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Executive Summary 

Flere valgmuligheder og begrænset viden går ikke altid hånd i hånd og det kan være svært at gennemskue 

det mest optimale skattemæssigt for sin virksomheds fremtid, allerede ved opstart.  

 

Når en virksomhedens aktivitet er forholdsvis ukompliceret, vil de fleste, alt andet lige, vælge den 

nemmeste og billigste metode. Det er ikke altid at den nemmeste og billigste metode er den mest optimale 

i forhold til de fremtidige forventninger og ønsker, hvorfor virksomhedsejere tit kontakter rådgiver i håb om 

hjælp til at forbedre situationen. 

  

Skattelovgivningens struktur kan virke kompliceret for de selvstændige erhvervsdrivende og blot det at 

vælge en beskatningsform for sin virksomhed og ens egen selvangivelse er ikke altid det mest indlysende, 

hvorfor denne eksamensbesvarelse vil berøre de mange mulige beskatningsformer en selvstændig 

erhvervsdrivende kan vælge i mellem, både for en virksomhed og den personlige beskatning. 

 

Besvarelsen vil tage udgangspunkt i en fiktiv case, om ét allerede stiftet interessentskab og dens to ejere, 

hvor der foretages en evaluering af deres valg af beskatningsform for virksomheden og deres personlige 

selvangivelser. Herunder vil der blive redegjort for mulighederne for genoptagelse af de tidligere personlige 

selvangivelser. 

 

Virksomheden i den fiktive case vurderes som stiftet efter bedste evne, mens det vurderes at en 

omdannelse i forhold til de forventede resultater i fremtiden vil være det mest optimale. Der foreslås her, 

at virksomheden foretager en skattefri virksomhedsomdannelse, efterfulgt af en skattefri aktieombytning 

uden tilladelse samt en ophørsspaltning primo 2018. I besvarelsen beskrives fordele og ulemper ved en 

skattepligtig og skattefri omdannelse, mens der ud fra virksomhedens nuværende situation konkluderes at 

det mest gunstige for ejerne er en skattefri omdannelse. 

Ved ovenstående omstruktureringer opstår et Holdingkrav på 3 år, som udfordrer deres forventninger til en 

afståelse i fremtiden til tredjemand. De to virksomhedsejere rådes til at vente med afståelsen til efter de 3 

år for Holdingkravet eller få tredjeparten til at indtræde via én kapitalforhøjelse. 

 

Ovenstående sammenholdes til sidst med virksomhedens fremtidige konsekvenser såfremt virksomheden 

drives videre i et interessentskab, herunder ses der på konsekvenserne for brug af virksomhedsordningen i 

årene 2017-2020 sammenlignet med personskattelovens regler.   
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1. Forord 

Denne rapport er mit afgangsprojekt, i form af én hovedopgave, på HD Regnskab og Økonomistyrings 

linjen. Jeg har som ansat i inforevisions skatteafdeling fundet det interessant at tage fat i et emne, som kan 

gavne min viden indenfor skatteområdet og på den måde give mig et bedre grundlag for løsning af det 

givne problemfelt.  

 

Jeg har i opgaveskrivningsperioden betragtet mig selv som en konsulent for inforevision. Rapporten vil 

være udarbejdet på baggrund af data fra en opdigtet case, som danner grundlag for en analyse af 

virksomhedens interne og eksterne skattemæssige forhold, samt vurdering af den nuværende 

problemstilling og forslag til forbedringer. 

 

Inden jeg starter afhandlingen, vil jeg gerne sige tak til min vejleder Henrik Dich for gode råd og vejledning. 

Og tak til skatteafdelingen i inforevision, som har stået til rådighed som dataindsamlingskilder. Én særlig tak 

til Skatterevisor Bo Sponholtz og Skattekonsulent Jannik Petersen som har udvist stor interesse i min 

opgave.  

 

2. Indledning og problemformulering 

2.1 Indledning 

Selvstændige erhvervsdrivende, både i selskabsform og som personlig virksomhed, ønsker at gøre det 

økonomisk og skattemæssige mest optimale i forhold til deres situation, men det kan være vanskeligt hvis 

man ikke følger med i de lovændringer der sker. Mange iværksættere oplever, at det at starte en 

virksomhed op giver daglige problematikker i form af drift- og administrative udfordringer. Blot det at 

vælge selskabs- eller virksomhedsform, som den erhvervsdrivende ønsker at virksomheden skal drives i, 

kan give mange betragtninger. Dette gælder både selskabsretligt og skattemæssigt. At vælge 

virksomhedsform, heriblandt enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, partnerselskab mv. eller 

selskabsform, så som iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab m.fl. giver alle forskellige fordele og 

ulemper.  

 

Det danske skattesystem er opbygget således, at alt efter hvilken virksomhedsform og struktur de 

erhvervsdrivende vælger, er der forskellige måder hvorpå beskatningen foregår på, hvorfor det er relevant 

at formidle mulighederne for en eventuel omgørelse af det allerede foretaget valg. Selvom alle 

virksomheder, alt andet lige, er blevet stiftet med formålet at generere overskud, kan forventningerne til 

fremtidens aktivitet være svære at forestille sig for de enkelte virksomhedsejere, før der har været ført 

virksomhed i nogle år. Og hvad gøres der så, når der efter nogle år finder ud af at ens virksomhedsform og 
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beskatningsform ikke længere er den mest optimale? Og hvad sker der herunder når ens aktivitet er så 

stigende, at der overvejes at optage nye ejere til at hjælpe med at indfri de høje forventninger? 

For den enkelte kan det være meget svært at gennemskue, hvilken virksomhedsform og herunder 

beskatningsform der er mest optimal i forhold til virksomheden. Og hvad sker der så hvis man vælger 

forkert første gang? Kan man gøre det om? I så fald, hvordan gøres det og hvad vil det koste at fortryde sit 

valg?  

 

Jeg har igennem mit skoleforløb på CBS og i mit job som revisor og skattemedarbejder i inforevision, 

opnået en stor forståelse overfor de muligheder og problemstillinger de selvstændige kan møde. Som 

medarbejder i skatteafdelingen er det tydeligt, at specielt de skattemæssige forhold ikke er 

gennemskuelige for de selvstændige. Det kan ved opstart at en virksomhed være svært at vurdere nøjagtigt 

hvad der er det gunstige valg for den aktivitet der drives, hvorfor de fleste blot vælger noget som virker 

nemmest og mest overskueligt på starttidspunktet. De selvstændige har ikke nødvendigvis de kompetencer 

og ressourcer, det kræver at sætte sig ind i de skattemæssige forhold for deres virksomhed og dem selv, 

hvorfor der tit mødes selvstændige som kommer og spørger om rådgivning efter opstart og har brug for 

hjælp til at komme videre mest optimalt, enten i forbindelse med deres private selvangivelse eller en 

ændring af deres virksomhed og/eller beskatningsform. 

 

Denne opgave vil tage udgangspunkt i en fiktiv virksomhed som case, til at belyse de problemstillinger de 

selvstændige kan møde ved et omvalg af deres personlige beskatning, et omvalg af virksomhedsform og 

hvilken indflydelse det kan have ved en stigende aktivitet samt ønsket om flere deltagere. Den personlige 

virksomhed er allerede i drift og den stigende aktivitet har fået personerne bag virksomheden til at opsøge 

hjælp til deres mest optimale struktur for virksomheden de næste 5 år. De har desuden et ønske om 

skatteoptimering og har hørt at der er 3 forskellige beskatningsformer som de kunne have valgt, hvorfor de 

gerne vil have belyst dette i forhold til deres tidligere års selvangivelser. 

 

2.2 Problembaggrund og problemstilling 

Virksomheden KIDO IT I/S (fremover: KIDO) blev oprettet den 1/3 2015, med 31/12 årsafslutning, af Dorte 

Jensen og Kim Dyrborg, med en ejerandel på 50 % hver. Virksomhedens hovedaktivitet er at virke som 

konsulent inden for den danske IT branche. Begge ejere har haft fuldtidsjob ved siden af deres virksomhed 

indtil i 2017 og har tidligere været kollegaer på området, hvor de kender hinanden fra. 

 

Virksomheden har de første par indkomstår haft begrænset aktivitet og begrænset likviditet, hvorfor de 

havde valgt en simpel og nem løsning i forhold til deres virksomhedsform og valg af revisor. Aktiviteten var 

begrænset, hvorfor ejerne bedømte at de kunne foretage bogføringen og indberetningen af deres 

personlige selvangivelser selv.   
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Virksomheden har i 2017 haft stor fremdrift og den store fremgang i omsætning og overskud, fik Dorte og 

Kim til at budgettere et estimat for de kommende 5 år. Estimatet for de kommende års forventede 

resultater, viser nedenstående udvikling i virksomheden siden 2015.1  

 

Deres budget for virksomheden er fremsendt til revisor og de fremtidige ønsker til virksomhedens forløb er 

mundtligt oplyst. 

 

 

 

Virksomheden har én deltidsansat, som tager sig af den daglige administration.  Virksomheden har lejet 

kontor i byen, de har fået ny lejekontrakt til et større sted, med behov for væsentlig renovering, hvorfor der 

forventes at optage et lån i den kommende periode.  

 

Virksomheden har siden starten haft eget IT udstyr, hertil ønsker virksomheden også et nyt lån til køb af 

driftsmidler. Kassekreditten udgjorde ved opstart 100 t.kr.2   

 

                                                           
1 Bilag 1 – Virksomhedens egen opstilling af regnskab for 2015 og 2016, det igangværende 2017, samt et budget for 
fremtiden. 
2 Bilag 1 – Virksomhedens eget opstilling af regnskab for 2015 og 2016, det igangværende 2017, samt et budget for 
fremtiden. 
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Virksomheden har på nuværende tidspunkt 2 ejere, men har i nærmeste fremtid, omkring 2019-2020 

diskuteret muligheden for at optage flere ejere.  

Ejernes kendskab til skat og konsekvensen ved de forskellige ønsker er begrænset. De er interesserede i at 

betale mindst muligt i Skat privat, indenfor lovens rammer. Begge ejere er meget interesserede i at få viden 

indenfor området og ønsker en grundig gennemgang af mulighederne, konsekvenserne og kendskab til den 

bedste skattemæssige struktur for KIDO og dem selv.   

 

2.3 Problemformulering 

”Hvordan kan ejerne af KiDo IT I/S optimere deres skattemæssige situation mest muligt med en stigende 

aktivitet og ønsket om en mulig fremtidig hel eller delvis afståelse?” 

 

 2.3.1 Undersøgelsesspørgsmål 

 US1: Hvorledes så virksomhedens og ejernes skattemæssige situation for 2015 og 2016 ud? 

 

 US2: Hvordan vil virksomhedens og ejernes mest optimale skattemæssige situation se ud for 2017 

og 2018, herunder anvendelse af virksomhedsskatteordningen eller en omdannelse til et selskab? 

 

 US3: Hvordan kan nye ejere optages, herunder de skattemæssige problemstillinger samt 

konsekvenser ved efterfølgende afståelse? 

 

  US4: Hvilken struktur vil være den mest optimale skattemæssige for virksomhedens nuværende og 

fremtidige situation? 

 

2.4 Begrebsafklaring og operationalisering 

 2.4.1 Skattemæssig situation 

Definitionen af skattemæssig situation er, de forhold og faktorer som påvirker virksomheden og dens ejeres 

skatteberegning. Det vil sige at her undersøges hvilken virksomhedsform KiDo er stiftet med og dermed 

beskatningen af virksomheden. Det er også et begreb af ejernes personlige beskatningsform. 

Virksomhedens skattemæssige situation kan være selskabs- eller personlige virksomhedsformer. Ejernes 

skattemæssige situation kan være beskatning efter én af følgende ordninger, Personskatteloven, 

Kapitalafkastordningen eller Virksomhedsskatteordningen. 

 

Skattemæssig situation er bestemt ved stiftelsen af virksomheden og valg af beskatningsform, hvorfor 

denne måles med en deskriptiv tilgang. Der vil kun være et svar til virksomhedens skattemæssige situation, 

der vil hertil kunne diskuteres om det var det mest hensigtsmæssige valg.  
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Den personlige beskatning for ejerne er ligeledes én deskriptiv tilgang ved måling af den tidligere situation. 

