mens gælden skulle føres som hævning i hæverækkefølgen.  

 

Ud over indsættelse af § 4a og ophævelse af nettometoden indeholdte Lov nr. 344 ligeledes nyt stk. 

5 og 6 i § 2. De nye bestemmelser omhandlende hvorledes overførelse mellem virksomheden og 

privatøkonomien skal bogføres og på hvilken tidspunkt overførelser skal anses som foretaget. 
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2.5 Lovændringer fra indførelse til 2014 
Frem til 2014 undergik VSO ikke de store ændringer, ud over ændringerne i 1992. Der blev ved Lov 

nr. 1217 af 27. december 1996, bl.a. ændret på rentekorrektionsberegningen i § 11. Mens der i 2008 

ved lov nr. 530 af 17. juni 2008, bl.a. blev ændret ved overførelse af leasingbiler. Øvrige lovændrin-

ger vil ikke blive gennemgået yderligere, da de ikke har afgørende betydning for afhandlingens pro-

blemstilling.   

3 Lovforslag nr. L200 af 11. juni 2014  
Ved lovforslag L200 blev der for alvor ændret i VSO. Lovforslaget blev fremsat 11. juni 2014 af skat-

teministeren som ” forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet 

udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.)” Lovforslaget indeholdte føl-

gende punkter: 

 ”Selvstændige erhvervsdrivende (selvstændige) kan fremover kun spare op i virksomheds-

ordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv. Dermed opnår den selvstændige ikke 

utilsigtede skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. 

 Hvis aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, fremover stilles til sikkerhed for gæld, der 

ikke indgår i virksomhedsordningen, anses et tilsvarende beløb for hævet af den selvstæn-

dige. 

 Rentekorrektionen forhøjes effektivt med 3 pct.-point med henblik på at eliminere den skat-

temæssige besparelse, som selvstændige kan opnå ved at placere private renteudgifter i 

virksomhedsordningen 

 For selvstændige, der ved lovforslagets fremsættelse anvender virksomhedsordningen, og 

allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, 

eller har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare op i ordningen. Det 

gælder dog kun, hvis summen af den nominelle værdi af den negative indskudskonto og en 

evt. sikkerhedsstillelse overstiger 100.000 kr.” 

Lovforslaget blev hurtigt behandlet politisk og vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 9. 

september 2014. Under 3. mdr. efter fremsættelse af lovforslaget. Der blev fra det første lovforslag 
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til den vedtagne lov ændret i præmisserne og der blev indsat flere bestemmelser, men de overord-

net ændringer i lovforslaget var ligeledes dem, der blev ændret i den endelige lovændring. Den 16. 

september 2014 var Lov nr. 992 om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven en re-

alitet.  

3.1 Baggrunden og formålet med ændringerne 
Som undertitlen på lovforslaget indikerer, er ændringerne i VSL udarbejdet for at hindre, at selv-

stændige benytter VSO på en måde, som ikke var hensigten ved indførelsen i 1987. Ændringerne 

skulle forhindre selvstændige i at indskyde privat gæld i VSO, for dernæst at afdrage gælden med 

lavt beskattede midler samt at stille aktiver i VSO til sikkerhed for privat gæld.  

Fordelen ved at lade indkomst blive i VSO, fremfor at hæve indkomsten til endelig beskatning ude i 

privatområdet, skal findes i forskellen mellem personskatten og den foreløbige beskatning i VSO. 

Ved indførelse i 1987 var personskatten 68,7 % og virksomhedskatten 50 %, ved lovforslaget i 2014 

var personskatten 56,2 % og virksomhedsskatten 24,5 %11. Forskellen mellem de to beskatninger er 

derved blevet væsentlig større og derved er bevæggrunden for at lade indkomst beskattes i VSO, 

blevet mere fordelagtigt.  

Der blev i bemærkninger til lovforslaget12 under økonomiske konsekvenser for det offentlige bl.a. 

redegjort for, at i 2012 anvendte 175.000 selvstændige VSO heraf foretog 44.000 selvstændige op-

sparing i VSO. Af disse skønnes det, at ca. 2.000 personer har haft en utilsigtet udnyttelse af VSO, 

da de har haft en høj årlig virksomhedsopsparing, over 300.000 kr., intet kapitalafkast og en lav 

personlig indkomst, under 400.000 kr. Det er således en andel på 1,14% af de selvstændige, der 

benytter VSO, som der i bemærkningerne skønnes at have haft en planlagt udnyttelse af VSO.  

I bemærkningerne13 er det anført, at der ikke er holdepunkter for at vurdere udnyttelse af låntag-

ning i privatøkonomien med sikkerhed i aktiver i virksomheden. Der var ved lovforslagets fremsæt-

telse således ikke nogen opgørelse over hvor mange selvstændige, der vurderes at have disse 

sikkerhedsstillelser.   

                                                           
11 Tabel 3.2.1. i L200 af 11. juni 2014 Almindelige bemærkninger  
12 L200 af 11. juni 2014 Almindelige bemærkninger 
13 L200 af 11. juni 2014 Almindelige bemærkninger 
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 I det efterfølgende er ændringerne i VSL gennemgået med hovedvægten på indskudskontoen og 

sikkerhedsstillelser i VSO.  

3.2 Indskudskontoen 
Opgørelsen af indskudskontoen, som fremgår af VSL § 3, ændres ikke ved L992. Men der indsættes 

i §11 et stk. 4 ”Er betingelserne efter stk. 1, 1. pkt., opfyldt, kan der ikke foretages foreløbig beskat-

ning efter § 10, stk. 2”14. Dette medfører, at der ikke kan opspares indkomst i virksomheden, hvis 

indskudskontoen er negativ. Der kan dog som undtagelse fortsat ske opsparing af overskud, hvis 

betingelserne om bagatelgrænsen er opfyldt15. I betænkningen til L200 afgivet den 8. september 

2014 er bagatelgrænsen hævet fra 100.000 kr. til 500.000 kr. Bagatelgrænsen betyder, at der kan 

opspares i VSO, selvom indskudskontoen er negativ, som betingelse herfor skal den numeriske 

værdi af den negative saldo på indskudskontoen, såvel primo som ultimo i indkomståret, begge med 

tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 ikke overstiger 500.000 kr., Lov 992 § 3, 

stk. 6 1. pkt.  

Det er en betingelse for at anvende bagatelgrænsen i indkomstår efter 2014, at denne er opfyldt i 

2014. Bliver indskudskontoen negativ eller forøges den negative saldo efter den 10. juni 2014, gæl-

der bagatelgrænsen ikke længere. Det betyder, at selvom bagatelgrænsen er opfyldt i 2014, kan der 

ikke længere foretages opsparing af overskud i et senere indkomstår. Bagatelgrænsen er således 

kun en overgangsregel, der gælder for selvstændige, der anvendte VSO i 2014. Målingen for om 

bagatelgrænsen er opfyldt, skal kun foretages den 10. juni 2014, men den gælder hele den periode, 

den selvstændige benytter VSO. Har en selvstændig en negativ saldo på indskudskontoen den 10. 

juni 2014 på 450.000 kr. og ingen sikkerhedsstillelser, kan den selvstændig fortsat opspare overskud, 

så længe at indskudskontoen ikke bliver mere negativ.   

 

                                                           
14 § 1 nr. 6 i Lov nr. 992 
15 § 3, stk. 6 i Lov nr. 992 
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3.2.1 Negativ indskudskonto 
En negativ indskudskonto opstår rigtigt nok som den situation, der er beskrevet i bemærkningerne 

til lovforslag L20016. Nemlig ved at der indskydes et privat lån i virksomheden, mens provenuet for-

bliver i privatøkonomien og kan anvendes til at finansiere privatforbruget. Når lånet bliver indskudt 

i VSO, skal det indgå i hæverækkefølgen. Er der saldo på mellemregningskontoen, hensat til senere 

hævning, overskud i indkomståret eller opsparet overskud fra tidligere år bliver disse saldi påvirket 

af et indskud af gæld i VSO, før indskudskontoen bliver påvirket. Sker optagelse af det private lån i 

det år, hvor VSO opstartes, vil indskudskontoen altid bliver påvirket negativt, da der ikke er andre 

saldi at modregne i. Når det private lån indgår i VSO og der er likviditet ude i privatområdet, kan et 

overskud af virksomheden forblive inde i VSO og derved kun blive beskattet med den lave virksom-

hedsskat fremfor den høje personskat, som vil blive anvendt hvis overskuddet blev hævet. Derved 

bliver der i opsparingsåret sparet på skattebetalingen. Det vil dog kun være en udskydelse af skat-

ten, da det opsparet overskud vil blive beskattet, den dag det hæves eller anvendelse af VSO ophø-

rer. Det er således kun aktuelt, at der er en skattebesparelse, såfremt den selvstændige ikke kan 

betale sin skat, den dag hævningen sker eller VSO ophører.   

  

Den negative indskudskonto kan ligeledes opstå ved, at en selvstændig, der har anvendt VSO igen-

nem flere år, løbende har hævet mere ud til privat, end hvad de løbende skattemæssige overskud 

har været. Derved kan den selvstændige have startet med en positiv indskudskonto, men gennem 

de første opstarts år er den blevet negativ, da de skattemæssige overskud ikke har været så store. 

De skattemæssige overskud kan især være mindre, end hvad de faktiske resultater har været, de år 

hvor der er foretaget investeringer i inventar. Køber den selvstændige i december måned en ma-

skine til 1 mio., som er fuld ud finansieret i virksomheden, vil den skattemæssige afskrivning være 

op til 250.000 kr. i købsåret. Der vil ikke blive hverken afdraget særligt meget eller betalt mange 

renter, da lånet først er optaget i december. Derved vil det skattemæssige resultat være mindre end 

resultatet i driftsregnskabet og der vil være likviditet til at overføre midler til privatøkonomien.   

                                                           
16 Punkt 3.3. Udnyttelse af virksomhedsordningen 
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Oplever den selvstændige derefter nogle gode år, hvor alt overskuddet ikke hæves ud, men opspa-

res i virksomheden, vil dette ikke påvirke indskudskontoen direkte, da det kun er indskud af aktiver 

og passiver, der påvirker indskudskontoen.  

 

Da indskudskontoen kun opgøres ved indtræden vil ændringer i f.eks. ejendomsværdien ikke påvirke 

saldoen. Den selvstændige kan derfor stå i en situation, hvor den erhvervsmæssige ejendom er ste-

get i værdi, i forhold til da ejendommen blev lagt i VSO, men indskudskontoen ændres ikke og kan 

stadigvæk være negativ efter et par års større hævning end opnået skattemæssigt overskud.  

 

Det har hele tiden for lovgivers side været intentionen, at VSO skal være sammenlignelig med lov-

givningen for hovedaktionærer. Dette stemmer meget godt overens med et selskabs underskud og 

den negative indskudskonto. Bliver et selskabs resultat negativ og dette medfører, at egenkapitalen 

ligeledes bliver negativ, skal den negative egenkapital udlignes. Der skal ske en kapitaltilføjelse, så-

ledes, at den bundne kapital på 50.000 kr. forbliver intakt. Har aktionærerne ikke mulighed for at 

tilføje kapital til selskabet, vil der ske tvangsopløsning af selskabet, jf. selskabsloven § 225, stk. 1.   