En virkning af det tidligere valg og en sammenligning med andre beskatningsformer kan påvirkes af 

lovgivning, paragraffer, regler og skatten vil kunne måles i kroner og kan derfor måles ved en indikativ 

tilgang. 

 

 2.4.2 Optimale  

Ordet optimal, er en betegnelse for den mest hensigtsmæssige skattemæssige situation, for virksomheden 

samt dens ejere. Den mest hensigtsmæssige situation for virksomheden og ejerne kan måles ved at gøre de 

forskellige virksomhedsformer og beskatningsformer sammenlignelige. For at gøre de forskellige 

virksomhedsformer sammenlignelige, samt beskatningsformerne sammenlignelige, skal der opgøres 

fordele og ulemper ved de mulige former og effekten heraf måles ved effekten på den skattepligtige 

opgørelse og dermed beskatningen hos virksomheden og dens ejere.  

Den optimale personlige skat kan måles i skatteprocenter og dermed mindst mulig beskatning hos ejerne. 

Hos virksomheden er det primært en indikativ analyse af fordele og ulemper ved de forskellige 

virksomhedsformer. Som fx kan måles i omkostninger til revisor, omkostninger til omdannelse, osv.  

 

 2.4.3 problemstillinger 

Problemstillinger, er i dette tilfælde et begreb der anvendes til beskrivelse af de skattemæssige 

udfordringer som nye ejere af interessentskabet kan skabe. De forskellige problemstillinger ved optagelse 

af nye ejere kan først analyseres når de mest optimale, i US2 løsninger, er fundet. De problemstillinger 

virksomheden og ejerne kan risikere at møde ved afståelse af andel, er en deskriptiv analyse. 

 

 2.4.4 struktur 

Struktur, er de i undersøgelsesspørgsmål 2 og 3 fundne fremgangsmåder, som vurderes mest optimale at 

implementere for virksomheden. Denne kan analyseres ved at sammenligne konsekvenserne for valg af 

virksomhedsform og beskatningsform i forhold til virksomhedens situation og vælge den som vil give det 

bedste udfald for ejerne. 

 

2.5 Afgrænsning 

I denne rapport tages der udgangspunkt i en virksomhed med stigende aktivitet og de givne oplysninger, 

som tidligere beskrevet. Der tages udgangspunkt i ejernes behov for viden indenfor skattelovgivningen, 

konsekvenser og muligheder hertil.  
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Der vil blive redegjort og analyseret fra de metoder, der vil blive fundet relevant for virksomheden KiDo og 

for ejernes skattepligtige indkomst. Case virksomheden tager udgangspunkt i fiktive tal og tekstmateriale 

som jeg selv har udarbejdet, hvorfor denne case er tilpasset behovet for relevant information.  

Konklusionen for denne opgave, på baggrund af ovenstående fiktive case, er ikke nødvendigvis et 

retvisende billede af konklusionen for andre personligt ejede virksomheder, men kan derimod hjælpe med 

de overvejelser der bør indgå ved rådgivningen i tilsvarende situationer og problemstillinger. 

 

Skattesatser, love og regelændringer som er vurderet relevant for virksomheden vil være 2015 satser og 

fremefter. For at gøre det nemt og overskueligt for læser, vil der ikke blive dykket ned i paragraffer og 

lovgivninger, men der vil blive fortolket, henvist og redegjort for relevant lovgivning, paragrafer osv. Denne 

opgave vil, som udgangspunkt, kun indeholde det som er relevant for casen og vil blive anvendt ud fra de 

kriterier der nævnes i case beskrivelsen, for ikke at forvirre modtager. 

 

Konsulentvirksomheden giver rådgivning indenfor den danske IT branche, hvorfor analysen vil være 

fokuseret til det danske marked. Der antages at begge personer og virksomheden er fuldt skattepligtige til 

Danmark, hvorfor der udelukkende opereres med den danske skattelovgivning.  

 

Personligt ejede virksomheder og selskaber, herunder anpartsselskaber, vil blive berørt i besvarelsen. 

Virksomheden ønsker en skattemæssig gennemgang af skat og relaterede forhold hertil, hvorfor moms og 

afgifter ikke findes relevant at redegøre for i denne besvarelse.   

 

Der tages desuden ikke stilling til tallenes rigtighed, det er udelukkende en skattemæssig gennemgang og 

behandling af virksomheden og dens fremtidige optimale struktur ud fra det virksomhedsejerne 

fremlægger, om det vil blive eller kan realiseres vil ikke blive analyseret. 

 

Denne rapport tager udgangspunkt i virksomhedens struktur og deres mest optimale løsning 

skattemæssigt, samt de konsekvenser der måtte være for virksomheden.  

 

2.6 Målgruppe 

Målgruppen for denne afsluttende hovedopgave på HD(R), er de erhvervsdrivende, samt revisorer og 

skattekonsulenter. Jeg har taget udgangspunkt i én case, som kan gøre det muligt i den konkrete situation 

og situationer der ligner, at hjælpe med at identificere problemstillinger og eksemplificere løsninger på den 

konkrete case. Casen vil indeholde problemstillinger som mange revisorer og skattekonsulenter kan møde 

på daglig basis.  

 

Opgaven er udformet på en sådan måde, hvorpå de generelle regler, konsekvenser og muligheder 

redegøres og analyseres først, og herefter bruges casen til at konkretisere og konkludere på det omtalte.  
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2.7 Formål med opgaven 

Formålet med opgaven er at gøre det overskueligt for personerne i casen, hvad deres mest optimale 

skattemæssige situation er på baggrund af de problemstillinger der gives. Opgaven løses og skrives til de 

selvstændige erhvervsdrivende i casen og løses på baggrund af de problemstillinger der fremkommer af 

deres oplysninger. Med information fra case beskrivelsen og problemidentifikationen, har denne opgave til 

henblik at gøre det overskueligt for de erhvervsdrivende at vurdere fordele og ulemper ved valg af 

virksomhedsform og fremtidig drift. 

 

Formålet er at give læseren af opgaven en bedre forståelse for de skattemæssige konsekvenser og 

muligheder, der kan være ved den givne case og lignende cases. Der ønskes at fremme læsers kundskab af 

de skattemæssige udfordringer.  

 

Konsulenter som på nuværende eller på et fremtidigt tidspunkt skulle sidde med lignende problemstilling 

og ejerne af personlige ejede virksomheder, som ikke tidligere har været i virksomhedsskatteordningen 

eller som påtænker at sælge virksomheden helt eller delvist, vil få et bedre overblik gennem denne opgave.  

Der kræves ingen faglige forudsætninger for forståelsen af denne opgave.  Sproget i afleveringen vil være 

tilpasset til de nystartede erhvervsdrivende, her antages der ikke at være nogen basal viden indenfor 

skattelovgivningen eller regnskaber.  
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2.8 Analysemetode 

Opgavens opbygning er illustreret nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.8.1 Undersøgelsesdesign og metode 

I denne opgave er genstandsfeltet selve skatten for virksomheden og deres ejere. Det er 

beskatningsformerne der fokuseres på, de skattemæssige konsekvenserne ved virksomhedsejernes 

eksisterende valg og de skattemæssige konsekvenser ved senere omvalg samt afståelse. Der er til opgaven 

udarbejdet en fiktiv case, for at skabe et illustrativt grundlag til beskrivelsen af nogle konkrete 

problemstillinger.  

Der arbejdes med case studie, da der er mange variable i det danske skattesystem, der påvirker ejernes 

optimale situation. Virksomhedens struktur analyseres ud fra de observationer som indsamles på baggrund 

af de oplysninger der er givet i problemstillingen.  

 

3. Teori og analyse: 

2. Problemidentifikation: 

Problemformulering, afgræsning, model- og 

metodevalg, målgruppe, formål og kildekritik 

4. Perspektivering og diskussion: 

Skattemæssige konsekvenser for KiDo ved at blive i privat regi. 

5. Konklusion: 

Den mest optimale skattemæssige struktur for KiDo og dens ejere fra 2015 og frem. 

Virksomhedsformer: 

Personligt ejet 

virksomheder og 

selskaber 

Virksomhedsomdannelse: 

Eksterne forhold, skattefri 

og skattepligtig 

omdannelse 

Beskatningsformer: 

Personskatteloven, 

kapitalafkastordningen og 

virksomhedsskatteordning

en 

Afståelse: 

Hel eller delvis 

afståelse, i privat regi 

eller i selskabsform 
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Til indsamling af disse data er der taget udgangspunkt i nogle sekundære datakilder, i form af et 

tidshorisont på 7 år. I forbindelse med opgaven er der foretaget interview i form af en samtale med 

Skatterevisor Bo Sponholtz og Skattekonsulent Jannik Petersen fra skatteafdelingen i inforevision. De 

sekundære data er udvalgt efter mit skøn og samtalen med de to skatteeksperter er taget løbende, hvilket 

jeg har sammenlignet med svar fra gældende lovgivning, har analyseret afgørelser og forskrifter for at sikre 

kvaliteten af svarene fra de to informanter. 

 

Det er en beskrivende tilgang til analysen og formålet med denne er at definere selve 

opstartsovervejelserne og derefter ændringen af det valg der blev taget ved opstart. 

 

For at sikre kvaliteten af den beskrivende analyse, vil de sekundære data være baseret på det seneste 

offentliggjorte via lovtekster, lovforslag, den juridiske vejledning og andre artikler offentliggjort af både 

private og offentlige.  

 

De skattemæssige beregninger er udregnet ved hjælp af virksomhedens forventet økonomiske situation og 

der indhentes kun yderligere sekundære data som har relevans for denne. 

 

Pålideligheden af dataene er sikret, da de sekundære data bakkes op af de to skatteeksperter fra 

inforevision og omvendt. Det kan være svært at sikre troværdigheden i virksomhedens budgetteret tal, 

fordi det er en fiktiv case jeg selv har lavet, men denne er udarbejdet på baggrund af ønsker og 

forventninger til en stigende aktivitet, som kan være relevant for lignende virksomheder og ejere. 

 

 2.8.2 videnskabsteoretiske overvejelser 

Virksomheden befinder sig i IT branchen, som alt andet lige, ser verden postpositivistisk, hvorfor analysen 

er udarbejdet ud fra denne viden om modtagerens verdensanskuelse. At anskue verdenen som 

postpositivistisk betyder, at et svar helst skal indeholde kvantitative og målbare data, samt en smule af de 

kvalitative og personlige metoder, som kan støtte op om de kvantitative løsninger.  

Analysen er udarbejdet med henblik på modtagerens efterspørgsel om den mest optimale struktur, ud fra 

mest mulige målbare løsningsforslag. Faget, Skat, samt revision, er opbygget på et positivistisk ideal og 

foreskriver at der er konkrete svar, hvis alle faktorer er kendte. Problemet med teorien er, er at der skal 

findes et svar på problemformuleringen, og at denne ikke kan ske ved en ubekendt faktor. Analysen 

udarbejdes derfor primært efter det postpositivistiske undersøgelsesperspektiv, som accepterer at der ikke 

nødvendigvis findes frem til et endeligt svar, men at der kommer svarmuligheder og hjælper til fremtidens 

problemstilling, når alle faktorer er kendte. 

Analysen er opbygget ud fra den reale verden, med anvendelse af kvantitative data, suppleret med 

kvalitative data, hvorfor besvarelsen af opgaven anskues postpositivistisk undersøgelsesperspektiv og 

stadig gør det brugbart for modtager. 
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 2.8.3 Teorianvendelse  

Ved analysens start tages udgangspunkt i en overordnet outside-in perspektiv, hvor selve det at stifte en 

virksomhed bliver konkretiseret, samt alle de effekter der skal væres opmærksomhed på ved valg af 

virksomhedsform og beskatningsform.  

 

Efter udarbejdelsen af de mulige virksomhedsformer og beskatningsformer, vil der dernæst i analysen blive 

analyseret den interne del af virksomheden. Her vil strukturen for den skattemæssige teoretiske opbygning 

have et inside-out perspektiv. For at analysere den skattemæssige optimale struktur ses på de 

beskatningsformer, virksomheden og dens ejer har anvendt, dernæst vil genoptagelsesmulighederne, 

omdannelsesmuligheder og afståelsesmuligheder, blive analyseret. Her vil de muligheder som kan 

anvendes på baggrund af de informationer KiDo har tilvejebragt blive udarbejdet. 

 

Til slut vil der blive diskuteret mulighederne for problemløsning, på baggrund af ovenstående. Der vil findes 

mulige løsningsforlag og anbefalinger til virksomhedens og dens ejer, samt blive perspektiveret til 

konsekvenserne ved at fortsætte udenom den optimale struktur.  

 

Basalt set: ”Hvilke muligheder ved stiftelse af en virksomhed er der, samt beskatningsmulighederne for dens 

ejer? Hvordan blev KiDo stiftet? Hvad er anvendt af beskatning hos dens ejer?  Kan dette gøres om og 

hvordan gøres det om? Og hvad gøres der hvis ejerne efterfølgende ønsker at afstå?” 

  

2.9 Forkortelsesoversigt  

Selskaber;    Lovgivninger og andet; 

Aktieselskab   A/S Kildeskatteloven  KSL 

Anpartsselskab   ApS Den juridiske vejledning  DJV 

Iværksætterselskab   IvS Statsskatteloven  SL 

    Virksomhedsskatteloven  VSL 

 

Personlige virksomheder;   Personlige skatteordninger; 

Enkeltmandsvirksomhed  EV Personskatteloven   PSL 

Interessentskab  I/S Kapitalafkastordningen  KAO 

Partnerselskab  P/S Virksomhedsskatteordningen VSO 

Kommanditselskab  K/S 

Personligt ejet mindre virksomhed PMW 
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3. Analyse 

3.1 Valg af virksomhedsform 

Ved opstart af en virksomhed skal der tages en beslutning om hvilken type af virksomhedsform den 

selvstændige ønsker at drive sin virksomhed i. En virksomhed er kort fortalt en organisation, som driver 

økonomisk aktivitet, det vil sige den producerer og sælger varer, og/eller ydelser, eller foretager 

investeringer.3  

En virksomhedsform angiver hvorledes virksomheden hæfter for gæld og forpligtelser. Der er mange typer 

for virksomheder, men der findes to overordnede former, selskaber og personlige virksomheder.  

Det første de selvstændige skal tage stilling til er hvorvidt der ønskes at drive aktiviteten i selskabsform 

eller som personlig virksomhed. Der er fordele og ulemper ved valg af virksomhedsform, uanset hvilken 

type der vælges. Det primære der skal tages stilling til er, hvilken risiko de er villig til at løbe, hvilken kapital 

der er til rådighed ved opstart, regnskabskravene som skal opfyldes og beskatningen.4 

 

 3.1.1 Personligt drevne virksomheder 

Overordnet findes tre typer for personligt drevne virksomheder. Enkeltmandsvirksomhed, personlig ejet 

mindre virksomhed og interessentskab. 

 

  3.1.1.1 Enkeltmandsvirksomhed og personlig ejet mindre virksomhed 

Ved enkeltmandsvirksomhed og personlig ejet mindre virksomhed er der tale om max én ejer. Der er intet 

lovkrav om minimumsindskud i en enkeltmandsvirksomhed eller personlig ejet mindre virksomhed, ved 

start af virksomheden. Ejeren hæfter med sin virksomhed, og hele den personlige formue. Det vil sige at 

virksomhedens rettigheder og forpligtelser er ejerens. Virksomheden er ikke sin egen juridiske eller 

skattemæssige enhed, hvorfor ejerens private aktiver, den fulde formue, også er stillet til sikkerhed for 

virksomhedens forpligtelser. Ejer og virksomhed hæfter samlet og ses som én enhed. 

 

Der er ingen krav til ledelse eller direktion for de to virksomhedsformer. Det er ejer der foretager 

beslutningerne på virksomhedens vegne. Der kan via én fuldmagt gives ansvaret videre til fx ansatte eller 

andre i en enkeltmandsvirksomhed. Selvom der i enkeltmandsvirksomheder max må være én ejer, er der 

ingen krav om at der ikke må være andre indblandet i driften, hvorfor disse godt kan have ansatte eller 

lignende.  

Personlig drevet mindre virksomheder kan maks. have én ejer og aktiviteten skal udføres af denne.  

 

                                                           
3 https://da.wikipedia.org/wiki/Virksomhed  
4 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/virksomhedsform  
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Enkeltmandsvirksomheder og personlig drevet mindre virksomheder er ikke forpligtet til at udarbejde og 

indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven, dog skal der udføres en bogføring 

efter bogføringsloven og udarbejdes et skatteregnskab for virksomheden efter 

mindstekravsbekendtgørelsen. Skatteregnskabet skal ikke indsendes til Skat, med mindre Skat efterspørger 

dette.  

 

Ved personlig drevet mindre virksomheder beskattes overskuddet hos ejeren. Denne beskattes som 

personlig indkomst.  

 

Enkeltmandsvirksomhedernes overskud beskattes ligesom ovenstående, hos ejeren, her kan beskatningen 

ske efter én af tre ordninger, efter ejerens eget valg.  

Der kan beskattes efter de almindelige personskatteregler, virksomhedsskatteordningen som følger 

virksomhedsskatteloven og til sidst, kapitalafkastordningen. Disse tre beskatningsordninger behandles 

senere.5 

 

  3.1.1.2 Interessentskab 

Et interessentskab er, ligesom ovenstående, én personligt ejet virksomhed, hvor denne skiller sig ud i 

forhold til enkeltmandsvirksomheder og personlige drevet mindre virksomheder, ved at et interessentskab 

skal have minimum to ejere.  

 

Her er der heller ikke krav til kapitalindskud ved opstart at virksomheden og der hæftes ligeledes med hele 

formuen. Det betyder også at alle ejere hæfter for hinanden, det vil sige med solidarisk hæftelse for 

interessentskabet forpligtelser. Hvis virksomheden ikke kan indfri sine forpligtelser vil ejerne skulle indfri 

med egen formue. Kan den ene ejer ikke indfri sin andel, så hæfter den anden ejer også for denne del.  

 

Der gælder de samme krav vedrørende ledelse, som ved de to ovenstående typer. Hertil gælder at der 

ingen krav er til hverken ledelse eller direktion. Som ejere træffes der beslutninger på virksomhedens 

vegne og denne ret kan gives videre til andre via én fuldmagt. 

Der skal minimum være to ejere i et interessentskab. Ejerne kan både være fysiske personer og det kan 

være andre virksomheder eller selskaber. Ejerne kaldes også for interessenter.  

 

Der er ingen krav til indberetning af én årsrapport, dog skal der bogføres efter bogføringsloven samt 

udarbejdes et skatteregnskab efter mindstekravsbekendtgørelsen. Skatteregnskabet skal udarbejdes til 

brug for indberetningen af selvangivelsen og indberetningen sker via ejernes personlige selvangivelser. Det 

skattepligtige resultat fordeles på deres selvangivelser.  

                                                           
5 https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/enkeltmandsvirksomhed og  
https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/personligt-ejet-mindre-virksomhed  
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Der er ingen krav til indberetning af skatteregnskabet, men der skal angives regnskabstal i selvangivelsen. 

Det skal kun sendes, hvis Skat efterspørger det. Virksomheden skal dog som hovedregel registreres for 

moms.  

 

Beskatningen hos ejerne kan ske ved én af tre ovenfor nævnte ordninger, ligesom ved 

enkeltmandsvirksomhederne.6 Hvis der er flere ejere af en virksomhed kan hver ejer træffe sit eget valg 

uafhængigt af de andre ejere. 

 

 3.1.2 Selskabsform 

At virksomheden drives i selskabsform, i stedet for som en personlig virksomhed, gælder at virksomheden 

er en juridisk enhed for sig selv. Det vil sige at virksomheden både regnskabsmæssigt og skattemæssigt er 

dens egen enhed. Et selskabs overskud beskattes ikke hos ejeren, men der kan her udbetales udbytte eller 

løn, som beskattes hos ejerne. Selskabet skal selv indberette en selvangivelse hvor der betales en 

selskabsskat på 22 % ved positivt skattemæssigt resultat efter selskabsskattereglerne.  

 

Der findes tre hovedtyper for selskabsformer som er; anpartsselskaber, iværksætterselskaber og 

aktieselskaber. 

 

  3.1.2.1 Anpartsselskab, iværksætterselskab og aktieselskab 

Et anpartsselskab, iværksætterselskab og aktieselskab er, som beskrevet ovenstående, sine egne juridiske 

enheder, hvorfor disse skal opfylde selskabslovens bestemmelser.  

Der er krav til kapitalindskud ved opstart og der hæftes, som udgangspunkt, kun med kapitalen. Der hæftes 

ikke personligt, hvorfor ejerne kun kan miste det indskudte beløb. Banker kræver dog ofte personlige 

kaution, hvis selskabet skal låne penge. Ved et anpartsselskab er der et mindstekrav til kapitalen på 50.000 

kr. som opstartsindskud, et iværksætterselskab har et mindstekrav på 1 kr. og et maks. på 49.999 kr. og et 

aktieselskab har et kapitalkrav på minimum 500.000 kr.  

Hertil kræves at der henlægges minimum 25 % af overskuddet hvert år på egenkapitalen for et 

iværksætterselskab, indtil der rammes én kapital på 50.000 kr., hvorefter iværksætterselskabet skal 

omregistreres til et anpartsselskab. Der kan ved iværksætterselskaber ikke udbetales udbytte før 

omregistreringen til et anpartsselskab har fundet sted.  

 

Ønsker ejerne at få udbetalt én del af overskuddet foregår dette ved udlodning af udbytte eller løn. 

 

 

 

                                                           
6 https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/interessentskaber  
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Udbytte: 

Såfremt det er personer der ejer selskabet, skal ejeren beskattes. Udlodning af udbytte beskattes som 

aktieindkomst, der beskattes med 27 % af de første 51.700 kr. (2017 tal) og 42 %, af det restende beløb 

over 51.700 kr. Er udbyttemodtager gift gælder der én dobbelt grænse på 103.400 kr. 

 

Er der derimod et overliggende selskab, vil udlodningen ske ved skattefrit udbytte til denne, såfremt der 

ejes 10 % eller mere.  

 

Udbyttet kan ikke fratrækkes skattemæssigt i selskabet uanset hvem ejerne er. 

 

Løn: 

Løn beskattes op mod 56,2 % (inkl. topskat) og her har selskabet fradrag for lønomkostninger, dvs. det er 

en omkostning, som fragår i opgørelsen af det skattepligtige resultat.  

 

Alle selskabsformer skal have en direktion og minimum en ejer. Desuden skal et aktieselskab have en 

bestyrelse eller et tilsynsråd. Et selskab kan stiftes og ejes af en person, flere, eller en virksomhed. Fx kan et 

aktieselskab godt stiftes af et andet aktieselskab.  

Der skal udarbejdes en bogføring og regnskabsmateriale for alle selskabsformerne. Årsrapporten for 

selskabet skal offentliggøres ved indberetning til Erhvervsstyrelsen. Denne årsrapport skal som 

udgangspunkt revideres af en revisor, dog kan små virksomheder fravælge revisionen.7 

 

 3.1.3 Partnerselskab og kommanditselskaber 

Midt i mellem selskabsformer og personlig virksomhedsformer ses partnerselskab og kommanditselskab.  

 

  3.1.3.1 Partnerselskab 

Et partnerselskab er omfattet af selskabsloven og har et kapitalkrav på 500.000 kr. ved opstart. Der skal 

desuden være minimum to ejere ved stiftelsen.  

Der er begrænset hæftelse, således at ejerne kun hæfter for den indskudte kapital og ikke hele den private 

formue.  

 

Et partnerselskab er regnskabsmæssigt omfattet af selskabsloven og skal udarbejde bogføring samt 

indberette en årsrapport ligesom ovenstående selskabsformer. Forskellen mellem et partnerselskab og fx 

et aktieselskab ligger udelukkende i, at et partnerselskab skatteretligt ikke er en selvstændig enhed, hvorfor 

beskatningen sker hos ejerne.  

                                                           
7 https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/ivaerksaetterselskab og  
https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/anpartsselskab og  
https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/aktieselskab og bilag 7.2 
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Igen kan ejerne, som udgangspunkt, vælge én af tre beskatningsordninger på sin personlige selvangivelse 

ved beskatning af overskuddet fra partnerselskabet.  