 

3.3 Sikkerhedsstillelse 
3.3.1 L200 
I L200 var bestemmelsen om sikkerhedsstillelse i § 2, stk. 5, ”Står aktiver, der indgår i virksomheds-

ordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, den 11. juni 2014, kan 

der ikke foretages foreløbig beskatning …” I bemærkningerne til lovforslaget punkt 3.3.2. er der op-

stillet et enkelt eksempel på det, der betegnes sikkerhedsstillelse, nemlig situationen hvor en selv-

stændig har en formue i VSO via et opsparet overskud og en kassekredit i privatøkonomien, der har 

sikkerhed i det opsparede overskud. I bemærkningerne er det ligeledes anført, at anvender den 

selvstændige denne mulighed for at stille sikkerhed, bliver den selvstændige bedre stillet end, hvis 
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virksomheden blev drevet i selskabsform, da en hovedaktionær bliver beskattet såfremt, at selska-

bets aktiver stilles til sikkerhed for hovedaktionæren., jf. Ligningsloven § 16 E17. 

Begrebet at optage private lån mod sikkerhed i virksomhedens aktiver er ikke nyt i relation til VSL. 

Allerede ved indførelse i 1987 er der i bemærkninger til de enkelte bestemmelser til § 3 anført, at 

det ikke vil påvirke indskudskontoen, hvis der optages private lån med sikkerhed i virksomhedens 

aktiver og renteudgiften vil være kapitalindkomst. I bemærkningerne til L200 er ligeledes nævnt, at 

der ved lovens indførelse er taget stilling til sikkerhedsstillelse. Der er refereret til svar som skatte-

ministeren afgav i forbindelse med indførelse af VSL i 1986. Heri er anført, at det ikke anses at på-

virke VSO, at der stilles sikkerhed med virksomhedens aktiver.  

Det anføres desuden, at der ikke er en retspraksis omkring den anførte model med sikkerhedsstil-

lelse, så retstilstanden er uafklaret. Ligesom der heller ikke i bemærkningerne til provenuvirkningen 

af L200, kan vurderes værdien af ændringen. 

3.3.2 L 992 
Der er i bemærkningerne til L200 ikke foretaget en udførlig beskrivelse af, hvad der skal forstås ved 

sikkerhedsstiller. Men det kommer der ved L 992, da det her indsættes betingelser for, om det er 

værdien af gælden eller størrelsen på sikkerhedsstillelsen, der udløser en beskatning. Samtidig ind-

sættes der tre undtagelser til reglen om sikkerhedsstillelse.  

3.3.2.1 Sikkerhedsstille for gæld uden for virksomheden 
I L 992 ændres ordlyden, der skal indsættes som § 10, stk. 6 til ” Stilles aktiver i virksomhedsordnin-

gen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten 

gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den selvstændige, jf. dog stk. 

7-9. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed.” I forhold til ordlyden i 

L200 er der nu i L 992 taget stilling til, hvordan en sikkerhedsstillelse skal måles og på hvilken tids-

punkt. Sikkerhedsstillelsens størrelse fastlægges, i henhold til bemærkninger18, som aktivernes han-

delsværdi på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed. 

                                                           
17 Indført ved L 926 af 18. september 2012 
18 Bemærkninger, til nr. 2 i betænkning over forslag til lov om ændring af VSL L200 
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Det fremgår, at reglen om overførelse af beløb ud fra en sikkerhedsstillelse, er begrænset af en 

maksimeringsregel. I bemærkningerne19 er der anført eksempler på, hvordan man havde tænkt, at 

denne maksimeringsregel skal fungere i praksis. Har en selvstændig stillet sikkerhed med et aktiv 

med en handelsværdi på 500.000 kr. og gælden er på 750.000 kr., vil der være en sikkerhedsstillelse 

på 500.000 kr. Har aktivet derimod en handelsværdi på 1.000.000 kr. vil sikkerhedsstillelsen være 

på 750.000 kr.  

Sikkerhedsstillelsens størrelse opgøres på tidspunktet, hvor der stilles sikkerhed og derfor vil en evt. 

ændring af aktivets værdi ikke påvirke beskatningen, der er sket ved sikkerhedsstillelsen. Dette gæl-

der dog ikke, hvis der er stillet virksomhedspant for gældens størrelse og virksomhedens værdi ved 

sikkerhedsstillelsen var mindre end gælden. Hvis der i sådan et tilfælde tilføres aktiver til virksom-

heden, vil der ske en yderligere beskatning af aktives værdi. Dog maksimalt gældens størrelse. I 

forhold til f.eks. en kassekredit anses gældens størrelse for at være det beløb, der faktisk er trukket 

på kassekreditten. Det vil derfor ikke være selve trækningsretten, den selvstændige bliver beskattet 

af, men først når der sker en udnyttelse af trækningsretten. Det vil være det største samlede træk 

på kassekreditten i løbet af indkomståret, der skal ske beskatning af20. Består kassekreditten over 

flere indkomstår, vil det være forøgelsen af kassekreditten fra det første indkomstår til det andet 

indkomstår, der skal beskattes i år 2. Er der i år 2 ikke et større træk end år 1, vil der ikke ske yderli-

gere beskatning i år. 2.  

Udskiftes en sikkerhedsstillelse med en anden sikkerhedsstillelse, anses det som en ny sikkerheds-

stillelse, der udløser en hævning i hæverækkefølgen. 

Beløb, der anses som en sikkerhedsstillelse, overføres til den selvstændige uden for den almindelige 

hæverækkefølge. Det sker ved, at beløbet tillægges virksomhedens indkomst og anses for hævet af 

den selvstændige.   

Der bliver i lovteksten ikke skelnet mellem den selvstændiges egen gæld og sikkerhed for 3. mands 

gæld. 

                                                           
19 Bemærkninger, til nr. 2 i betænkning over forslag til lov om ændring af VSL L200 
20 Svar på spm. 38, i betænkning over forslag til lov om ændring af VSL L200 
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3.3.2.2 Sikkerhedsstillelse ved sædvanlig forretningsmæssig disposition 
Den første undtagelse til at en sikkerhed kan undgå beskatning er såfremt, at sikkerheden er fore-

taget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition jf. VSL § 10, stk. 7. Dispositionen skal 

tjene et forretningsmæssigt formål for den selvstændiges virksomhed under VSO og der skal fore-

tages en konkret vurdering af, om en sikkerhedsstillelse kan være en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition 21. Ved vurderingen kan der lægges vægt på, om der er en løbende samhandel mellem 

den selvstændige og en låntager. Der kan som eksempel være en leverandør, der for at udfører en 

ordre for den selvstændige, har brug for sikkerhedsstillelse fra den selvstændige.  

Det understreges dog i bemærkningerne, at det altid vil være en konkret vurdering, om en sikker-

hedsstillelse vil kunne anses for at være en forretningsmæssig disposition.  

Skatteministeren er i forbindelse med L20022 blevet spurgt om en redegørelse for, hvad der forstås 

med en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Ministeren henviser til at det beror på en konkret 

vurdering. Med at det kan oplyses, ”at den konkrete vurdering sker ved en test af to elementer, hvor 

sikkerhedsstillelsen skal leve op til begge elementer før den undtages hovedreglen” De to elementer 

er gengiver her: 

”For det første skal der være tale om, at sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition. Dette indebærer, at det altid vil være et krav, at behovet for sikker-

hedsstillelse udspringer af en anden forretningsmæssig disposition mellem den selvstændiges virk-

somhed under virksomhedsordningen og tredjemand. Sikkerhedsstillelsen kan herved siges at være 

af sekundær betydning og må derfor ikke være det bærende element i transaktionen mellem par-

terne. Ved vurderingen kan der eksempelvis lægges vægt på, om det er den løbende samhandel 

mellem den selvstændiges virksomhed under virksomhedsordningen og tredjemand, som afsted-

kommer behovet for sikkerhedsstillelse.  

For det andet skal dispositionen i form af sikkerhedsstillelsen tjene et forretningsmæssigt formål for 

den selvstændige s virksomhed under virksomhedsordningen. Dette indebærer, at sikkerhedsstillel-

sen f.eks. skal være foretaget på armslængdevilkår, og at modydelsen for sikkerhedsstillelsen skal 

afspejle den risiko, som den selvstændiges virksomhed under virksomhedsordningen påtager sig 

                                                           
21 Bemærkninger, til nr. 2 i betænkning over forslag til lov om ændring af VSL L200 
22 Skatteudvalget 2013 – 14, L200 endeligt svar på spørgsmål 34 
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ved at stille aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for eksempelvis tredjemands 

gæld. Der behøver ikke være tale om en særskilt modydelse, idet modydelsen kan være integreret 

i parternes samlede udvekslinger” 

 

3.3.2.3 Sikkerhedsstillelse for gæld i blandet benyttet ejendomme 
Den anden undtagelse findes i VSL § 10, stk. 8 og går ud på, at den selvstændige kan stille aktiver, 

der indgår i virksomhed til sikkerhed for gæld i blandet benyttede ejendomme omfattet af VSL § 1, 

stk. 3, 2. og 3. pkt. Gælden, som aktiverne stilles til sikkerhed for, må ikke overstige enten ejendoms-

værdien eventuelt med tillæg af forbedringer, der er foretaget efter den seneste vurdering eller den 

kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen der tjener til bolig for ejeren. 

Reglen blev indført, så de selvstændige fortsat kan have en blandet benytte ejendom i virksomhe-

den uden at blive beskattet af et samlet lån i ejendommen, hvor den private del ligeledes er pantsat.  

Reglen anvendes typisk af selvstændige, der har en landbrugsejendom og ejendommen stilles til 

sikkerhed for privat gæld. Gælden placeres i privatøkonomien uden om hæverækkefølgen og uden 

at det medfører beskatning, når gælden ikke overstiger værdien af stuehuset.  

Er gælden større end værdien af den private del af ejendommen, skal der ske en hævning af det 

beløb, der overstiger værdien.  

Værdien af sikkerheden skal måles på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed. Det påvirker derfor 

ikke størrelsen af sikkerheden, at værdien af ejendommen efterfølgende stiger eller falder ved en 

ny ejendomsvurdering.  

3.3.2.4 Overgangsregel 
Den tredje undtagelse i VSL § 10, stk. 9 ses mere som en overgangsregel, der gælder fra den 11. juni 

2014 til den 31. december 2017. Undtagelsen giver i perioden de selvstændige mulighed for at stille 

aktiver i VSO til sikkerhed for gæld i privatøkonomien, uden at der sker beskatning. Betingelsen er, 

at den stillede sikkerhed ikke overstiger værdien af den sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. 

juni 2014. Undtagelsen gælder derved kun for de selvstændige, der havde en sikkerhedsstillelse ved 

lovforslagets fremsættelse.  
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3.3.2.5 Afvikling af sikkerhedsstillelser inden 1. januar 2018 
Den sidste overgangsordning vedrører den i Lov 992, § 3 stk. 5 anførte regel om afvikling af sikker-

hedsstillelser frem til 31. december 2017. De selvstændige har i henhold til denne regel mulighed 

for fortsat at opspare i VSO, selvom der er stillet sikkerhed med virksomhedens aktiver for gæld i 

privatøkonomien. Opsparingen kan foretages i perioden fra 11. juni 2014 til 31. december 2017. 