 

Krav til direktionen og bestyrelsen/tilsynsrådet gælder det samme for partnerselskaber, som for et 

aktieselskab. Der skal være en direktion og en bestyrelse eller en direktion og et tilsynsråd.8  Et 

partnerselskab kan godt være ejet af et andet selskab, hvorved beskatningen sker hos dette selskab. 

 

  3.1.3.2 Kommanditselskab 

Et kommanditselskab kræver ingen indskud ved stiftelse, dog er der krav til at der minimum skal være én 

komplementar og én kommanditist.  

 

Én komplementar hæfter personligt og ubegrænset med virksomheden, ligesom det ses hos personlige 

virksomheder. Det er desuden komplementaren der som udgangspunkt udgør selskabets ledelse.  

 

En kommanditist anses som værende ejeren af selskabet og hæfter for det den pågældende skal indskyde 

af kapital. Et kommanditselskab skal udarbejde og indberette én årsrapport ligesom selskaber og der er 

krav til en direktion og bestyrelse eller en direktion og et tilsynsråd.  

 

Kommanditselskabet skal kun registreres på Erhvervsstyrelsen hvis komplementaren udgør et selskab med 

begrænset hæftelse.  

 

 3.1.4 Regnskabsklasser 

Ud over hele problematikken om ovenstående angående personlig virksomhedsform og selskabsform, skal 

der også tages stilling til hvor meget administrativt arbejde der ønskes ved årsafslutning. Der er forskellige 

krav til udarbejdelse og indberetning af årsrapporter og skatteregnskaber alt efter hvilken beskatningsform 

der vælges.  

 

Regnskabsklasserne opdeles efter grænser, som beskrives nedenfor. 

 

I Danmark findes der forskellige former for regnskaber, de to mest anvendte til ovenstående 

beskatningsformer, er de allerede omtalte årsrapporter og skatteregnskaber.  

 

                                                           
8 https://erhvervsstyrelsen.dk/selskaber og https://www.advodan.dk/nyheder/2012/8/partnerselskaber-kombinerer-
det-bedste-fra-to-verdener/ og http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1921975&vid=214580&search=partnerselskab*  
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Én årsrapport er udarbejdet efter årsregnskabsloven, som har en række krav til opgørelse af aktiver, 

passiver og resultatopgørelse. Det er denne som giver det mest retvisende billede af virksomhedernes 

økonomiske situation og denne som anvendes til forhandling med fx banker og realkreditinstitutter osv.  

 

Skatteregnskaber kan forekomme som ét regnskab for sig selv, eller som ét bilag til årsrapporten. 

Et skatteregnskab er udarbejdet efter skattelovgivningens regler, her er regnskabet underlagt 

skattelovgivningens bestemmelser i en højere grad. Skatteregnskabet opstilles til opgørelse af den 

skattepligtige indkomst og til udregning af skatten for indkomståret.  

 

Der er forskel på skattelovgivningens og årsregnskabslovens bestemmelser, hvorfor der kan forekomme 

forskellige resultater, alt efter om der ses på det regnskabsmæssige resultat udregnet efter 

årsregnskabsloven eller om der ses på det skattepligtige resultat udarbejdet efter skattelovenes 

bestemmelser. 

 

Forskellene mellem en årsrapport og et skatteregnskab ligger typisk i afskrivningerne på de forskellige typer 

af aktiver og på ej fradragsberettigerede omkostninger, som typisk er lempeligere i regnskabet opgjort efter 

årsregnskabsloven.  

 

Der afskrives, alt andet lige, hurtigere skattemæssigt end efter årsregnskabsloven, dette betyder, alt andet 

lige, højere fradrag i den skattepligtige opgørelse, grundet større afskrivningsmulighed. Der kan også være 

forskel på de værdier aktiverne optages til i de to regnskaber alt efter hvilke værdier der anvendes efter 

årsregnskabsloven.  

Udarbejdes der en årsrapport som det primære regnskab, udarbejdes der også et bilag til årsrapporten og 

selvangivelsen, som ikke behøves offentliggjort. Skat kan efterspørge dette.  

 

Hvem skal udarbejde årsrapport eller skatteregnskaber, eller skal der udarbejdes begge? Kravene til 

årsrapporten og det de skal indeholde afgøres efter hvilken regnskabsklasse virksomheden befinder sig i.  

Der findes fire regnskabsklasser efter den nye årsregnskabslov, som er gældende fra 2016.9  

 

  3.1.4.1 Regnskabsklasse A 

Regnskabsklasse A beskriver de personlige virksomheder, det vil sige, enkeltmandsvirksomheder, 

personlige ejet mindre virksomheder og interessentskaber. Der er ingen krav til indberetning af årsrapport 

for disse, hvorfor der kan spares på de administrative omkostninger i form af revisor. Der skal dog 

udarbejdes et skatteregnskab, som skal sendes til Skat, hvis de efterspørger dette. Regnskabsklasse A har 

ingen krav og regnskabsklassen omhandler alle de personlige virksomheder og kun de personlige 

virksomheder. Det eneste krav er at der skal være ubegrænset hæftelse.  

                                                           
9 Se bilag bilag 7.3 - regnskabsklasser. 
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Krav til årsrapporten i regnskabsklasse A, såfremt denne udarbejdes: 

1) Ledelsespåtegning 

2) Evt. revisionspåtegning 

3) Anvendt regnskabspraksis 

4) Resultatopgørelse 

5) Balance 

6) Noter 

 

  3.1.4.2 Regnskabsklasse B 

Regnskabsklasse B er en betegnelse for de mindre virksomheder der føres i selskabsform, her ses typisk 

små aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber, altså virksomheder hvor der er begrænset 

hæftelse.  

 

Regnskabsklassen opdeles efter den nye årsregnskabslov fra 2016, i to yderligere regnskabsklasser, som er 

mikro B og små B. Kravene til selve placeringen i disse klasser kræver én balancesum på under 2,7 mio. kr., 

nettoomsætning på under 5,4 mio. kr., og mindre end 10 ansatte for mikro B og en balancesum på mindre 

end 44 mio. kr., en nettoomsætning på under 89 mio. kr., og mindre end 50 ansatte i to år i træk for at 

være i henholdsvis regnskabsklasse B, herunder mikro B eller små B. 

 

Krav til årsrapporten i regnskabsklasse B: 

1) Ledelsespåtegning 

2) Evt. revisionspåtegning 

3) Anvendt regnskabspraksis (Behøves ikke ved mikro B) 

4) Resultatopgørelse 

5) Balance 

6) Noter 

7) Opgørelse over bevægelser i egenkapitalen 

 

  3.1.4.3 Regnskabsklasse C 

Overskrides ovenstående grænser to år i træk, bevæger virksomheden sig over i en regnskabsklasse C, her 

gælder også to typer for regnskabsklassen C. For at være i kategorien med mellemstore C, skal denne være 

ført i et begrænset hæftet selskabsform, det vil sige, aktieselskaber og anpartsselskaber, med en 

balancesum på under 156 mio. kr., nettoomsætning under 313 mio. kr. og under 250 ansatte to år i træk. 

Den anden type i regnskabsklasse C hedder, store C, og her ses selskaber med en balancesum på 156 mio. 

kr. eller mere, nettoomsætning på 313 mio. kr. eller mere og 250 ansatte eller mere.   
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Regnskabsklasse C indeholder derfor alle selskaber som ikke ligger i Regnskabsklasse B, de selskaber der 

ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber. 10   

 

Krav til årsrapporten i regnskabsklasse C: 

1) Hoved- og nøgletalsoversigt 

2) Ledelsesberetning 

3) Ledelsespåtegning 

4) Revisionspåtegning 

5) Anvendt regnskabspraksis (Og CSR praksis for store C) 

6) Resultatopgørelse 

7) Balance 

8) Pengestrømsopgørelse 

9) Noter 

10) Opgørelse over bevægelser i egenkapitalen 

 

  3.1.4.4 Regnskabsklasse D 

Den sidste regnskabsklasse, D, indeholder alle de børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber. Der er 

ingen krav til størrelse, dog er der særlige krav til aflæggelsen af årsrapport, som fx at disse skal aflægge 

årsrapport efter IFRS-standarderne, som er internationale regnskabsbestemmelser der er godkendt af EU-

Kommissionen, i stedet for de danske.11  

 

Krav til årsrapporten i regnskabsklasse D: 

1) Hoved- og nøgletalsoversigt 

2) Ledelsesberetning 

3) Ledelsespåtegning 

4) Revisionspåtegning 

5) Anvendt regnskabspraksis (Og CSR praksis) 

6) Resultatopgørelse 

7) Balance 

8) Pengestrømsopgørelse 

9) Noter 

10) Opgørelse over bevægelser i egenkapitalen 

 

                                                           
10 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/regnskabsklasser 
11 https://erhvervsstyrelsen.dk/boersnoterede-virksomheder-og-statslige-aktieselskaber  
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 3.1.5 Delkonklusion 

At drive sin virksomhed i personligt regi, som en personlig virksomhed, betyder at virksomheden og ejeren 

ses under et. Her beskattes ejer direkte ved valg mellem tre beskatningsformer og den private formue 

stilles til sikkerhed for virksomhedens gældsforpligtelser. Der skal udarbejdes en bogføring efter 

bogføringslovens bestemmelser, samt udarbejdes et skatteregnskab efter mindstekravsbekendtgørelsen. 

Der er ingen krav til indskudskapital eller til indberetning af regnskabet, dog skal der eventuelt ske 

indberetning af regnskabstallene via selvangivelsen. 

 

Et selskab er derimod en enkeltstående enhed og er juridisk for sig selv. Her sker beskatningen hos 

selskabet efter selskabsskattelovens bestemmelser. Der skal udarbejdes en årsrapport efter selskabsloven 

som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Der er krav til opstartskapital, direktion, bestyrelse og ønskes der 

penge ud fra selskabet skal dette beskattes som løn eller udbytte. 

 

Når der startes en virksomhed skal fordele og ulemper opvejes og valget af virksomhedsform skal 

bestemmes ud fra hvilken situation ejeren eller ejerne står i. Nedenfor ses en opsummerende tabel over 

tydelige forskelle på personlige virksomheder og selskaber. 

 

 

Personlige virksomheder Selskaber 

Ingen kapitalkrav Minimum 1 kr. 

Gratis at starte Gebyr ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen  

Personlig hæftelse Begrænset hæftelse til indskudte kapital 

Ingen indberetning af årsrapport Indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen  

Bogføring efter bogføringsloven Bogføring efter bogføringsloven 

Skatteregnskab efter mindstekravsbekendtgørelsen Skattebilag efter selskabsskatteloven og 

mindstekravsbekendtgørelsen  

Ingen krav til bestyrelse eller direktion Krav til bestyrelse eller direktion 

 

Ud over opdelingen i de to overordnede typer for virksomhedsformer og krav til både virksomheden og 

dens ejere, er der yderligere krav til udarbejdelsen af årsrapporterne alt efter hvilken regnskabsklasse 

virksomheden befinder sig i. 

Grunden til opdelingen i regnskabsklasserne, er som beskrevet tidligere, for at holde styr på krav til 

udarbejdelsen af årsrapporten for at tilfredsstille virksomhedens eksterne og interne interessenter. De 

aktuelle for KIDO, vil blive beskrevet senere.  
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3.2 Ejernes valg af virksomhedsform 

Ved start af virksomhed har Dorte og Kim haft kontakt med anden rådgiver og fået hjælp. KIDO er blevet 

oprettet som et interessentskab, dette ses ved at forkortelsen I/S bag virksomhedens navn. Der kunne ved 

oprettelsen af virksomheden udelukkes brugen af en enkeltmandsvirksomhed og et personligt drevet 

mindre virksomhed, da der her maksimalt må være én ejer.  

Der antages at rådgiver har rådet Dorte og Kim til at starte et interessentskab grundet mindst mulige 

omkostninger til revisor, andre stiftelsesomkostninger fx til advokat, samt indskud af startkapital.  

Både Dorte og Kim havde til at starte med et fuldtidsjob, hvilket også har påvirket valget af 

virksomhedsform.  

 

Virksomheden ikke har genereret overskud de første par år og valget af interessentskab har gjort det muligt 

for begge ejere at fradrage underskuddet i deres personlige selvangivelse.  

 

Ved start af virksomheden kunne Dorte og Kim også have valgt at føre denne som et partnerselskab, et 

anpartsselskab, et iværksætterselskab eller et aktieselskab. På nær partnerselskab, havde disse typer af 

virksomhedsformer ikke gjort det muligt for ejerne at få fradraget for underskuddet direkte i deres 

personlige indkomst, men tværtimod haft et underskud til fremførsel til senere indkomstår. Dette skyldes 

at selskaber anses som sin egen juridiske enhed, som beskrevet tidligere.  

 

Et partnerselskab havde denne været skattemæssig transparent til ejerne, hvorfor over/underskuddet 

stadig skulle anføres på den private selvangivelse, denne selskabsform havde været relevant for 

virksomheden. Dog antages det at virksomhedsformen, interessentskab, er valgt grundet lavest mulige 

opstartsomkostninger og ingen krav til indskud.  

 

 3.2.1 interessentskab 

Som tidligere beskrevet, så hæfter et interessentskab ubegrænset med ejernes formue for 

interessentskabets forpligtelser, derudover hæfter begge parter solidarisk med hinanden. Dorte og Kim 

hæfter således for hinandens andel også, selvom partnerne ejer 50 % hver. Går virksomheden konkurs kan 

kreditorerne henvende sig ligeligt hos dem begge, eller blot den ene, hvorfor det er én god idé at have en 

intern interessentaftale imellem Dorte og Kim, således at reglerne mellem interessenterne overholdes og 

de hæfter internt for 50 % hver.  

 

 3.2.2 Regnskabsklasse A 

KiDo ligger i regnskabsklasse A med ubegrænset hæftelse og har således ikke krav til udarbejdelse og 

indberetning af årsrapport efter årsregnskabsloven til Erhvervsstyrelsen, med mindre ejerne selv ønsker 

udarbejdelsen eller hvis banker og realkreditinstitutter skulle efterspørge det.  
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Ønsker ejerne at udarbejde én årsrapport, skal denne mindst indeholde ledelsespåtegning, balance, 

resultatopgørelse og noter, desuden skal der være redegøres for anvendt regnskabspraksis. Såfremt en 

godkendt revisor underskriver årsrapporten, skal der således også være en påtegning eller erklæring 

herpå.12 

Virksomheden har ikke udarbejdet årsrapport eller indberettet denne til Erhvervsstyrelsen. Det aflagte 

materiale som Dorte og Kim har udarbejdet ses i bilag 1, hvor skemaet over deres tal ses. 

De har ikke haft revisor inde over deres regnskabstal tidligere, hvorfor der ingen erklæring eller påtegning 

ses. 

 

Der er som udgangspunkt følgende krav til bogføring, som ejerne skal være opmærksomme på; 

bogføring af indtægter og udgifter skal ske løbende, og ved afslutning af indkomståret skal der udarbejdes 

et regnskab, i form af et skatteregnskab. Materiale og regnskaber skal opbevares på sådan en måde, at det 

er sikret mod brand og tyveri mv.  

 

Bilag på indtægter og udgifter skal gemmes, såfremt Skat eller revisor ønsker dokumentation for 

bogføringens klassifikation og fuldstændighed. Materialet skal gemmes i 5 år efter indkomstårets udløb.  

Der er mulighed for at udarbejde bogføring og regnskab selv, eller overlade det til revisor eller lignende, 

dog er det ejerne af interessentskaber som har den fulde ansvar. 

 

Der skal udarbejdes et skatteregnskab for interessentskabet efter de skattemæssige principper, eller et 

bilag med skattemæssige korrektioner og specifikationer til regnskabet, såfremt bogføringen og regnskabet 

er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser.  

 

Dette betyder at der skal udarbejdes et skatteregnskab eller en årsrapport efter årsregnskabsloven, samt 

bilag til årsrapport og selvangivelse, som indeholder de skattemæssige korrektioner og specifikationer. De 

fleste personlige virksomheder vælger kun at udarbejde et skatteregnskab efter 

mindstekravsbekendtgørelsen. 

Et skatteregnskab efter mindstekravsbekendtgørelsen tager udelukkende højde for de skattemæssige 

bestemmelser. Denne mulighed er kun gældende for de personlige virksomheder, et selskab skal udarbejde 

en årsrapport og et skattebilag. 

  

Oplysningerne i skatteregnskabet skal tilpasses den enkeltes virksomheds behov, men som hovedregel, skal 

nettoomsætning, herunder eventuelle reguleringer af igangværende arbejder, lagerværdier, herunder 

eventuelle nedskrivninger for ukurans fremgå, hvis det findes relevant for virksomheden. Desuden skal det 

oplyses hvad virksomhedens tilgodehavende og gæld til leverandører af vare og tjenesteydelser, andre 

                                                           
12 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792#id1a307a68-1bec-4d1e-b8e1-c175efad773e, afsnit 
II, kapitel 5, § 18. 
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tilgodehavender og gæld, igangværende arbejder, skattemæssige afskrivninger og afskrivningssaldi udgør, 

igen, såfremt virksomheden har de nævnte ting.  

 

 3.2.3 KiDos regnskab 

Ud fra KiDos regnskab for henholdsvis 2015 og 201613, ses det at virksomhedens oplysninger er 

begrænsede. Aktiviteten er begrænset, hvorfor der ikke er specielt komplicerede poster. 

 

KiDo er én konsulentvirksomhed, hvorfor selve lager informationer og nedskrivninger ikke er væsentlige at 

oplyse. Udviklingen i nettoomsætning fra 2015 til 2016 er begrænset og der behøves ingen korrektion af 

igangværende arbejder, primært grundet den beskedne aktivitet, hvor der faktureres når et projekt er 

overstået. Der antages at både 2015 og 2016 indeholder det nettoomsætning som vedrører arbejde udført i 

de korrekte indkomstår. 

Salgsomkostninger udgør markedsføringsomkostninger til branding af navn og fremme omsætningen. 

 

Lokaleomkostningerne udgør lejen for kontoret hvor Dorte og Kim sidder når de arbejder i virksomheden, 

lejen svarer til markedslejen og udlejer er én uafhængig tredje part.  

 

Administrationsomkostninger består af kontorhold og småanskaffelser ved opstart, her ses omkostninger til 

printer, papir, telefon, forsikring osv.  

 

Afskrivningerne i resultatopgørelsen er opgjort efter årsregnskabsloven og er afskrevet over 10 år, det vil 

sige 10 % af anskaffelsessummen på driftsmidlerne hvert år. Dette er efterfølgende korrigeret 

skattemæssigt nede i det skattemæssige resultat. De skattemæssige afskrivninger for driftsmidlerne er som 

udgangspunkt blevet korrigeret korrekt af Dorte og Kim, i stedet for afskrivningen over 10 år 

regnskabsmæssigt, så tilbageføres denne og afskrives i stedet med 25 %, som driftsmidler maksimalt kan 

afskrives med årligt skattemæssigt. Der mangler specifikationer, herunder afskrivningsgrundlaget primo og 

ultimo.  

På det budgetteret kan det ses at de skattemæssige afskrivninger for inventaret afskrives med 20 %, hvilket 

i hovedtræk af korrekt, her tilbagefører Dorte og Kim også deres regnskabsmæssige afskrivninger og 

trækker de skattemæssige fra, det skal dog bemærkes at Dorte og Kim har anvendt saldometoden i stedet 

for den linærer afskrivningsmetode, som inventar skal afskrives med skattemæssigt. Dorte og Kim er blevet 

gjort opmærksom herpå.  

 

Der er ingen tilgodehavender i virksomheden før den budgetteret periode, dog er der en fordring i form af 

en kassekredit og hertil renteomkostninger, som ses i driften. 

                                                           
13 Bilag 7.1 – Virksomhedens eget opstilling af regnskab for 2015 og 2016, det igangværende 2017, samt et budget for 
fremtiden. 
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Der er ingen yderligere skattemæssige korrektioner, det er blot afskrivningerne der korrigeres for i den 

skattepligtige opgørelse.  

 

 3.2.4 Delkonklusion 

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes at KiDo føres i personlig regi, som et interessentskab. Der 

hæftes solidarisk mellem ejerne og deres private formue er stillet til rådighed for virksomhedens 

forpligtelser.  

Der behøves ikke udarbejdes en årsrapport efter regnskabsklasse A, hvorfor virksomhedens ejere skal 

udarbejde et skatteregnskab efter mindstekravsbekendtgørelsen.  

 

3.3 Valg af beskatningsform for virksomhedsejere 

Ved personlige virksomheder, partnerselskaber og kommanditselskabernes komplementar sker 

beskatningen hos ejerne.  

 

Det danske skattesystem er progressivt opbygget, også kendt som en skattetrappe, det vil sige, jo mere der 

tjenes, jo mere skat skal der betales. Skattebetalingen sker som én af følgende kategori; Personlig 

indkomst, kapitalindkomst eller aktieindkomst. Desuden er der fradrag i de tre kategorier, og et 

ligningsmæssigt fradrag.  

 

Personlig indkomst betegner al indkomst fra løn, overskud af virksomhed, pensioner, dagpenge og andre 

sociale ydelser. Her ses fradrag som fx ratepension og livrente. Af den personlige indkomst kan der betales 

maksimalt 56,2 % inkl. AM-bidrag, hvis man befinder sig i topskatten. Underskud har fradragsværdi på 

51,95 % i 2017, som er ekskl. AM-bidrag.14 

 

Kapitalindkomst er alle de indtægter hvor vedkommende ikke, alt andet lige, foretager sig noget aktivt for 

indtægten. Her ses indtægter i form af renteindtægter, overskud fra udlejning af sommerhus, desuden 

fratrækkes renteudgifter til realkreditlån og bankrenter.  

I kapitalindkomsten er der forskel på om den samlet for året udgør et positivt eller negativt tal, det vil sige, 

at én positiv kapitalindkomst beskattes med op til 42,7 %, hvor en negativ kapitalindkomst har en mindste 

fradragsværdi på ca. 27,6 % (2017 tal)15.  

 

Ligningsmæssige fradrag er et begreb for mindre fradrag der ikke falder i kategorierne ovenfor. Disse kan 

kun udgøre et fradrag i den skattepligtiges selvangivelse. Her ses fradrag så som fagforening, 

                                                           
14 Bilag 7.4 – Skattesatser for 2017 og 2018 
15 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2017  
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kørselsfradrag, børnepenge, gaver til foreninger osv. Fradragsværdien af de ligningsmæssige fradrag udgør 

ca. 27,6 %.  

 

Aktieindkomst består af udbytte fra danske og udenlandske aktier, gevinster og tab på skattepligtige 

danske og udenlandske aktier, osv.  

Der beskattes af de aktier i danske, udenlandske depoter og aktier der ikke er i en depot, som følger 

aktieavancebeskatningsloven.16  

 

Aktieindkomst beskattes henholdsvis med 27 %, såfremt denne er under 51.700 kr. (2017 tal) eller 103.400 

kr. for ægtefæller. Overskrides denne grænse for aktieindkomsten beskattes der med 42 % af resterende, 

som overskrider disse grænser.17 

 

Aktieindkomst ses mest anvendt ved fx udlodning af udbytte fra selskaber eller ved udbytte fra 

børsnoterede aktier, samt avancer for salg af aktier efter realisationsprincippet, som ikke uddybes mere 

grundet at det ikke er relevant for opgaven.  

 

Ægtefæller sambeskattes generet når der fx ses i forhold til aktieindkomsten, mens grænsen for topskat 

ikke har en overførsel mellem ægtefæller. 

 

Som nævnt ovenfor beskattes overskuddet af selvstændig virksomhed som personlige indkomst, hertil 

findes tre beskatningsformer for en selvstændig erhvervsdrivende, med virksomhed i personlig regi. 

 

 3.3.1 Personskatteloven (ingen ordning) 

Ved personskatteordningen, bedre kendt som ”ingen ordning”, beskattes den selvstændige efter de 

almindelige regler, altså personskatteloven. Det er denne beskatningsform der vælges automatisk hvis der 

ikke tages stilling ved indberetning af selvangivelsen. Her beskattes resultatet før renter for virksomheden 

som almindelig personlig indkomst, som tidligere nævnt med op til 56,2 % i skattebetaling. Der skal betales 

både skat og AM-bidrag af resultatet, ligesom ved almindelig lønindkomst.  