Betingelsen for opsparingen er, at sikkerhedsstillelserne er afviklet inden 1. januar 2018. Er sikker-

hedsstillelsen ikke afviklet senest 31. december 2017, vil der ske efterbeskatning af det opsparet 

overskud, der er foretaget i perioden. 

 

3.3.3 Opsummering sikkerhedsstillelse 
Det betragtes som en sikkerhedsstillelse, hvis den selvstændige stiller aktiver i virksomheden til sik-

kerhed for gæld i privatøkonomien. Sikkerheden måles på den laveste værdi af enten aktivet eller 

gældens størrelse på tidspunktet, hvor sikkerhedens stilles. Stilles der sikkerhed, vil der ske beskat-

ning af størrelsen af sikkerheden. Der er tre undtagelser til hvornår en sikkerhed ikke beskattes. 

Sikkerhedsstillelser indgår i målingen af bagatelgrænsen sammen med den negative indskudskonto. 

 

3.4 Rentekorrektion 
Det sidste element i L200 var en forhøjelse af rentekorrektionssatsen fra indkomståret 2015. Der 

indsættes en ny bestemmelse i VSL § 9a om beregning af rentekorrektion, som vil være 3 % højere 

end kapitalafkastsatsen. Før 2015 var rentekorrektionen og kapitalafkastsatsen den samme og ren-

tekorrektionen var en del af den selvkontrollerende effekt, der blev indført ved lovens vedtagelse i 

1986. Rentekorrektionen vil stadigvæk være en del at den selvkontrollerende effekt, men vil fra 

2015 have en væsentlig højere værdi, når indskudskontoen er negativ.  

 

3.5 Ægtefællesuccession 
I forhold til L200 blev der ved L992 ligeledes foretaget en ændring i Kildeskatteloven (KSL) vedrø-

rende ægtefællesuccession. Der blev i KSL § 26A, stk. 6 indsat betingelse om, at ved overdragelse af 

en del af en virksomhed eller en eller flere virksomheder, skal overdragerens eventuelle negative 

indskudskonto være udlignet inden overdragelsen, hvis den erhvervende ægtefælle skal succedere 
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i VSO. Betingelsen blev indsat som en værnsregel, der skal sikre, at KSL § 26A ikke bliver anvendt til 

at omgå formålet med hele lovændringen i L992. I henhold til KSL § 26A, stk. 5 kan en ægtefælle 

overtage den del af indestående på konto for opsparet overskud, indskudskonto og mellemreg-

ningskonto, der svarer til den pågældende del af virksomheden eller den pågældende virksomhed. 

Fordelingen foretages ud fra kapitalafkastgrundlaget.  

Ægtefæller havde inden indførelse af reglen i stk. 6, mulighed for at overføre den negative indskuds-

konto mellem sig og derved omgå bestemmelserne i L992. Der var mulighed for, at overfører en stor 

del af den negative indskudskonto til den anden ægtefælle og beholde en virksomhed hvor ind-

skudskonto måske stadigvæk var negativ, men i et mindre omfang der var til at indfri. 

Det skal bemærkes, at ægtefælle stadigvæk har mulighed for at fordele en virksomheds resultat 

imellem sig jf. KSL § 25A. Benyttes KSL § 25A kan driften af en virksomhed frit overgå fra den ene 

ægtefælle til den anden, alt efter hvem driver virksomheden, dette kan gøres uden at ejerskabet af 

virksomheden bliver overført. Den ægtefælle der driver virksomheden, kan benytte VSO, afhængigt 

af om ægtefællen der ejer virksomheden, har negativ indskudskonto.  

 

3.6 Overgangsordninger i L 992 
Efter fremsættelse af L200 blev det i behandling af lovforslaget klart, at der var brug for at indsætte 
overgangsordninger i L992. 

3.6.1 Opdeling af indkomst 2014 
Der blev for indkomståret 2014 indført en mulighed for at opdele indkomsten i før og efter L200s 

fremsættelse den 10. juni 2014, bestemmelsen er indsat i VSL § 3, stk. 7. Der kunne derfor opspares 

den indkomst, der var erhvervet før 10. juni 2014, selvom der var en negativ indskudskonto, mens 

indkomsten erhvervet efter 10. juni 2014 ikke kunne opspares. Der skulle foretages en opdeling af 

indkomsten ud fra enten en periodiseringsopgørelse, hvor driftsomkostninger, der ikke kunne peri-

odeafgrænset, skulle fordeles forholdsmæssigt mellem de 2 perioder eller ved at fordele hele det 

skattepligtige overskud forholdsmæssigt på perioderne. 
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3.6.2 Omvalg 2013 
Der var i L 992 indsat mulighed for at omgøre dispositioner i indkomståret 2013 for at undgå en 

negativ indskudskonto23. Muligheden for omvalg i indkomståret 2013 er for de selvstændige, der i 

indkomståret 2013 benyttede VSO og som pr. 10. juni 2014 har en negativ saldo på indskudskontoen 

og/eller sikkerhedsstillelser for gæld, der ikke indgår i virksomhedsøkonomien. Omvalgsmuligheden 

kan ikke benyttes af de selvstændige, der kan benytte bagatelgrænsen på 500.000 kr. Ligesom om-

valgsmuligheden heller ikke kan benyttes af selvstændige, der ikke har negativ indskudskonto eller 

sikkerhedsstillelser, for på den at indskyde privat gæld i VSO og derved komme ind under bagatel-

grænsen. Der var således kun omvalgsmulighed for de selvstændige, der pr. 10. juni 2014 havde 

negativ indskudskonto eller sikkerhedsstillelser på over 500.000 kr. 

Der kunne foretages omvalg af placeringen af finansielle aktiver og passiver og indskud, jf. VSL § 2, 

stk. 5, 2. punktum, det betyder, at der kunne udtages gæld fra VSO til privat eller indskyde finansielle 

aktiver fra privat til VSO. Dog under hensyntagen til at erhvervsmæssige aktiver og passiver skal 

placeres i VSO og private aktiver skal placeres i privatøkonomien. En saldo på mellemregningskon-

toen jf. VSL § 4a kunne anvendes til at nedbringe en negativ saldo på indskudskontoen og var der 

hensættelser til senere hævning, kunne de overføres til indskudskontoen.  

Omvalget skulle meddeles til SKAT senest d. 31. marts 2015. 

 

3.6.3 Nulstilling af indskudskonto 
Der er i L 992 § 3, stk. 10 givet mulighed for ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, i forhold 

til det tidspunkt hvor VSO blev anvendt første gang. En nulstilling af indskudskontoen betinger, at 

den selvstændige overfor SKAT kan dokumentere, at den negative indskudskonto ved opstarten af 

VSO alene var udtryk for en erhvervsmæssig gæld, jf. ovenfor anført under beskrivelse af indskuds-

kontoen ved indførelse af VSO.  

Nulstillingen af indskudskontoen har virkning fra primo indkomståret 2014. Alle senere ændringer 

på indskudskontoen efter tidspunktet for opstart i VSO vil ikke blive nulstillet.  

                                                           
23 § 3, stk. 8 i Lov nr. 992 
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Ansøgning om nulstilling skulle indsendes til SKAT senest d. 31. marts 2015.  

 
3.6.4 Afvikling af sikkerhedsstillelser inden 1. januar 2018 
De sikkerhedsstillelser, de selvstændige havde pr. 10. juni 2014, er der i L 992 § 3, stk. 5 givet mu-

lighed for at afvikle uden at muligheden til at opspare overskud mistes. Eksistere der en sikkerheds-

stillelse pr. 10. juni 2014, har den selvstændige frem til d. 31. december 2017 til at afvikle 

sikkerhedsstillelsen. Er den afviklet senest d. 31. december 2017, har der ikke været nogen begræns-

ninger i muligheden for at opspare overskud i hele perioden.  

Er sikkerhedsstillelsen derimod ikke afviklet d. 31. december 2017, vil opsparet overskud i perioden, 

fra 11. juni 2014 til 31. december 2017 skulle hæves 1. januar 2018. Det vil heller ikke være muligt 

at opspare efterfølgende, medmindre at sikkerhedsstillelsen bliver afviklet. Er der foretaget opspa-

ring af overskud i perioden frem til 31. december 2017 med betaling af en foreløbig virksomheds-

skat, skal der ske endelig beskatning som hævet opsparet overskud pr. 1. januar 2018. Denne 

beskatning skal ske efter VSL´s almindelige regler for overførsel af opsparet overskud i den almin-

delige hæverækkefølge. Det er dog udtryk for en særregel, at opsparet overskud i perioden 11. juni 

2014 – 31. december 2017 skal hæves 1. januar 2018. 

De sikkerhedsstillelser der skal afvikles, er ikke dem, der er omfattet af undtagelserne om stillet som 

led i en forretningsmæssige disposition eller gæld i blandet benyttet ejendom. 

4 Situationen efter L 992 
Efter vedtagelse af L 992 i september 2014 var der en del tvivl om retsstillingen på området. Især 

var der usikkerhed omkring, hvordan sikkerhedsstillelse skulle vurderes, var de forretningsmæssige 

eller ej og hvordan skulle en sikkerhedsstillelse hæves ud af virksomheden. Der var, som der ligele-

des var skrevet i bemærkningerne til L200, kun loven og forarbejdende at støtte sig til.  

Usikkerheden på området medførte, at der blev afgivet en del bindende svar, for at få afklaret hvor-

dan de forskellige situationer skulle vurderes. Skatterådet valgte i et bindende svar ikke at følge 

SKATs24 indstilling til svar, SKM2015.745.SR. Det bindende svar omhandlede, hvorledes en 

                                                           
24 Nuværende Skatteforvaltningen 
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sikkerhedsstillelse skulle beskattes, det bindende svar vil blive behandlet i afsnittet sikkerhedsstil-

lelse før L123. De mange tvivlsspørgsmål og usikkerhed på området førte til, at der allerede i februar 

2016 blev fremsat et nyt lovforslag, der skulle give mere klarhed på området. I april 2016 blev der 

desuden udsendt et styresignal, som direkte konsekvens af det bindende svar SKM2015.745.SR. 

5 Lovforslag nr. L123 
Der skulle gå under 1½ år, før der kom et nyt lovforslag, der skulle justere på L 992. Lovforslag L123 

blev fremsat d. 23. februar 2016 og omhandlende ud over VSL andre ændringer i erhvervsbeskat-

ningen. Formålet med fremsættelsen var at skabe klarhed om retstillingen på en række områder i 

erhvervsbeskatningen. Allerede 5. oktober 2015 blev der sendt et udkast til lovforslaget i høring og 

der blev i den forbindelse indsendt høringssvar i perioden 5. oktober til 3. november 201525. 

Justeringen af de ændringer, der var gennemført i L 992, omhandlede beskatning ved sikkerheds-

stillelse, der skulle sikre, at der stadigvæk ikke kunne ske en utilsigtet udnyttelse af VSO.  Hensigten 

i det nye lovforslag var at give mere klarhed over de skattemæssige konsekvenser ved at stille virk-

somhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i VSO. Det foreslås bl.a. i lovforslaget, at 

beskatning af en sikkerhedsstillelse sker på samme måde som en sædvanlig hævning i VSO, og at 

der indføres en mulighed for omvalg af selvangivelsesoplysninger for indkomstårene 2013, 2014 og 

2015.  