 

Beskatningen af overskuddet i den personlige indkomst sker ved resultatet før renter, fordi renterne for 

virksomheden kun beskattes/kan fradrages som kapitalindkomst, her kan beskatningen, som nævnt 

ovenfor, udgøre 42,7 % eller fradragsværdien kan udgøre minimum 27,6 % i 2017.  

 

Der er ikke mulighed for at spare op i virksomheden, det vil sige at hele årets overskud vil falde til 

beskatning hos ejeren i det relevante indkomstår.18  

                                                           
16 http://skat.dk/skat.aspx?oid=133169  
17 Bilag 4 – Skattesatser for 2017 og 2018 
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 3.3.2 Virksomhedsskatteordningen 

Virksomhedsskatteordningen er den mest komplekse af de tre ordninger som de selvstændige 

erhvervsdrivende kan vælge imellem, men også den ordning som har de fleste skattemæssige fordele for 

den selvstændige. Denne ordning trådte i kraft for at ligestille en personlig virksomhed med et selskab 

mere end tidligere. Ordningen gør det muligt for selvstændige med personlige virksomheder at få fuldt 

rentefradrag, spare op i virksomheden og få et afkast af deres investerede kapital.  

 

Ligestillingen mellem et selskab og virksomhedsskatteordningen har også gjort at reglerne for 

virksomhedsskatteordningen kan være svære at gennemskue, specielt når ejeren ønsker at hæve penge fra 

virksomheden eller trække et aktiv ud fra virksomheden igen.  

 

  3.3.2.1 Rentefradrag 

Fordelene ved virksomhedsskatteordningen ses i den større fradragsværdi af renteudgifterne. I 

virksomhedsskatteordningen fragår renteudgiften for lån i virksomhedsskatteordningen i selve 

virksomheden, det vil sige, at virksomheden har fuldt fradrag for udgiften og denne fragår således i den 

personlige indkomst, i stedet for som kapitalindkomst ligesom i den første ordning.  

 

  3.3.2.2 Konto for opsparet overskud 

Der er mulighed for én mere stabil skattebetaling. I virksomhedsskatteordningen er der mulighed for at de 

erhvervsdrivende kan spare op og lade likviderne/overskuddet stå i virksomheden.  

Sammenligning til selskab: 

I et selskab er ejeren ikke tvunget til at blive beskattet af hele overskuddet fra selskabet, der betales en 

selskabsskat på 22 %, mens resten af overskuddet bliver i selskabet og beskattes ikke direkte hos ejeren. 

Det er kun ved udlodning af udbytte eller udbetaling af løn til ejeren sker der beskatning hos ejeren. 

 

Ved personlige virksomheder beskattes resultatet i den personlige indkomst hos ejeren, med mindre der 

anvendes virksomhedsskatteordning. Ejeren i virksomhedsskatteordningen kan vælge at spare overskuddet 

op på en virksomhedskonto og betale en aconto skat på 22 % (ligesom selskabsskatten).  

 

Denne mulighed i virksomhedsskatteordningen er lavet for at ligestille denne ordning med selskabsform og 

dens beskatningsmuligheder. Det betyder at det skattepligtige resultat kun beskattes hos ejeren hvis denne 

ikke lader pengene stå i virksomheden og dette gøres blot ved ikke at hæve penge fra virksomhedskontoen.  

 

                                                                                                                                                                                                 
18 http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234784 og ”Bogen om skat”, kapital 4. 
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Der opspares, som nævnt tidligere, i virksomheden ved at den selvstændige lader sine virksomheds midler 

stå i virksomheden. Den jævne beskatning sker ved at der hæves fra virksomheden nogenlunde ens alle år 

og det resterende overskud opspares på en virksomhedskonto.  

Der skal gøres opmærksom på at anden personlig indkomst indgår i optimeringen og udjævningen af 

beskatningen for virksomheden. Hvis der et år tjenes mindre end grænsen for topskatten, er der mulighed 

for at optimere til topskattegrænsen og hæve af tidligere års opsparede overskud. 

 

Når det opsparede overskud hæves til privat på et senere tidspunkt falder det til beskatning i den 

personlige indkomst og her modregnes aconto skatten i den endelig skat. 

 

  3.3.2.3 Kapitalafkast  

Endnu én fordel ved virksomhedsskatteordningen er, at den investerede kapital i virksomheden, forrentes. 

Der beregnes et årligt kapitalafkast af et kapitalafkastgrundlag, som beskattes som kapitalindkomst, hvis 

denne ikke opspares i virksomheden (altså hvis den hæves ud til privaten).  

 

Selve kapitalafkastet beregnes som 1 % (2017 tal) af kapitalafkastgrundlaget. I virksomhedsskatteordningen 

opgøres kapitalafkastgrundlaget som de skattemæssige værdier af virksomhedens aktiver og 

gældsforpligtelser, hensættelser til senere hævninger og mellemregning.  

 

Kapitalafkastet for et givent indkomstår beregnes af kapitalafkastgrundlaget primo. Er 

kapitalafkastgrundlaget primo negativt, beregnes intet kapitalafkast. Kapitalafkastet kan desuden ikke 

overstige det skattepligtige overskud for året.19 

 

  3.3.2.4 Hæverækkefølgen  

Den svære del ved virksomhedsskatteordningen og den del som mange selvstændige overlader til deres 

rådgiver, er lige netop ovenstående med kapitalafkastgrundlaget og hæverækkefølgen. 

Hæverækkefølgen anviser i hvilken orden overførsel af værdier og kontanter fra 

virksomhedsskatteordningen til den private formue (og omvendt) skal foregå. For at få forståelsen for 

hæverækkefølgen, skal nedenstående begreber først forklares for den selvstændige.20  

 

Hæverækkefølgen for én hævning ser sådan ud; 

1) Overførte beløb som ikke er én direkte udgift i virksomhed: Medarbejdende ægtefælle, 

virksomhedsskatten og private omkostninger. 

2) Hensættelse til senere hævning primo. 

3) Årets overskud. 

                                                           
19 Den juridiske vejledning, C.C.5.2.1; http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948842&chk=214580  
20 Den juridiske vejledning, C.C.5.2.7.3; http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948888&chk=214580  
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4) Konto for opsparet overskud. 

5) Indskudskontoen  

 

Ad hævninger. 

Først i hæverækkefølgen er de beløb som overføres fra virksomhedsskatteordningen til fx dækning af 

driftsomkostninger, der er udlagt med private midler. Normalt vil denne overførsel ske i bogføringen, men 

dette kan også blot gøres ved opgørelsen af årets hævninger og hæverækkefølgen.  

 

Her ses også beløb som medarbejdende ægtefælle, som er en betegnelse for en skattemæssig overførsel af 

en given andel af overskuddet overført til ægtefællen dog højst 230.600 kr. i 2017.  

 

Der må overføres til ægtefællen såfremt denne ægtefælle deltager i driften af virksomheden, denne 

deltagelse i driften skal være af fastere karakter, som fx 3-4 daglige arbejdstimer og gælder ikke kun ved 

sæsontravlhed. Ægtefællen kan også ansættes i virksomheden i stedet for overførslen af overskuddet, her 

vil virksomheden have omkostningen som fradrag og lønnen vil falde til beskatning i ægtefællens personlige 

indkomst som almindelig lønindkomst. Fordelen ved at overføre til medarbejdende ægtefælle i stedet for 

lønomkostninger ligger i at virksomheden ikke behøves at lønregistrere sig og indeholde A-skat og 

arbejdsmarkedsbidrag, det sparer noget administration.21  

 

En hævning som falder først i hæverækkefølgen er selvfølgelig også beløb til dækning af 

virksomhedsskatten, det er ét beløb som altid kan hæves, uanset faktiske hævninger. Det vil sige, hæver 

virksomhedsejeren ingenting fra virksomheden et indkomstår vil virksomhedsskatten af overskuddet, alt 

andet lige, udgøre det hensatte til senere hævning, hvor ejeren kan udtage disse uden beskatning, da der 

alt andet lige, altid kan hæves til betaling af virksomhedsskatten.22 

 

Ad hensat til senere hævning. 

Det andet der hæves fra, er hensat til senere hævning. Hensat til senere hævning er en primo post, det vil 

sige at det ikke er noget som er opstået i det aktuelle indkomstår, men derimod årene før.  

Der skabes en hensat til senere hævning, når det hensatte beløb er faldet til beskatning i et indkomstår, 

men ikke reelt er hævet, det vil sige at likviderne ikke er taget ud af virksomhedsskatteordningen, men der 

derimod er skabt én form for tilgodehavende med virksomheden.  

 

Skattemæssigt anses det som hævet, derfor falder det til beskatning i den personlige indkomst, men 

beløbet er som sådan ikke overført fra virksomhedsskatteordningen til privatøkonomien, det er én 

bogføringsmæssig transaktion. En hensat til senere hævning opstår, alt andet lige, som regel ved at man i 

virksomhedsskatteordningen optimerer til topskatten.  

                                                           
21 Den juridiske vejledning, C.A.8.4.1.2: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1976890  
22 Den juridiske vejledning, C.C.5.2.7.3: http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948888&chk=214580, punkt. 1. 
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I virksomhedsskatteordningen har man som virksomhedsejer mulighed for at optimere til topskatten, det er 

blandt andet derfor at denne ordningen er den mest anvendte af de tre muligheder for de selvstændige. 

Det er sjældent, hvis overhovedet sket, at nogen erhvervsdrivende siger ja tak til topskatten, hvorfor der i 

virksomhedsskatteordningen er mulighed for at optimere sådan så hele overskuddet fra virksomheden ikke 

falder til beskatning og dermed at ejeren kan undgå topskat. Det skal dog nævnes hertil, at det kræves at 

der hæves for under topskattegrænsen i virksomheden. Er hævningerne relativt små, kan der optimeres 

sådan så ejeren skal betale skat optil topskattegrænsen, og får til gengæld én hensættelse til senere 

hævning, disse hensættelser kan altid udtages af virksomheden uden beskatning, da beskatningen allerede 

er sket tidligere.23 

 

Ad årets overskud. 

Systemet i virksomhedsordningen er opbygget på sådan én måde at aktiver og likvider der hæves fra 

virksomhedsskatteordningen skal beskattes fuldt. Beløbet der hæves af årets overskud falder direkte til 

beskatning i ejerens personlige indkomst og dette beløb opspares naturligvis ikke i virksomheden til 

senere.24 

 

Ad konto for opsparet overskud. 

Som nævnt ovenfor, kan der i virksomhedsskatteordningen opspares i virksomheden mod én aconto 

beskatning. De beløb der opspares i virksomhed beskattes med en procent som svarer til selskabsskatten 

og føres på en separat konto, det er ikke noget som indgår i virksomhedens aktiver eller passiver, hvorfor 

det kan være svært at holde et overblik over det opsparede. Skats selvangivelse for virksomhedsejere, som 

drives i virksomhedsskatteordningen, har et felt hvori det opsparede overskud anføres for ét givent 

indkomstår. Skats system fører kontiene som et bruttotal, det vil sige det fulde beløb med 

virksomhedsskatten, hvor man i et skatteregnskab, alt andet lige, vil vise kontiene uden 

virksomhedsskatten. Hæves der fra opsparet overskud fra tidligere indkomstår lempes der for den allerede 

betalte aconto skat ved beskatningen i den personlige indkomst.25  

 

Ad indskudskonto. 

Bagerst i hæverækkefølgen ses indskudskontoen. Indskudskontoen er et begreb for det indskud af 

beskattede midler ejeren af virksomheden har foretaget i sin virksomhed ved opstart eller senere. Selvom 

en personlig virksomhed er transparent og det skattepligtige resultat for virksomheden indgår i ejerens 

personlige indkomst for et givent indkomstår, så indgår den private formue ikke som én del af 

virksomhedens formue.  

 

                                                           
23 Den juridiske vejledning, C.C.5.2.7.3: http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948888&chk=214580, punkt 2. 
24 Den juridiske vejledning, C.C.5.2.7.3; http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948888&chk=214580, punkt 3. 
25 Den juridiske vejledning, C.C.5.2.7.3; http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948888&chk=214580, punkt 4. 
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Ved opstart af virksomheden skal der opgøres én indskudskonto og denne indskudskonto kommer bagerst i 

hæverækkefølgen. Reglen om hæverækkefølgen sikrer at ejeren bliver beskattet af den indtjening der er i 

virksomheden/virksomhedsskattekontoen inden der kan hæves fra indskudskontoen, som allerede er 

beskattede midler.  Det kan sammenlignes med kapitalindskuddet i et selskab, som ejeren også først får 

tilbage til sidst, når selskabet eventuelt lukkes. 

 

Indskudskontoen opgøres, som nævnt ovenfor, ved første indkomstår virksomhedsskatteordningen vælges. 

Indskudskontoen udgør et beløb der er indskudt af allerede beskattede midler fra privatøkonomien til 

virksomhedsskatteordningen ved opstart af virksomheden. Indskudskontoen udgør de skattemæssige 

værdier af de aktiver, som indskydes i virksomhedsordningen, det vil sige de aktiver som henføres til 

virksomheden. Private aktiver holdes udenfor. Værdierne opgøres efter de skattemæssige værdier, da der i 

personlige virksomheder ikke gælder regler fra selskabsskatteloven. Der bliver som sådan ikke reguleret 

efterfølgende på indskudskontoen, med mindre der indskydes et nyt aktiv fra privaten eller hvis alt andet er 

hævet. 

 

Ved opgørelse af indskudskontoen fragår gælden, det vil sige at indskudskontoen ved opstart udgør et 

nettotal. Fremover vil indskud af aktiver, likvider og gæld opgøres brutto, hvilket mange selvstændige har 

svært ved at gennemskue. Er indskudskontoen negativ ved opstart sættes denne til nul så der ikke skal 

betales rentekorrektion, på det grundlag at al det indskudte gæld er erhvervsmæssigt og vedrører 

virksomheden.  

 

Indskudskontoen har siden 2014 ikke måttet være negativ, idet der kom én regel som gjorde det umuligt 

for virksomhedsskatteordninger etableret herefter, at opspare, hvis indskudskontoen udgjorde et negativt 

tal, samt der beregnes en rentekorrektion på 3 % + kapitalafkastet, altså 4 %.  

 

Ved allerede etablerede virksomheder kom én overgangsregel, som stadig gjorde det muligt for 

virksomheder med negativ indskudskonto at spare op i virksomhedsskatteordningen, hvis virksomhedens 

indskudskonto primo 2014 udgjorde maksimalt 500.000 kr. i negativ og denne ikke var mere negativ ultimo 

2014. Desuden skal sikkerhedsstillelserne fjernes fra aktiverne i virksomhedsskatteordningen inden 

indkomståret 2018 går i gang, hvis over 500.000 kr. 

Indskudskontoen kan blive negativ hvis der fx blev indskudt for meget gæld i forhold til aktivernes værdi, fx 

ved at indskyde privat gæld i virksomhedsskatteordningen. Dette prøvede staten i 2014 at sætte én stopper 

for, da rentekorrektionen ved én negativ indskudskonto ikke var straf nok for virksomhedsejerne. Dette 

skyldes at rentekorrektionen dengang kun udgjorde det samme som kapitalafkastsatsen, altså de 1-2 %, 

hvorimod gældens renter i banker oftest lå på omkring de 5 %. Her ville virksomhedsejerne, alt andet lige, 

stadig få én fordel på trods af korrektionen, da renterne har fuld fradragsværdi i 

virksomhedsskatteordningen, mod kapitalindkomstskatteværdien af fradraget udenfor 

virksomhedsskatteordningen.  
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Det gælder desuden at sikkerhedsstillelser indgår i bagatelgrænsen, det vil sige hvis nogen af de aktiver der 

indgår i virksomhedsskatteordningen er stillet til sikkerhed for privat gæld, anses denne som én hævningen 

efter 2014 reglen er trådt i kraft, hvorfor allerede eksisterende virksomheder i overgangsreglen har 

sikkerhedsstillelserne med i bagatelgrænsen.  

 

Reglen vil ikke blive uddybet mere, da KiDo ikke var etableret i 2014 da reglen kom. Det var en fordel 

engang, at føre sin virksomhed som personlig drevet virksomhed, i stedet for et selskab, da man i 

virksomhedsskatteordningen kunne indskyde privat gæld og få fuld rentefradrag (efter rentekorrektionen), 

samt bruge virksomhedens midler til afvikling af gælden, efter betaling af aconto skatten. Der kunne 

undgås at tage midlerne til afvikling ud af virksomhedsskatteordningen først, ved at lade den private gæld 

indgå, på denne måde sparede man den fulde personlige beskatning.  

 

Overgangsreglen i 2014 er som beskrevet ikke relevant for KiDo og dens ejere, da virksomheden er 

etableret efter, denne fordel ved virksomhedsskatteordning forsvandt i 2014, hvorfor selskabsform ofte er 

den bedste løsning. Her ses begrænset hæftelse og der er mulighed for ubegrænset investering af 

virksomhedens midler, hvis der samtidig er en Holdingstruktur vil salg af datterselskab kunne ske 

skattefrit.26  

 

Det er relevant for Dorte og Kim at være opmærksomme på, at de ved brug af virksomhedsskatteordningen 

ikke må stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld. Stilles virksomhedens aktiver til sikkerhed 

for privat gæld anses det som en hævning i hæverækkefølgen fra og med den 11. juni 2014. Allerede 

eksisterende sikkerhedsstillelser fra før reglen skal være udlignet inden indkomståret 2018, hvilket dog ikke 

er relevant for Dorte og Kim, da de ikke drev interessentskabet og dermed virksomhedsskatteordningen på 

dette tidspunkt. 

 

Banker og realkreditinstitutter beder tit for sikkerhedsstillelser i aktiver ved optagelser af gæld. Er gælden 

privat, så skal det være et privat aktiv der stilles til rådighed. 

 

  3.3.2.5 Mellemregningskontoen  

Der er en detalje ved virksomhedsskatteordningen som mange selvstændige glemmer. Likvider kan 

indskydes på en mellemregning i stedet for indskudskontoen, ved efterfølgende indskud til virksomheden. 

Denne konto går uden om hæverækkefølgen og her slipper ejerne for først at hæve hele virksomhedens 

opsparede overskud osv. som beskrevet i hæverækkefølgen.  

 

Mellemregningen er en konto for sig selv og er denne i plus kan ejer hæve herfra først, inden 

hæverækkefølgen tages i brug. De hævede beløb fra mellemregningskontoen beskattes ikke, da det 

                                                           
26 Den juridiske vejledning, C.C.5.2.7.3; http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948888&chk=214580, punkt 5 og 6. 
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allerede er beskattede midler tidligere indskudt. Mellemregningskontoen går uden om og er uforrentet for 

ejeren, da det er virksomhedsejerens egne likvider.  

 

Denne må på intet tidspunkt blive negativ, i så fald skal den udlignes ved en overførsel i hæverækkefølgen 

hvis dette skulle ske. Det kan sammenlignes med reglen om ulovligt aktionærlån, da der i 

virksomhedsskatteordningen ikke må hæves uden om hæverækkefølgen eller uden rentekorrektion, hvis 

likviderne ikke allerede er indskudt på én mellemregning. 

 

Indestående på mellemregningskontoen og hensat til senere hævning fragår i kapitalafkastgrundlaget, det 

vil sige jo større én beholdning ejeren har til gode i virksomheden, jo mindre overskud bliver beskattet som 

kapitalindkomst, da kapitalafkastet, som tidligere nævnt, beskattes i kapitalindkomsten i stedet for den 

personlige indkomst.27  

 

 3.3.3 Kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen betegnes som én mere enkel udgave af virksomhedsskatteordningen, hvor den 

erhvervsdrivende har mulighed for at anvende nogle af fordelene ved virksomhedsskatteordningen blot i 

én mere overskuelig udgave.  

 

Kapitalafkastordningen kan findes anvendt hvis der drives virksomhed, kun personlig virksomhed, og er, alt 

andet lige, interessant hvis der i virksomheden er store aktiver. Her beregnes et afkast af virksomhedens 

erhvervsmæssige aktiver, også kaldet ”Kapitalafkast”. Ved beregning af kapitalafkastet indgår de 

erhvervsmæssige fordringer ikke, som hovedregel. Det er kun de erhvervsmæssige aktiver der indgår i 

kapitalafkastgrundlaget, det vil sige, de aktiver virksomheden ejer og ikke dem i den private formue.  

 

Kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst og lægges til i kapitalindkomsten, såfremt der er positivt 

resultat for året. Kapitalafkastet udgør 1 % af kapitalafkastgrundlaget for 2017.28  

 

  3.3.3.1 Konjunkturudligningsordningen 

Det er en mulighed, som ved virksomhedsskatteordningen, at der opspares noget af overskuddet fra 

virksomheden i kapitalafkastordningen. Her tages der ikke højde for selve de aktuelle hævninger, men blot 

det skattepligtige overskud for indkomståret.  

 

Der er begrænsninger for opsparingen i kapitalafkastordningen, her ses en minimumsopsparing på kr. 5.000 

og én maksimal opsparing på 22 % af overskuddet for det givne indkomstår. I den skattepligtige opgørelse 

                                                           
27 Den juridiske vejledning, C.C.5.2.6: http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948884&chk=214580 og ”Bogen om skat”, kapitel 
5. 
28 Den juridiske vejledning, C.C.5.3.1.1; http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948932&chk=214580  
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fratrækkes de maksimalt 22 % af overskuddet til senere beskatning, og lægges til som én indtægt når de 

ønskes hævet. Der skal betales en aconto skat på 22 % af det opsparede overskud, ligesom ved 

virksomhedsskatteordningen. Det restende beløb skal indsættes på en bunden bankkonto og skal være 

bundet i minimum 3 måneder og maksimalt 10 år. 

Ovenstående anvendes sjældent i praksis grundet virksomhedsskatteordningen, hvorfor dette ikke vil blive 

uddybet yderligere. 

 

Der er ikke fuldt fradrag for renteudgifterne i virksomheden, som ved virksomhedsskatteordningen, det vil 

sige at virksomheder med stor gæld ikke har glæde af den fulde fradragsværdi af renterne. Denne ordning 

findes derfor størst anvendt ved virksomheder, som har store aktiver og minimal gæld. Det skal hertil 

nævnes, at kapitalafkastet i kapitalafkastordningen maksimalt kan udgøre virksomhedens positive 

skattepligtige indkomst, eller maksimalt ejerens negative nettokapitalindkomst.29 

 

 3.3.4 Delkonklusion 

De personlige virksomheder skal beskattes igennem ejerne, hvorfor dette udfyldes i den personlige 

selvangivelse efter indkomstårets udløb. 

 

Den personlige selvangivelse er delt op i personlig indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fradrag og 

aktieindkomst. 

 

I den personlige indkomst beskattes overskuddet eller fratrækkes underskuddet for den personlige 

virksomhed, på nær kapitalafkastet som flyttes fra den personlige indkomst til kapitalindkomsten. 

Kapitalafkastet findes anvendt i virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen, hvor der beregnes 

et afkast af de skattemæssige aktiver og passiver, dog kun aktiverne i kapitalafkastordningen. 

Virksomhedsskatteordningen gør det muligt for virksomhedsejere at få fuldt fradrag for virksomhedens 

renteomkostninger og gør det muligt for ejerne at lade en del af overskuddet være i virksomheden, så de 

kan udskyde beskatningen heraf. Virksomhedsskatteordningen er den mest komplekse ordning af de tre 

ordninger for beskatning af personlig virksomhed, men samtidig den mest anvendte grundet dens fordele. 

 

Tages der ikke stilling til en af de tre ovennævnte ordninger for beskatning af den personlige virksomhed, så 

vælges personskatteordningen automatisk, hvor beskatningen af resultat før renter sker i den personlige 

indkomst, og renterne fradrages eller beskattes i kapitalindkomsten, alt efter om den er negativ eller 

positiv. 