5.1 Reglen om sikkerhedsstillelse 
Ved indførelse af beskatning af sikkerhedsstillelser i L 992 var der i henhold til bemærkningerne til 

L12326 ikke klarhed over de skattemæssige konsekvenser af reglen. Der var efter vedtagelse af L 992 

stillet spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg om fortolkning af reglen27. Det var ligeledes kritik af, 

at de skattemæssige konsekvenser ikke fremgik klart af selve lovteksten, selvom de var beskrevet i 

lovbemærkningerne. Indtil det bindende svar i november 201528 fra Skatterådet, var det SKATs prak-

sis, at sikkerhedsstillelser blev beskattet som personlig indkomst uden om hæverækkefølgen og 

                                                           
25 Folketingets hjemmeside, samling 2015-16 lovforslag, L123, bilag 
26 Punkt 2.8.2. i bemærkninger til L123 
27 Jf. punkt. 2.8. i bemærkninger til L123 
28 SKM745.2015.SR 
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uden, at der fulgte likvider med. En beskatning, der populært sagt, blev kaldet en dummebøde be-

skatning. 

Ved fremsættelse af L123 foreslås det at indsætte en ny bestemmelse i VSL, hvoraf det fremgår, at 

sikkerhedsstillelser omfattet af skærpelserne til VSL skal anses som en fiktiv hævning i VSO i hæve-

rækkefølgen. Den fiktive hævning kan ikke bogføres som en hensættelse til senere hævning. Der 

følger fortsat ikke likvider med ved beskatning. Det foreslås endvidere, at den fiktive hævning skal 

fratrækkes i kapitalafkastgrundlaget.  

Reglen om sikkerhedsstillelse skal indsættes i en ny § 4 b i VSL samtidigt bortfalder § 10, stk. 6 - 8. 

Undtagelserne i VSL § 10 bliver til stk. 2 og 3 i den nye § 4 b.  

Der indsættes en ny undtagelse som stk. 4 i § 4 b i VSL. Undtagelsen omfatter beskatning af sikker-

hedsstillelse for gæld med pant i fast ejendom, der tidligere har tjent til bolig for den selvstændige 

og efterfølgende bruges erhvervsmæssigt, hvis gældens indskydes i virksomhedens økonomi i sam-

men indkomstår som ejendommen. 

 

De nye regler skulle træde i kraft den 1. juli 2016, fra denne dato skulle de tidligere regler om be-

skatning af sikkerhedsstiller ophæves. Dog kan de selvstændige vælge, at de nye regler skal finde 

anvendelse med tilbagevirkende kraft til den 11. juni 2014 

5.2 Øvrige ændringer i L123 
Der bliver indført en overgangsregel, der skal rette op på en stramning, der blev indført ved æn-

dringsloven L 992 i forhold til det oprindelige lovforslag L200. For de selvstændige der havde dispo-

neret efter ordlyden i L200, var det sikkerhedsstillelsens størrelse, der var udgangspunktet, mens at 

da loven blev vedtaget, var det den laveste af enten gældens værdi eller sikkerhedsstillelsens stør-

relse, der udgjorde sikkerheden. De selvstændige kunne vælge at virkningstidspunktet for ændrin-

gen af målingen af sikkerhedsstillelsen blev udskudt til d. 8. september 2014, hvor ændringsforslaget 

til L200 blev fremsat.  

Selvstændige, der anvender VSO, vil i henhold til lovforslaget få mulighed for at ændre valg af selv-

angivne oplysninger vedrørende VSO for indkomstårene 2013 – 2015. For 2013 dog med visse 
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begrænsninger, så bagatelgrænsen i L 992 ikke bliver udnyttet. Der skulle meddeles om omvalg se-

nest den 1. juli 2017.  

Der blev ændret i strukturen af VSL, ved indsættelse af § 4 b blev reglerne vedrørende undtagelser 

i § 10, stk. 7 og 8, overført til stk. 2 og 3 i § 4 b.   

 

5.3 Vedtagelse af L123 
Lovforslag L123 blev vedtaget ved lov nr. 652 af 8. juni 2016. Der havde været mange høringssvar 

angående ændringerne om sikkerhedsstillelse, men i den endelige vedtaget lov var der ingen æn-

dringer i lovteksten i § 4 b stk. 1 og 2. Mens der i stk. 3 blev tilføjet en bestemmelse om gæld i 

ejendom i forbindelse med omlægning af gæld.  

6 Styresignal SKM2016.171.SKAT 
Styresignalet, som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for VSO 

med aktiver i VSO, blev offentligt gjort pr. 27. april 2016 i SKM2016.171.SKAT. Det var som tidligere 

nævnt en direkte konsekvens af det bindende svar i SKM2015.745.SR. I styresignalet blev den nye 

praksis med at sikkerhedsstillelser skal anses for foretaget i hæverækkefølgen fastslået, i lighed med 

L123 og senere den vedtagne lov nr. 652. Styresignalet var gyldigt indtil den nye praksis blev indar-

bejdet i den juridiske vejledning.  

7 Analyse 
Selvom der blev foretaget ændringer i L123, er der i dag stadigvæk situationer, hvor der kan være 

tvivl om, hvorledes reglerne, der blev indført som indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomheds-

ordningen ved indskud af privat gæld m.v., skal tolkes.  I de næste afsnit analyseres hvilken indvirk-

ninger L200 har haft siden indførelse. Jeg vil se på, hvordan sikkerhedsstillelser skattemæssigt er 

blevet behandlet siden fremsættelse af L200, hvilke konsekvenser det har for de selvstændige, at 

der ikke kan spares op ved negativ indskudskonto samt om reglerne ved ændret rentekorrektion 

har haft den effektivisering, som var hensigten.   
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7.1 Analyse af sikkerhedsstillelser 
I bemærkningerne til L12329 står der, at der ikke har været klarhed over de skattemæssige konse-

kvenser af reglen om sikkerhedsstillelse ved indførelse af L 992 i 2014. Det der har været klart, er 

at siden indførelsen af L 992, har det ikke været muligt, at stille aktiver i VSO til sikkerhed for gæld 

placeret uden for VSO uden, at der derved udløses en fiktiv beskatning. Undtaget var forretnings-

mæssige sikkerhedsstillelser og gæld i blandet benyttede ejendomme.  I analysen vil både afgørel-

ser før og efter vedtagelsen af L123 blive analyseret så analysen giver et overblik over praksis på 

området. 

  

7.2 Hvad er en sikkerhedsstillelse egentlig?  
Et godt sted at starte en analyse af sikkerhedsstillelser må være at se på, hvad der forstås med 

sikkerhedsstillelse. Begrebet at stille sikkerhed findes ikke kun i skattelovgivningen, men også i civil-

retten. I henhold til Den danske ordbog30 er betydningen af sikkerhedsstillelse: det at stille sikkerhed 

(fx i form af en pengesum eller en anden værdi) for at et lån el.lign. betales tilbage. Man giver altså 

långiver en sikkerhed for, at man har værdier, typisk svarende til lånets værdi, som en garanti for, 

at långiver kan få sine penge tilbage. De værdier man oftest stiller sikkerhed med, er for privat per-

soner, ejendom, bil og værdipapirer. For selvstændige kan det også være ejendom, biler, værdipa-

pirer men også andre aktiver i virksomheden som maskiner, besætning og varelager.  

For nogen sikkerhedsstillelser kræves det, at der tages pant i aktivet. Pantet skal ligesom en sikker-

hedsstillelse give långiver en sikkerhed for at få sine penge tilbage. Men ved et pant i aktivet bliver 

pantet tinglyst i tingbogen. De sikkerhedsstillelser, hvor der bliver taget pant, er typisk i ejendomme 

og biler.  

Ovenfor er nævnt de direkte sikkerhedsstillelser. Der kan dog også være tale om indirekte sikker-

hedsstillelse. Man kan kautionere for egne eller andres forpligtelser. Ved at stille sikkerhed hæfter 

kautionisten for gælden, hvis man ikke selv kan betale gælden tilbage.  

                                                           
29 Punkt 2.8.2. i bemærkninger til L123 
 
30 Opslag i Den danske ordbog på internettet d. 23. marts 2019 
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En sikkerhedsstillelse kan være i flere forskellige former, her er nævnt eksempler på sikkerhedsstil-

lelser: 

 Virksomhedspant 

 Tinglyst pant 

 Kaution 

 Solidarisk hæftelse 

 Modregningsret 

 Alskyldserklæring  

 

Det gælder både for sikkerhedsstillelse, pantsætning og kaution, at så længe låntager betaler renter 

og gæld tilbage, er der ingen virkning af den stillede sikkerhed. Det er først det øjeblik, låntager ikke 

vedligeholder sin gæld, at långiver kan gå ind og kræve aktivet, der er stillet til sikkerhed eller taget 

pant i, solgt. Civilretsligt er der derfor ikke nogen økonomisk virkning ved selve sikkerhedsstillelsen 

på tidspunktet, hvor sikkerheden stilles eller pantet tages. 

For selvstændige, der er omfattet af årsregnskabsloven, skal der i virksomhedens årsregnskab oply-

ses om der er stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver samt den regnskabsmæssige værdi af de 

aktiver, der er stillet sikkerhed i eller taget pant i31.  

 

7.3 Den skattemæssige sikkerhedsstillelse 
Den skattemæssige sikkerhedsstillelse er den samme sikkerhed, som der bliver stillet civilretlig. Man 

kan ikke give en sikkerhed, uden at det har civilretslig virkning, man har f.eks. indgået en aftale om, 

at man skal tilbagebetale en gæld, man har således en forpligtelse. Men det har ikke nødvendigvis 

en skattemæssig virkning at stille en sikkerhed. Hvis man ikke er selvstændig erhvervsdrivende, der 

benytter VSO, vil en sikkerhedsstillelse ikke have skattemæssig virkning. Der er efter indførelse af 

først § 10, stk. 6 og senere § 4 b i VSL indført lovgivning, der betyder, at en sikkerhedsstillelse har 

en skattemæssig virkning fra den dag, den bliver stillet. De økonomiske konsekvenser for 

                                                           
31 Årsregnskabsloven § 64 
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sikkerhedsstillelsen er derfor også for sikkerhedsstillelsesdagen. Dette er til trods, for at der ikke har 

været en civilretlig økonomisk virkning af sikkerhedsstillelsen.  

Det er dog ikke en hel ny bestemmelse, at der sker beskatning ved en stillet sikkerhed. En hovedak-

tionær bliver beskattet, hvis selskabet stiller sikkerhed for aktionæren, jf. Ligningslovens § 16 E32. 

For en hovedaktionær er det uden betydning, om der ydes et lån eller der stilles sikkerhed fra sel-

skabet, beskatningen vil være den samme. Beskatningen sker ved, at beløbet svarende til sikker-

hedsstillelsen bliver beskattes som enten løn eller udbytte.   

Netop sammenligningen med sikkerhedsstillelse for hovedaktionærer er central i bemærkninger til 

lovforslag L200, punkt 4.233. Heraf fremgår det, at bestemmelsen om sikkerhedsstillelse skal sikre, 

at den selvstændige ikke stilles anderledes end, hvis virksomheden blev drevet i selskabsform.  

 

7.4 Sikkerhedsstillelser før L123 
Lovgiver har selv ved fremsættelse af L123 redegjort for, at reglerne om sikkerhedsstillelse ikke var 

klare ved vedtagelse af L 99234. Det der ikke var klarhed over, var hvorledes sikkerhedsstillelser 

skulle beskattes, når de nu var opstået.  

7.4.1 Bindende svar SKM2015.745.SR 
Det bindende svar SKM2015.745.SR blev offentliggjort 2. december 2015. Der var fra spørger side 

stillet 8 spørgsmål om hvorledes bl.a. hvordan ændring i sikkerhedsstillelse skulle betragtes og be-

skattes.  

Fakta:  X driver en virksomhed med udlejning af en enkel ejendom. X benytter VSO, hvor der primo 

2014 er en opsparingskonto på 3.581.307 kr. efter skat. Aktiver i virksomheden er udlejningsejen-

dommen og en likvid beholdning på 2.381.635 kr. primo 2014, heraf er 1.300.000 kr. placeret på en 

indlånskonto. Privat er X pensionist, ejer en privat bolig med et realkreditlån i og et sommerhus, der 

ikke er belånt samt nogle få værdipapirer og en lille likvid beholdning.  

                                                           
32 Indført ved L 926 af 18. september 2012 
33 L200 af 11. juni 2014 
34 Punkt 2.8.2. i bemærkninger til L123 
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X har et privatlån i banken, som har pant i de 1.300.000 kr., der er placeret på en indlånskonto i VSO. 

Pantet blev etableret pr. 6. september 2011, hvor lånet var på 2.306.919,19 kr. d. 10. juni 2014 var 

trækket på lånet 1.154.790,80 kr.  

I det efterfølgende gennemgås de centrale elementer i det bindende svar. 

Spørgsmålene: I spørgsmål 1 bliver det bekræftet, at der kan ske udskiftningen af en sikkerhedsstil-

lelse, der har eksisteret 10. juni 2014. X vil i stedet for at have sine midler på en indlånskonto i VSO, 

investere disse på i et depot med værdipapirer i VSO. I henhold til dagældende VSL § 10, stk. 9 kan 

der ske afløsning af en sikkerhedsstillelse, der eksisterede d. 10. juni 2014 med en ny sikkerhedsstil-

lelse, hvis denne ikke overstiger den beløbsmæssig størrelse af den eksisterende sikkerhedsstillelse. 

Dette kan ske uden, at der vil ske beskatning i henhold til VSL § 10, stk. 6. Skatterådet anfører i sin 

begrundelse, at sikkerhedsstillelsens størrelse pr. 10. juni 2014 var på 1.154.790,80 kr., svarende til 

den mindste værdi af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse og denne værdi 

ikke er blevet større ved den afløsende sikkerhedsstillelse. Det er skatterådets opfattelse, at når 

gældens kursværdi kan opgøres til samme værdi som 10. juni 2014, kan der ske afløsning af den 

hidtidige sikkerhedsstillelse, uden at der udløser beskatning.  

Skatterådet lægger i deres svar vægt på, at gældens værdi, der var den mindste pr. 10. juni 2014, 

ikke må ændre sig for at kunne benytte sig af undtagelsen i VSL § 10, stk. 9.  

Dette ses ligeledes i svaret til spørgsmål 3, hvor der bliver spurgt til om en forøgelse af gælden op 

til sikkerhedsstillelsens værdi, vil udløse beskatning efter VSL § 10, stk. 6. Det er skatterådets opfat-

telse, at det er den laveste værdi af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse pr. 

10. juni 2014 som er afgørende for, hvilken værdi sikkerhedsstillelsen har pr. 10. juni 2014. X har 

som beskrevet, tidligere haft et større træk på lånet. Skatterådet mener ikke, at det er afgørende, 

at gældens værdi før 10. juni 2014 har været større. I sin begrundelse anfører skatterådet, at der 

ikke er lovhjemmel til at anse det største træk på en kassekredit frem til den 10. juni 2014 for at 

udgøre sikkerhedsstillelsen, der er fastlåst den 10. juni 2014.  

Dette svar er problematisk, da det betyder, at træk på en kassekredit kommer til at blive behandlet 

forskelligt, alt efter om trækket er sket før eller efter 10. juni 2014.  
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Skatteministeren har i svar til Skatteudvalget på spørgsmål 3835, stillet af Finansrådet, redegjort for 

hvorledes bestemmelserne i VSL § 10, stk. 6, skal forstås i relation til opgørelse af en kassekredit og 

tidspunktet for opgørelse heraf. Det fremgår af ministerens svar, at i relation til kassekreditter vil 

det ikke være selve trækningsretten på kassekreditten, der skal ske beskatning af, men der skal først 

ske beskatning, når der trækkes på kassekreditten.  

Dette er således en undtagelse til hvornår beskatningen ellers skal foretages, da det fremgår af VSL 

§ 10, stk. 6, at hovedreglen er, at opgørelsen af en sikkerhed sker på tidspunktet, hvor der er stillet 

sikkerhed for gælden.   

Ministeren svarer endvidere, at der ved vurdering af det største træk på en kassekredit, udgør peri-

oden hele indkomståret. Det er således det største træk på kassekreditten gennem året, der er re-

levant for måling af størrelsen af sikkerhedsstillelsen.  

Har den selvstændige f.eks. oprettet en kassekredit, hvor der er stillet sikkerhed i virksomhedens 

aktiver for 500.000 kr. pr. 1. marts.  Herefter bliver der d. 1. september trukket 200.000 kr. på kas-

sekreditten, dette træk bliver betalt tilbage, så der d. 31. december ikke er et træk på kassekredit-

ten. Skal vi rette os efter ordlyden i VSL § 10, stk. 6, vil beskatningstidspunktet være 1. marts, hvor 

der stilles sikkerhed for gælden. Men i henhold til ministerens svar er der ikke stiftet en gæld, før 

der trækkes på kassekreditten, derfor vil sikkerhedsstillelsen være pr. 1. september med 200.000 

kr. At der efterfølgende ikke er et træk på kassekreditten, påvirker ikke beskatningen. Bliver der i de 

efterfølgende år ikke trukket over 200.000 kr. på kassekreditten, vil der ikke være yderligere beskat-

ning, mens hvis der bliver trukket mere end de 200.000 kr. vil der ske beskatning fra de 200.000 kr. 

op til det nye træk. 

For indkomståret 2014 forholder det sig dog ikke som beskrevet ovenfor. I 2014 vil målingsperioden 

i.h.t. Skatterådets svar i det bindende svar, først være fra 11. juni 2014 og ikke fra 1. januar og der 

tages ikke hensyn til, hvor stor en trækning der har været på kassekreditten før 11. juni 2014. Det 

fremgår, at det er skatterådets opfattelse at ministerens svar på spørgsmål 38, kun forholder sig til 

en situation, hvor sikkerhedsstillelsen er foretaget efter d. 11. juni 2014, derfor skal der ikke tages 

                                                           
35 Skatteudvalget 2013 – 14, L200 endeligt svar på spm. 38 
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hensyn til den tidligere trækning på kassekreditten, der rent faktisk var større end trækningen pr. 

11. juni 2014.  

 

Spørgsmål 8 i det bindende svar omhandler, hvordan den fiktive hævning af en sikkerhedsstillelse 

skal anses som hævet. Spørger stiller spørgsmål om, den fiktive hævning skal anses som overført til 

den selvstændige i overensstemmelse med hæverækkefølgen i VSL § 5 og derved medføre en be-

skatning af det opsparede overskud X har.  

I SKATs indstilling til svar blev spørgsmålet besvaret med et nej. SKAT mente ikke, at hævningen skal 

foretages i hæverækkefølgen i VSL § 5. I stedet skal beløbet, der anses som hævet, tillægges virk-

somhedens indkomst og anses for hævet af den selvstændige uden om hæverækkefølgen. Som ar-

gumentation herfor henviste SKAT bl.a. til Skatteministerens svar af 5. september 2014 på 

skatteudvalgets spørgsmål 41. Heraf fremgår det af ministerens svar, at reglen om sikkerhedsstil-

lelse er en værnsregel, der fremadrettet skal sikre, at det ikke sker at en selvstændig anvender virk-

somhedens aktiver som sikkerhed for privat gæld. Sker dette alligevel, skal det anses for en 

overførsel af værdier fra ordningen. Ministeren udtaler ” Ved i stedet at tage virksomhedens midler 

ud gennem hæverækkefølgen, opnår den selvstændigt erhvervsdrivende, at beløbet beskattes på 

normal vis og kun én gang” Dette har, i henhold til ministeren, ikke været intentionen med lovforsla-

get. Ministeren henviser desuden til, at reglen om beskatning af sikkerhedsstillelse svarer til, de 

regler der gælder for hovedaktionærer, hvor selskabet stiller sikkerhed for aktionærernes private 

gæld.  

SKAT skriver i sin begrundelse til svaret på spørgsmål 8, at det er i overensstemmelse med betænk-

ningen til lovforslaget, at beløb, der anses som overført ifølge § 10, stk. 6 i VSL, skal anses som 

overført uden for hæverækkefølgen. Det er SKATs opfattelse, at det overførte beløb medregnes til 

den selvstændiges personlige indkomst.  

SKAT skriver ” Det er samlet set SKATs opfattelse, at formålet med virksomhedsskattelovens § 10, 

stk. 6 er så klart oplyst ved det lovgivende arbejde, at en eventuel tvivl afledt af bestemmelsens 

formulering må vige for det oplyste om bestemmelsens formål” SKAT forklarer, at formuleringen i § 
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10, stk. 6 har forrang for de tidligere bestemmelser i VSL, lex posterior og for de generelle bestem-

melser i VSL og PSL, lex specialis.  

SKAT tager i sin begrundelse stilling til, at det må være bestemmelsens formål, der må være det 

afgørende for, hvordan bestemmelsens betydning skal tolkes, frem for ordlyden af bestemmelsen. 

Dette gør SKAT til trods for, at der i høringsfasen for lovforslaget, blev stillet flere spørgsmål, om 

hvorledes beskatningen af sikkerhedsstillelser skulle foretages og hvad der skulle forstås med ”anses 

som overført til skattepligtige”. I forhold til det fremsatte lovforslag L200 til den vedtagne L 992, 

blev der fra lovgivers side ikke ændret på formuleringen i § 10, stk. 6 angående ordet ”overført”. 

Den øvrige bestemmelse blev ellers tilrettet i forhold til, hvilken værdi og hvilken tidspunkt hævnin-

gen skulle anses at være overført. Men hvordan beskatningen skulle foretages, blev ikke præciseret 

i L 992.  

Skatterådet valgte ikke at følge SKATs indstilling til svaret på spørgsmål 8.  Skatterådet gjorde klart, 

at det fremgik af lovforarbejderne til VSL § 10, stk. 6, at det var lovgivers intention, at sikkerheds-

stillelser skulle beskattes uden om hæverækkefølgen i VSL § 5. Men efter Skatterådets opfattelse er 

ordlyden af VSL § 10, stk. 6 ikke tilstrækkelig klar til at udgøre en selvstændig beskatningshjemmel. 

Derfor fandt Skatterådet, ”at den mest naturlige forståelse af ordlyden af lovens § 10, stk. 6, er, at 

der deri nævnte overførsler skal anses for foretaget i overensstemmelse med virksomhedsskattelo-

vens § 5.” 

Skatterådet valget således, at tillægge ordlyden af bestemmelsen den afgørende betydning. Det er 

i overensstemmelse med legalitetsprincippet, når Skatterådet giver loven forrang frem for forarbej-

derne. Skatterådet siger derved i sin afgørelse, at en beskatningshjemmel ikke skal findes i forarbej-

dende til en lov, men skal fremgå af selve loven. Hvorledes beskatning af overførelser mellem den 

selvstændige og virksomheden skal foretages, fremgår at VSL § 5 og derfor mener Skatterådet, at 

hjemmel til beskatningen af overførelser efter VSL § 10, stk. 6 skal findes deri, når beskatningen ikke 

fremgår klart af VSL § 10, stk. 6.  

Såfremt en beskatningshjemmel ikke fremgår af en lov, vil beskatning stride imod grundlovens § 43, 

hvor det fremgår, at ingen skat må opkræves uden udtrykkelig lovhjemmel.  
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7.4.2 Bindende svar SKM2015.489.SR 
Til trods for at der i cirkulære om virksomhedsskatteloven fra 198636 blev beskrevet, at en kassekre-

dit kunne bruges både til virksomhedsøkonomien og privatøkonomien, bare hævningerne blev bog-

ført over mellemregningen. Vil denne opdeling, ikke længere kunne lade sig gøre, når virksomheden 

har stillet sikkerhed for kassekreditten med virksomhedens aktiver. I henhold til det bindende svar 

SKM2015.489.SR, vil det ikke være løsningen at opdele kassekreditten pr. 10. juni 2014. Spørger ville 

placere trækket pr. 10. juni 2014 uden for virksomheden. Alle hævninger og indsættelser efter 10. 

juni 2014 skulle placeres i virksomheden. Bogføringsmæssigt skulle der ske en opdeling i en virk-

somhedsøkonomi og en privatøkonomi. Skatterådet mener, at det ikke er muligt at opdele, et enkelt 

aktiv, kassekreditten, så den både er indenfor og udenfor VSO. Så selvom det var muligt at opgøre 

på kassekreditten hvornår hævningerne blev foretaget, blev opdelingen nægtet.  

 

7.5 Sikkerhedsstillelse i L123 
Som tidligere omtalt blev bestemmelsen om beskatning af sikkerhedsstillelse præciseret i den nye 

§ 4 b i VSL, der afløste § 10, stk. 6. Det fremgår nu af bestemmelsen, at stilles en sikkerhed i virk-

somhedens aktiver for privat gæld, skal det betragtes som en fiktiv hævning i hæverækkefølgen. Da 

udkast til lovforslag fra d. 5. oktober 2015 blev sendt i høring, blev det ellers tydeliggjort, at beskat-

ningen af sikkerhedsstillelser skal ske som personlig indkomst og uden for hæverækkefølgen. Dette 

blev ændret i spørgsmåL123 fra Skatteudvalget37. Heraf fremgår det, at skatteministeren henviser 

til Skatterådets stillingtagen i SKM2015.745.SR. Ministeren mener, at det er skatterådets opfattelse, 

”at beskatningen ikke skal ske direkte hos den selvstændigt erhvervsdrivende, men at en sikker-

hedsstillelse derimod skal anses for overført i den såkaldte hæverækkefølge i virksomhedsskattelo-

vens § 5.” På baggrund heraf ændre ministeren lovforslaget i forhold til fremsatte d. 5. oktober 2015 

og det nye lovforslag vil på dette væsentlig ændret punkt blive sat i høring. 

Det bindende svar bliver således direkte konsekvens for lovgivningen.    

 

                                                           
36 Cirkulære nr. 21 af 9/12/1986 
37 Skatteudvalget 2015 – 16, endeligt svar på spørgsmål 126 
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7.6 Forretningsmæssig sikkerhedsstillelse eller ej 
En af undtagelserne for beskatning af en sikkerhedsstillelse er hvis sikkerhedsstillelsen, er forret-

ningsmæssig stillet, VSL § 4 b, stk. 2. Bliver det vurderet, at virksomhedens aktiver må anses som 

stillet til sikkerhed for gæld uden for VSO, jf. VSL § 4 b, stk. 1, foreligger der en skattemæssig sikker-

hedsstillelse. Er sikkerheden stillet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, skal der 

ikke ske hævning i VSO af den stillede sikkerhed, VSL § 4 b, stk. 2.  

Hvornår der foreligger en sikkerhedsstillelse, der er stillet som led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition, skal der i henhold til bemærkninger i betænkning til L20038 ske en konkret vurdering af. 

Skatteministeren har, som tidligere omtalt, opstillet to elementer, der skal være med til at vurdere, 

om sikkerheden er forretningsmæssigt stillet. Men som skatteministeren selv udtrykker det, er det 

den konkrete vurdering, der er hovedreglen. De to elementer, kræver ligeledes en vurdering af for-

holdene for, hvordan sikkerheden er stillet.   

Når et skattemæssigt lovområde skal afgøres ud fra en konkret vurdering, er retsstilling på området 

ikke fuldstændig klar. Den selvstændiges vurdering af de faktiske forhold kan være anderledes, end 

den Skattemyndighederne foretager. Dette har givet sig udslag i, at der er afgivet en del bindende 

svar, hvor skatterådet har taget stilling til, om sikkerhedsstillelsen er forretningsmæssig eller ej.  

 

I det bindende svar SKM2017.291.SR bliver der stillet 2 spørgsmål, hvor det ønskes klarlagt, om di-

spositionerne er at betragte som sikkerhedsstillelser og 1 spørgsmål om en sikkerhedsstillelse er 

omfattet af undtagelse for beskatning i VSL § 4 b, stk. 2. Sagen drejede sig om en landmand, der i 

2008 opdelte sin virksomhed bestående af planteavl og svineproduktion i to enheder, hvor svinebe-

sætningen blev udskilt i et selskab. Der var efter opdelingen samhandel mellem den personligt ejede 

virksomhed og selskabet, da selskabet lejede driftsbygningerne og købte korn fra virksomheden. Da 

selskabet købte besætningen, blev det finansieret ved et udlån fra personligt regi til selskabet. Spør-

ger havde placeret udlånet i privatøkonomien, altså udenfor VSO. Spørger havde ligeledes stillede 

sikkerhed for selskabets kassekredit, dette var gjort i form af et ejerpantebrev i landbrugsejendom-

mene og en selvskyldnerkaution.  

                                                           
38 Bemærkninger, til nr. 2 i betænkning over forslag til lov om ændring af VSL L200 
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Spørger og skatterådet var enige om de to første spørgsmål. Pantebrevet i fast ejendom var en sik-

kerhedsstillelse omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. Mens selvskyldnerkautionen ikke blev vurderet til at 

være en sikkerhedsstillelse, da den ikke var stillet med pant i aktiver i VSO. Spørgsmålet var nu om 

pantebrevet kunne ses som en forretningsmæssig disposition og derved være omfattet af VSL § 4 b, 

stk. 2. Spørger mener, at sikkerhedsstillelsen er forretningsmæssig stillet, da den er stillet på grund 

af samhandlen mellem spørger og selskabet. Kassekreditten blev i selskabet brugt til betaling af de 

variable og faste driftsomkostninger. Sikkerheden var desuden stillet i 2008, lang tid før vedtagelsen 

af L200.   

Skatterådet var ikke enig heri og henviste i svaret til både forarbejderne39 og skatteministerens 

svar40 om test af to elementer for at kunne være omfattet af undtagelsen i VSL § 4 b, stk. 2. Skatte-

rådet finder ikke, at hverken første eller anden led i 2-trinstesten er opfyldt. Det første led er i hen-

hold til Skatterådet ikke opfyldt, da sikkerhedsstillelsen ikke har ”sit udspring i et forretningsmæssigt 

ønske om at opnå indtægt i virksomhedsordningen ved en løbende samhandel med selskabet”. Et 

yderligere træk på selskabets kassekredit efter 10. juni 2014 vil heller ikke være omfattet af undta-

gelsen, da sikkerhedsstillelsen er forhåndsaftalt. Betingelserne i det andet trin mener Skatterådet 

ikke er opfyldt, da sikkerheden er stillet som en generel driftsfinansiering og derved ikke for den 

løbende samhandel. Skatterådet ligger ligeledes vægt på, at det ikke vurderes, at spørger ikke ville 

have stillet tilsvarende sikkerhed overfor 3. mand.  

Skatterådet ligger i denne sag en stram praksis for, hvornår en sikkerhedsstillelse kan anses for at 

være foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Der har været andre sager, 

hvor Skatterådet er kommet til samme konklusion, SKM2015.581.SR og SKM2016.187.SR. Det ses 

derfor ikke let at argumenter for at en sikkerhedsstillelse er forretningsmæssig. I SKM2017.291.SR, 

var formålet med stiftelsen af selskabet at foretage en risikoafdækning af virksomheden. Brugen af 

kassekreditten i selskabet var til forretningsmæssige formål og ikke til at finansiere et privatforbrug. 

Virksomheden og selskabet havde haft deres samhandel og sikkerhedsstillelse i 8 år forud for indfø-

relse af L200.  

                                                           
39 Bemærkninger til ændringsforslag til L200 
40 Spørgsmål nr. 34 til skatteministeren vedr. L200 
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SKM2017.291.SR blev påklaget til Landsskatteretten, som ændrede svaret på om der var tale om en 

forretningsmæssig sikkerhedsstillelse til et ja41. Landsskatteretten vurderet, at begge trin i 2-trins-

testen var opfyldt og derved var den stillede sikkerhed at betragte som forretningsmæssig. Men 

Landsskatterettens kendelse har skatteministeriet (kammeradvokaten) indbragt til domstolene. Det 

vil sige, at skatteministeriet ikke er enig i Landsskatterettens afgørelse.  Det afventes at sagen be-

handles af domstolene.  

I forhold til formålet med L200, kan det undre at Skatterådet ligger denne stramme linjen, da den 

kan hindre forretningsudviklingen af en virksomhed.  Formålet med L200, var at undgå utilsigtet 

udnyttelse af VSO, det kan være svært at se, at virksomhedsopdelingen i SKM2017.291.SR har været 

foretaget for at udnytte VSO. Det bliver spændende at se hvordan domstolene forholder sig til 

spørgsmålet, når dette bliver afklaret senere.  

 

Et alternativ til at stille sikkerhed kan være at foretage et udlån. I SKM2014.129.SR har Skatterådet 

taget stilling til, om spørger ved sin virksomhed, drevet som I/S, kan låne penge ud til et nystiftet 

ApS, som han, via et holdingselskab, var medejer af. Da det bindende svar blev stillet i 2013, var der 

ikke samhandel mellem I/S´et og ApS´et, men det skulle etableres i 2014. Skatterådet anså udlånet 

som for at være et erhvervsmæssigt udlån, da I/S´et havde en erhvervsmæssig forbindelse til ApS´et 

i 2013 og fra 2014 skulle have samhandel med. Udlånet kunne derfor anses som et erhvervsmæssigt 

aktiv, der ikke skulle anses for hævet ud af VSO, jf. VSL § 5 om hæverækkefølgen.  

Det forekommer ikke at være rimeligt, at det ikke er den samme vurdering, der anlægges, om det 

er en sikkerhedsstillelse eller som det er et udlån virksomheden foretages. Det må antages, at Skat-

terådets formulering i SKM2014.129.SR om at det er et erhvervsmæssigt udlån ligeledes må betrag-

tes som et forretningsmæssig udlån. Indenfor skatteretten bør der være samme vurdering, uanset 

hvilket lovområde der er tale om.   

 

                                                           
41 Journalnr. 17-0987789, Afgørelse af 21. december 2018 
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7.6.1 Kaution 
Kaution er som udgangspunkt ikke en sikkerhedsstillelse, men kan efter omstændighederne blive 

anset som en. En kaution vil kunne blive betragtes som en skattemæssig sikkerhedsstillelse efter 

VSL § 4 b, stk. 1. Stiller en selvstændig erhvervsdrivende sine aktiver i VSO som sikkerhed for en 

anden persons gæld eller et selskabs gæld, kan kautionen være at betragte som en sikkerhedsstil-

lelse. Hvis kautionen rent faktisk betragtes som en sikkerhedsstillelse, kan det vurderes, om kauti-

onen er foretaget som del i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.  

Skatterådet har i bindende svar i SKM2015.528.SR taget stillet til, at en kaution som udgangspunkt 

ikke er en skattepligtig sikkerhedsstillelse, men at en kautionsforpligtelse efter en konkret vurde-

ring kan beskattes. I det bindende svar bliver kautionsforpligtelsen vurderet til at være en skatte-

pligtig sikkerhedsstillelse, der ikke anses for at være stillet som en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition. Det afgørende for svaret var at kautionen havde givet en mulighed for kredit i privat-

økonomien. Derved er der en mulighed for at udnytte midlerne i VSO på en utilsigtet måde, det 

var netop formålet i L200 at undgå dette.   

 

7.7 Konsekvens af sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 
Konsekvensen af at der stilles en sikkerhed, er som beskrevet, at det bliver betragtet som en hæv-

ning i VSO. Der var dog den undtagelse for de sikkerhedsstillelser, der allerede var opstået inden 

fremsættelse af L200, at disse skulle være afviklet inden 1. januar 2018 for at kunne bevare opspa-

ringsmuligheden, gælder dog ikke de sikkerhedsstillelser, der er omfattet af bagatelgrænsen i L 

992, § 3, stk. 6. I perioden frem til 1. januar 2018 kunne der fortsat opspares, men var sikkerheds-

stillelsen ikke afviklet inden 1. januar 2018, skulle der ske beskatning af det overskud, der var op-

sparet i perioden.  

Beskatningen skulle ske som overførelse af det opsparet overskud pr. 1. januar 2018. Hvordan 

overførelsen skal opgøres, er der taget stilling til i det bindende svar SKM2018.513.SR. Er der ikke 

et opsparet overskud før 11. juni 2014 og har der kun været indkomstår med overskud, er overfø-

relsen simple, det vil være det beløb, der er opsparet i perioden, der skal overføres. Er der stadig-

væk ikke et opsparet overskud før 11. juni 2014, men har der i perioden både været først et 
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overskud og derefter et underskud, som er dækket ved at foretage hævning af tidligere overskud, 

vil dette skulle modregnes i det opsparet overskud, da det så allerede er hævet. 

Har der før 11. juni 2014 været et opsparet overskud og opsparing i perioden, har SKAT i det bin-

dende svar og i Den juridiske vejledning42 taget stilling til, at det stadigvæk er opsparingen i perio-

den, der beløbsmæssigt kommer til beskatning. SKAT skriver desuden, at da hævningen skal ske 

efter princippet først ind først ud (FIFO), vil det rent teknisk være det opsparet overskud fra før 11. 

juni 2014, der kommer til beskatning. Dette kommer til at have en forskel, da den foreløbige virk-

somhedsskat på det opsparet overskud før 2014, vil være højere end den virksomhedsskat, der er 

betalt efterfølgende.  

Det er som tidligere nævnt et udtryk for en særregel, at opsparet overskud i perioden 11. juni 2014 

– 31. december 2017 skal hæves 1. januar 2018. Derfor kan det diskuteres om det bindende svar og 

Den juridiske vejledning er korrekt, når der står, at det er FIFO princippet, der skal anvendes ved 

tvangshævningen pr. 1. januar 2018. Reglen må siges at være en special regel der kun vedrører det 

overskud, der opspares i perioden. Derfor må reglen gå forud for reglen om FIFO, lex speciale, og 

det vil være det opsparet overskud i perioden, der skal anses som hævet.   

 

7.8 Negativ indskudskonto 
Allerede ved indførelse af VSO blev der taget stilling til, at sikkerhedsstillelser eller et privat lån ikke 

er et problem for indskudskontoen. Dette er ligeledes understøttet i SKM2007.588.LSR, hvor en 

selvstændig har indskudt en privat optaget gæld i VSO. Da indskud af privat gæld anses som en 

hævning, VSL § 5, stk. 1, bliver indskudskontoen for den selvstændige negativ. Der skal derefter 

beregnes rentekorrektion jf. VSL § 11. Skatteankenævnet havde ikke godkendt, at den privat gæld 

kunne indskydes i VSO, men dette godkendte Landsskatteretten.  

 

Det har siden indførelse af L200 ikke være muligt at opspare overskud i VSO, hvis indskudskontoen 

er negativ, med undtagelse af de selvstændige der er omfattet af bagatelgrænsen i ændringsloven 

                                                           
42 Den juridiske vejledning C.C.5.2.10 
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L 992, § 3, stk. 6. Der ser ikke, at der siden indførelsen af L200, har været afgørelser eller bindende 

svar, hvor der er taget stilling til, om der er privat gæld i VSO, der har medført, at indskudskontoen 

er blevet negativ.  

Men hvilken konsekvens ændringen i opsparingsmuligheden ved en negativ indskudskonto har, 

kan man se i den tidligere omtalte afgørelse fra Landsskatteretten SKM2007.588.LSR. Landsskatte-

retten godkender, at privat gæld kan indskydes i VSO. Landsskatteretten skriver bl.a. i sin afgø-

relse, at ordlyden og forarbejderne i VSL ikke ses at indeholde hjemmel til at nægte den 

selvstændige at indskyde gæld i VSO mod, at der sker rentekorrektion. Landsskatteretten har lige-

ledes henset til at kapitalafkastsatsen i indkomståret ikke adskiller sig væsentligt fra den effektive 

rente og den beregnede rentekorrektion ikke overstiger nettorenteudgifterne i virksomheden. Det 

Landsskatteretten har henset til, er, at den selvkontrollerende43 effekt træder i kraft, når indskuds-

kontoen bliver negativ.  

Den selvstændige i afgørelsen ender i det indkomstår (2003), hvor han indskyder den private gæld, 

med at have en negativ indskudskonto på ÷ 901.780 kr. Har denne selvstændige fortsat virksom-

hed i indkomståret 2014 og er der ikke ændret på hans indskudskonto, vil konsekvensen for ham 

være, at han ikke længere har mulighed for at opspare overskud i VSO. Den selvstændige har ret-

tet sig efter lovgivningen frem til 10. juni 2014 og har Landsskatterettens ord for, at han må have 

sin private gæld i VSO. Alligevel vil han blive ramt af L200, og har derved ikke muligheden for at 

anvende VSO som intentionen var, at kunne udligne resultaterne af virksomheden over flere ind-

komstår.  

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende i efterfølgende indkomstår udtager den private gæld fra 

VSO til privat, bliver der tale om en hævning i hæverækkefølgen.  

 

 

                                                           
43 Se afsnit ”Den selvkontrollerende effekt”  



Masterprojekt. Virksomhedsordningen efter L200 og L123  

Christine Søgård Bøhm 
 
 

47 
 

7.9 Rentekorrektion 
I lighed med ændring i opsparingsmuligheden ved negativ indskudskonto, ses der heller ikke at 

have været afgørelser, der vedrører ændringen i rentekorrektionssatsen og beregning heraf. Ren-

tekorrektionen bliver efter ændringen i L200, nu beregnet i forhold til udlånsrenten, VSL § 9 a, og 

vil være 3 % højere end kapitalafkastsatsen. Den selvkontrollerende effekt bliver derved mere ret-

visende, da rentekorrektionen før ændringen blev beregnet ud fra kapitalafkastsatsen.  

Siden indførelsen af VSO er forskellen mellem den faktiske rente/bidrag på lån og kapitalafkastsat-

sen blevet større, det medførte, at det ikke havde så stor en selvkontrollerende effekt at have en 

rentekorrektion på den negative indskudskonto. De selvstændige kunne derfor have privat gæld i 

VSO og stadigvæk have fordelen af, at renter i VSO bliver fratrukket i personlig indkomst. Rente-

korrektionen var nemlig ikke var så høj som de faktiske renter. Rentekorrektionen kan efter de nye 

regler stadigvæk ikke overstige private renter.  

Udviklingen i renter kontra udviklingen i kapitalafkastsatsen har ikke været et element, som de 

selvstændige har kunne styre. Det har for lovgives side ved indførelse af VSL været intentionen, at 

der kunne være privat gæld i VSO, men at dette ikke ville have en fordel, da der ville blive bereg-

net rentekorrektion. Når udviklingen nu har været, som den har og dette har medført, at den selv-

kontrollerende effekt ikke var tilstrækkelig, ses det som en fornuftig lovændring af hæve satsen 

for beregning af rentekorrektionen. Det ses dog ikke som et tiltag, der skal betegnes som at forhin-

dre en utilsigtet anvendelse af VSO. 
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7.10 Overblik over ændringer 
Følgende skema kan give et overblik over de forskellige situationer i L200 og L123, hvad de medfø-

rer og hvilken muligheder, der er for at gøre noget ved det: 

 Medfører: Reparation: 
1. Sikkerhedsstil-
lelser etableret 10. 
juni 2014 og tidli-
gere 

Spærrer for tilgang til konto for opsparet 
overskud med mindre overgangsreglen 
gælder jf. punkt 3. 

Hvis sikkerhedsstillelsen ophæves/indfries 
kan der opspares fra og med det indkomstår, 
hvor der primo status ikke længere eksisterer 
en sikkerhedsstillelse. Dette gælder under for-
udsætning af, at indskudskontoen er 0 eller 
positiv 

2. Negativ ind-
skudskonto primo 
og/eller ultimo i 
det aktuelle ind-
komstår 

Spærrer for tilgang til konto for opsparet 
overskud med mindre overgangsreglen 
gælder jf. punkt. 3.  

Hvis indskudskontoen øges til 0 eller gøres 
positiv kan der opspares under forudsætning 
af, kontoen er 0 eller positiv såvel primo som 
ultimo og der ikke er ”gamle” sikkerhedsstil-
lelser (etableret før 11/6 2014) 

3. Overgangsregel 
- bagatelgrænse på 
500.000 kr. 

Når indskudskonto primo hhv. ultimo 
2014 tillagt værdien af evt. negativ sikker-
hedsstillelse 10/6 2014 sammenlagt er 
500.000 kr. eller mindre kan der alligevel 
opspares i senere indkomstår under forud-
sætning af, at den negative indskudskonto 
ikke bliver mere negativ 

 

4. Sikkerhedsstil-
lelser etableret 11. 
juni 2014 og se-
nere 

Anses som en hævning i hæverækkeføl-
gen 

 

5. Overgangsregel 
- når ny sikker-
hedsstillelse i peri-
oden 11/6 2014-
31/12 2017 afløser 
eksisterende (gam-
mel) sikkerheds-
stillelse og ikke 
overstiger denne 

På trods af, at der som udgangspunkt er 
tale om en ny sikkerhedsstille jf. punkt 4 
ovenfor, undgås hævning i hæverækkeføl-
gen 
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8 Konklusion 
Ændringerne i L200 blev fremsat som et ”indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordnin-

gen ved indskud af privat gæld m.v.” Det er konstateret, at der i bemærkningerne til lovforslaget 

fremgår, at det skønnes, at 2.000 personer har haft en utilsigtet udnyttelse af VSO.   

 

Jeg har nu foretaget en gennemgang af de tiltag, der blev indført ved L200 og L123. Jeg har rede-

gjort for de tre hovedelementer i ændringerne: 

 Negativ indskudskonto og deraf begrænsninger i muligheden for at opspare i VSO 

 Sikkerhedsstillelser for privat gæld med virksomhedens aktiver 

 Rentekorrektion 

 

8.1 Negativ indskudskonto 
Det ses ikke, at der siden indførelse af L200 har været afgørelser vedrørende begrænsning i opspa-

ringsmulighederne ved en negativ indskudskonto. Den retstilstand der er på området nu, skal der-

for findes i lovgivningen og forarbejdende hertil. 

Lovgivers udgangspunkt for at indfører begrænsningen i opsparingsmuligheden ved negativ ind-

skudskonto, var at den negative indskudskonto, var et udtryk for at den selvstændige havde med-

taget privat gæld i virksomheden. Det er konstateret, at det ikke altid er rigtigt, at en negativ 

indskudskonto er udtryk for, at der er privat gæld i VSO. Derfor har L200 medført, at der er selv-

stændige, der ikke har haft en utilsigtet udnyttelse af VSO, som er blevet ramt af ikke længere at 

kunne benytte muligheden for at opspare i VSO og derved kunne udligne deres overskud mellem 

indkomstårene. Dette går imod det oprindelig formål med indførelse af VSO.  

Den gruppe af selvstændige, som tidligere har udnyttet muligheden i VSO ved at indskyde privat 

gæld i VSO for derefter at afdrage gælden med midler i VSO, er blevet ramt af ændringerne i L200.  
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8.2 Sikkerhedsstillelser 
Der har siden fremsættelse af L200 blevet afgivet en del bindende svar om rækkevidden af sikker-

hedsstillelser med aktiver i virksomheden for privat gæld. Der er blevet ændret i måden en sikker-

hedsstillelse skal anses som hævet på, der er udsendt styresignal og der er kommet ny lovgivning i 

L123.  

Det må konkluderes at alt kan være en sikkerhedsstillelse, hvis den selvstændige skaffer sig en kre-

ditfacilitet uden om hæverækkefølgen.  

I den oprindelige VSO fra 1987 var det positivt tilkendegivet, at der kunne stilles sikkerhed med 

virksomheden aktiver for privat gæld. Selvstændige der har indrettet sig efter den oprindelige lov, 

er blevet ramt af ændringerne i L200. Der har godt nok været mulighed for at afvikle sikkerheds-

stillelser inden 1. januar 2018, men har dette ikke kunne lade sig gøre, er konsekvensen, at der 

ikke længere kan opspares i VSO.   

Efter vedtagelse af L123 er der kommet en afklaring på, at en hævning af en sikkerhedsstillelse 

skal foretages som en fiktiv hævning i den almindelige hæverækkefølge.   

Men der er her, lidt over 4 år efter L200 blev fremsat, stadigvæk ikke en klar afklaring af, hvornår 

en sikkerhedsstillelse er at betragte som en forretningsmæssig stillet sikkerhed. Dette gør, at der 

er usikkerhed på området og det er svært at finde ud af hvornår sikkerhedsstillelsen er forret-

ningsmæssigt stillet eller ej. For lovgivers side er der lagt op til, at det er en konkret vurdering, der 

skal foretages for sag til sag. Når lovgiver indtager denne holdning, bliver området ikke ensrettet, 

da det kan være forskellige sagsbehandlere, der afgør de forskellige sager. Derfor må det konklu-

deres, at lovgivningen ikke er klar, men at de selvstændige må bede om bindende svar i hvert til-

fælde af tvivl, om en stillet sikkerhed kan være forretningsmæssig. 

Lovgivers hensigt med L200 med hensyn til sikkerhedsstillelser var, at det ikke skal være muligt at 

omgå hæverækkefølgen ved at placere gæld med pant i virksomhedens aktiver udenfor virksom-

heden. Dette har haft den rigtige virkning.   
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8.3 Rentekorrektion 
Som ved den negative indskudskonto har der heller ikke for rentekorrektion været afgørelser si-

den indførelsen af L200. 

Rentekorrektionen bliver ændret ved L200, dette ses som rimeligt i forhold til at give den selvkon-

trollerende effekt en større virkning. Det ses dog ikke, at ændringen bør ses i forhold til en utilsig-

tet udnyttelse af VSO. Det er lovgiver, der har opstillet præmisserne for, hvordan 

rentekorrektionen skal beregnes ved indførelsen helt tilbage i 1987. Lovgiver kunne let have gen-

nemført ændring af rentekorrektionssatsen, da det blev en realitet, at forskellen mellem udlåns-

renten og kapitalafkastssatsen blev for stor. Derved kunne det været undgået, at privat gæld i VSO 

gav de selvstændige en skattemæssig fordel for så vidt angående rentefradrag på privat gæld pla-

ceret i VSO.  
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9 Perspektivering 
Lovændringerne i L200 blev, som beskrevet, fremsat d. 11. juni 2014 og blev vedtaget allerede d. 

9. september 2014 ved L992. Det tog således under 3 måneder at behandle lovforslaget og få det 

vedtaget. I forhold til at lovændringerne var af stor betydning for mange selvstændige findes det 

som en meget kort periode, hvor der skulle tages hensyn til alle parameter. At lovforslaget ikke 

blev behandlet tilstrækkeligt, kommer til udtryk, når der allerede i efteråret 2015 bliver sendt et 

nyt lovforslag i høring, der skal rette op på de tvivlspunker, der var opstået. Det var særligt tiltaget 

omkring sikkerhedsstillelser, der ikke var klarhed omkring, dette kommer til udtryk ved de mange 

bindende svar, der er afgivet på området.    

Set i lyset af, at lovgiver selv i forarbejderne til L200 anfører, at det kun er ca. 2.000 selvstændige, 

der skønnes at have anvendt VSO utilsigtet, kan det undre, at lovforslaget skulle gennemføres så 

hurtigt og med virkning for fremsættelsesdatoen.  

At L200 blev vedtaget med virkningsdato fra 11. juni 2014, kan jeg ikke se en større mening med. 

Lovforslaget kunne ligeså godt have været gældende for et årsskifte, pr. 31. december 2014. Dette 

ville have lettet det administrative besvær, der har været i forhold til at opdele indkomsten og 

hævningerne for indkomståret 2014.  

VSO havde eksisteret siden 1987, uden at der havde været de helt store ændringer i årenes løb. 

Det forekommer mærkeligt, at den utilsigtet udnyttelse af VSO skulle været opstået pludselig, den 

må have været foregået gennem flere år. Derfor ville det ikke have de helt store konsekvenser om 

lovændringen først blev gennemført ved årsskiftet. I lovændringerne rammer man jo de selvstæn-

dige, der har en privat gæld i VSO eller sikkerhedsstillelser for aktiver i VSO. Det ville man ligeledes 

have gjort, hvis ændringen først var gennemført pr. 31. december 2014.   

 

Der blev skabt en del usikkerhed på de områder, der blev ændret ved L200. Dette har medført, at 

nogle selvstændige har brugt mange timer hos deres revisorer, for at være sikker på at de stadig-

væk levede op til kravene i VSO. Der var i henhold til L992 en mulighed for at ”reparere” på VSO, 

hvis man gjorde det inden d. 31. marts 2015. Denne frist var urimeligt kort og der blev på mange 

revisionskontorer arbejdet mange timer på, at finde ud af, om der for hver enkel kunde var 
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mulighed for at ændre i de tidligere dispositioner i VSO. Alt i alt har ændringen i VSO medført, at 

der er brugt man revisortimer på at afklare området. Jeg tænker, at et bedre gennemarbejdet lov-

forslag ville have sparet nogle af disse timer, ligeledes fremover.  

 

Praksis på området om sikkerhedsstillelser er stadigvæk ikke fuldstændigt klar. Når det for lovgi-

vers side er intentionen, at der skal foretages en vurdering for sag til sag, om en sikkerhedsstillelse 

i virksomhedens aktiver er forretningsmæssig eller ej, vil det være svært at få en fuldstændig klar 

praksis på området. Der burde fra lovgivers side blive udfærdiget en mere klar retningslinje for 

hvornår en sikkerhedsstillelse kan være forretningsmæssig disposition eller ej.    

 

Ved indførelsen af L200 ramte man ikke kun dem, der havde haft en utilsigtet udnyttelse af VSO. 

Man ramte alle, der havde en negativ indskudskonto, uden at der blev taget hensyn til, hvorledes 

saldoen var opstået. Lovændringen ramte derfor en del flere end hvad der stod, var hensigten i 

bemærkningerne til lovforslaget. Dette burde lovgiver havde taget hensyn til. Dette kunne været 

gjort ved at indføre en regel om en nulstilling af indskudskontoen. Nulstillingen skulle være sket 

ved indførsel af lovændringen. Det kunne gøres således, at hvis man kan løfte bevisførelsen for, at 

indskudskontoen ikke er negativ på grund af privat gæld i virksomheden, bør man kunne nulstille 

indskudskontoen. Dette burde være indført ved L200, så alle dem, der havde brugt VSO efter hen-

sigten, kunne fortsætte med det.  

Indfører man en nulstilling af den negative indskudskonto nu, med tilbagevirkende kraft til 2014, 

vil det igen komme til at koste en del revisortimer at rette op på. Desuden er 2014 ikke indenfor 

den almindelige genoptagelsesfrist på 3 år, så det vil kræve en mulighed for ekstraordinær genop-

tagelse. Men dem der er blevet ramt uden at have privat gæld i VSO, vil under alle omstændighe-

der have gavn af, at der blev indført en yderligere nulstillings mulighed i VSO. 

 

For dem der bliver ramt af den negative indskudskonto, er det svært at genvinde muligheden for 

at kunne komme til at opspare igen. Indskudskontoen bliver ikke påvirket at værdiansættelsen af 
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f.eks. ejendommen. Så selvom ejendomme er meget mere værd end da den blev indskud i VSO, 

kan dette ikke ses på indskudskontoen. For at kunne få den rigtige værdi af ejendommen ind i VSO 

kræves det, at VSO ikke benyttes i 5 år. Denne mulighed for at ændre på indskudskontoen vil for 

mange derfor have for store konsekvenser i de 5 år, hvor VSO ikke må bruges. Da der så ikke er 

mulighed for at få renteudgifter fratrukket i driftsresultatet i den personlige indkomst. Det ses der-

for, at det vil være den bedste løsning for at reparere på VSO, at der ses på om en nulstilling af ind-

skudskontoen kunne være en mulighed.   
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