 

                                                           
29 Den juridiske vejledning, C.C.5.3.2.1: http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948939&chk=214580 og ”Bogen om skat”, 
kapital 6. 
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3.4 Evaluering af beskatningsform for virksomhedsejernes selvangivelse tidligere år 

Der er tidligere konkluderet at virksomheden KiDo bliver ført som personlig virksomhed med to ejere, 

hvorfor denne er ét interessentskab, som skal aflægge regnskab efter regnskabsklasse A eller udarbejde et 

skatteregnskab til brug for selvangivelsen.  

 

Dorte og Kim har selv stået for indberetning af de tidligere selvangivelser og har anvendt 

personskatteloven, altså ingen ordning. Som beskrevet tidligere så vælges beskatning efter 

personskatteloven automatisk, hvis der ikke aktivt tages stilling til hvilken beskatningsform der ønskes 

anvendt ved indberetning af selvangivelsen.  

 

At bruge beskatningen efter personskatteloven i Dortes og Kims situation med virksomheden KIDO, vil ikke 

være den bedste løsning langsigtet. Virksomhedsejernes realiserede resultater for 2015 og 2016, viser én 

forholdsvis høj renteomkostning, hvilket skyldes at virksomheden har en kassekredit med løbende 

tilskrivning af renter.   

Ved opgørelsen af virksomhedens resultat er der valgt at opgøre resultatet efter årsregnskabsloven, som 

tidligere beskrevet behøves dette ikke gøres for de personlige virksomheder, da der ingen krav er til at 

indberette én årsrapport.  

 

 3.4.1 Genoptagelsesregler for personlige selvangivelser 

Som udgangspunkt kan den personlige selvangivelse genoptages 3 år tilbage, regnet fra 1. maj i året efter, 

hvilket typisk kan ske via tast selv. Der behøves, alt andet lige, ikke tages kontakt til Skat for dette. Der kan 

blot ændres i de selvangivelser der ønskes ændret, maksimalt 3 år tilbage, hvorefter der skal ventes på én 

ny årsopgørelse, som Skat genererer.30 

 

I dette tilfælde hvor Dorte og Kim skal tilbage i år 2015 og 2016 for ændre beskatningsformen af deres 

virksomhed, er det desværre ikke så let. Der skulle originalt ved indberetning af selvangivelsen for det 

aktuelle indkomstår vælges hvilken ordning der ønskedes anvendt, grundet manglende kendskab om de 

forskellige ordninger, tog Dorte og Kim ikke stilling til dette, hvorfor beskatning efter personskatteloven 

automatisk blev anvendt. 

 

Der kan ændres beskatningsform vedrørende tidligere indkomstår såfremt den skattepligtige senest 30. 

juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret meddeler Skat herom. Det vil sige at 

beskatningsformen for KiDo skulle have været ændret senest den 30. juni 2017 for indkomståret 2015.  

Der kan ikke søges dispensation for dette, men Skat kan efter anmodning fra Dorte og Kim, give tilladelse til 

at foretage et omvalg i selvangivelsen, hvis følgende er opfyldt; 

                                                           
30 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234734  
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Skat har ændret i ansættelse forholdende og dette har betydning for valget, og valget, som følge af disse 

ændringer har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser og hvis Dorte og Kim anmoder om tilladelsen til 

omvalget, inden for 6 måneder efter det er kommet til kundskab for dem. Der må desuden ikke være 

strafbare forhold eller forsøg på skatteunddragelse, eller regler i andre lovgivninger som forhindrer dette 

omvalg. 

Desværre kan der på baggrund af ovenstående konkluderes at Skat ikke vil give tillade, på baggrund af 

ovenstående. Det er nemlig ikke Skats ansættelser som udgør den mindre fordelagtige situation for 

ejerne.31 

 

 3.4.2 Beregning af skattefordele ved brug af virksomhedsskatteordningen for 2015 og 2016 

Selvom det desværre ikke er muligt for Dorte og Kim at anvende virksomhedsskatteordningen for 2015, er 

nedenstående beregning foretaget for at præsentere hvilke skattemæssige fordele der kunne være fået ved 

anvendelse af ordningen.  

 

 

 

 

 

                                                           
31 VSL, § 2, stk. 2: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 og den juridiske vejledning, A.A.14.2: 
http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1898599&vid=214580&search=omvalg¤af¤beskatningsform  
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Rentefradraget i kapitalindkomsten er faldende frem mod 2019, hvorfor fradragsværdien kan ændres. Der 

er i ovenstående beregning taget udgangspunkt i det værst tænkelige. Det vil sige at begge ejere beskattes 

med topskat og kapitalindkomsten netto er negativ. For negativ nettokapitalindkomst gælder en 

fradragsværdi på 33,6 %, hvis den negative kapitalindkomst højst udgør negativ 50.000 kr., for enlige og 

100.000 kr. negativ for ægtefæller.32 Der er i ovenstående antaget at Dorte og Kim ikke har andre renter, 

hvorfor fradraget er sat til ca. 33 %.  

 

Som det kan ses på ovenstående beregninger, så mister Dorte og Kim et skattemæssigt fradrag på 4.780 kr. 

i 2015, hver, når det antages at de begge er i topskat. Der er antaget at de begge er i topskat, fordi begge 

har gode lønmodtagerjob ved siden af deres virksomhed.  

 

Fradragsværdien i virksomhedsskatteordningen ved negativt resultat udgør kun ca. 52 % mod én 

beskatning på 56 % ved positivt resultat. Dette skyldes at der ved fradrag, altså negativt resultat ikke 

modregnes i AM-bidrag. Der beregnes AM-bidrag af positivt resultat samt af almindelig lønindkomst, og det 

negative virksomhedsresultat fratrækkes først ved beregning af skat herefter, som udgør ca. 52 % med 

topskat.  

 

Ved indtræden i virksomhedsskatteordningen fra indkomstår 2016 vil Dorte og Kim få et skattemæssig 

merfradragsværdi på 5.093 kr., mod som selvangivet én beskatning på ca. 56 % af 4.795 kr. og et fradrag 

efterfølgende på ca. 33 % af 25.000 kr.  

 

Det anbefales derfor er at Dorte og Kim genoptager deres selvangivelse for 2016 og anvender 

virksomhedsskatteordningen. Dorte og Kim skal have bedt SKAT om omvalget af beskatningsform senest 

den 30. juni 2018. 

 

For at anvende virksomhedsskatteordningen skal der beregnes én indskudskonto for indtræden i 

virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastgrundlag mv. 

 

 3.4.3 Indskudskonto for opstart i virksomhedsskatteordningen 

Grundet allerede eksisterende virksomhed ved start af indkomståret, skal der opgøres én indskudskonto 

primo, når de ønsker at træde ind i virksomhedsskatteordningen for indkomståret 2016. Indskudskontoen 

opgøres ved de indskudte aktiver med fradrag af gæld. 

 

 

 

 

                                                           
32 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2017  
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Indskudskontoen for KiDo kan således opgøres som følgende. 

 

Indskudte aktiver 45.000 kr. 

Gæld -86.000 kr. 

Indskudskonto primo 2016  -41.000 kr. 

 

 

Indskudskontoen primo udgør, som udgangspunkt, 41.000 kr. i negativ, jf. ovenstående. Som beskrevet 

tidligere nedskrives den negative indskudskonto såfremt al gælden er erhvervsmæssig. Indskudskontoen 

må gerne være negativ hvis det skyldes at gælden er opstået grundet underskud, da gælden i så fald er 

erhvervsmæssig. Det må ikke være pga. private hævninger. 

Gælden i grundlaget udgør én kassekredit, som virksomheden har anvendt til opstartsomkostninger, den 

daglige drift og til køb af aktiver, hvorfor der kan konkluderes at denne kan anses for erhvervsmæssig. 

 

Indskudskontoen ser således ud: 

Indskudte aktiver 45.000 kr. 

Gæld -86.000 kr. 

Nedskrivning af erhvervsmæssig gæld -41.000 kr. 

>> Nedskrives til 0 0 kr. 

 

 

Kapitalafkastgrundlaget er beregnet nedenfor i bilag 5, note 3. Kapitalafkastgrundlag pr. 1/1 2016. Grundet 

det skattepligtige resultat er negativ og at selve kapitalafkastgrundlaget for 2015 og 2016 er negativt udgør 

kapitalafkastet 0, der er således intet af overskuddet som flyttes fra den personlige indkomst til 

kapitalindkomst. Den primære gevinst ved beskatning efter virksomhedsskatteordningen i 2016 er at 

renternes fradragsværdi forhøjes, ved at omkostningen fratrækkes i virksomheden og ikke som 

kapitalindkomst hos ejerne. Det er et lille ekstra fradrag Dorte og Kim kan få glæde af nu, som ses i 

ovenstående beregning af skatten for 2016. 

 

Den store betydning vedrørende virksomhedsskatteordningen kommer i fremtiden, når aktiviteten hos 

KiDo forhøjes.  

 

 3.4.4 Beregning af fremtidig brug af VSO vs. PSL 

Virksomhedens aktivitet er stigende, hvorfor det anbefales at Dorte og Kim som minimum indtræder i 

virksomhedsskatteordningen i 2016. Ved indtrædelsen i virksomhedsskatteordningen for 2016, så der en 
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skattebesparelsen på 5.093 kr. Nedenfor ses overskudsdisponeringen og en sammenligning til 

personskatteordningen for henholdsvis 2017, 2018, 2019 og 2020.33 

  3.4.4.1 Overskudsdisponering fra 2017 til 2020. 

 

 

Efter 2017 hæver Dorte og Kim forskelligt, hvorfor fordelingen af overskudsdisponeringen fremover vvil 

være opdelt op: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Se bilag 7.5 for årenes skattepligtige indkomst og kapitalafkastgrundlag 

Der fordeler sig således 2017

Personlig indkomst før AM-bidrag 38.042
Kapitalindkomst 0
Opsparet overskud før fradrag af virksomhedsskat 281.627

I ALT 319.669

2018 Kim Dorte

Fordeling af det skattemæssige resultat 197.781 197.781

Der fordeler sig således:
Personlig indkomst før AM-bidrag 197.089 197.089
Kapitalindkomst 691 691
Opsparet overskud før fradrag af virksomhedsskat 0 0

I ALT 197.781 197.781

2019 Kim Dorte

Fordeling af det skattemæssige resultat 473.211 473.211

Der fordeler sig således: 
Personlig indkomst før AM-bidrag 472.370 472.670
Kapitalindkomst 841 541
Opsparet overskud før fradrag af virksomhedsskat 0 0

I ALT 473.211 473.211

2020 Kim Dorte

Fordeling af det skattemæssige resultat 869.558 869.558

Der fordeler sig således:
Personlig indkomst før AM-bidrag 668.543 542.282
Kapitalindkomst 1.591 0
Opsparet overskud før fradrag af virksomhedsskat 199.424 327.276

I ALT 869.558 869.558
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  3.4.4.2 Sammenligning mellem personskatteloven og virksomhedsskatteordningen 

 

 

PERSONSKATTELOVEN 2017 2018 2019 2020

Regnskabsmæssigt resultat før renter 371.700 508.335 1.048.502 1.833.177

Regnskabsmæssige afskrivninger 5.000 55.000 55.000 55.000

Skattemæssige afskrivninger

Driftsmidler -7.031 -42.774 -32.080 -24.060

Indretning af lejede lokaler 0 -70.000 -70.000 -70.000

Personlig indkomst 369.669 450.561 1.001.422 1.794.117

Kapital indkomst -50.000 -55.000 -55.000 -55.000

Fordeling 50/50

Personlig indkomst 184.835 225.281 500.711 897.059

Kapital indkomst -25.000 -27.500 -27.500 -27.500

Beskatning op til topskat 42 % 0 94.618 210.299 227.759

Beskatning over topskat 56 % 103.507 0 0 198.674

Fradrag kapitalindkomst ca. 33 % -8.250 -9.075 -9.075 -9.075

Total beskatning pr. ejer 95.257 85.543 201.224 417.358

VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN 2017 2018 2019 2020

Regnskabsmæssigt resultat 321.700 453.335 993.502 1.778.177

Regnskabsmæssige afskrivninger 5.000 55.000 55.000 55.000

Skattemæssige afskrivninger

Driftsmidler -7.031 -42.774 -32.080 -24.060

Indretning af lejede lokaler 0 -70.000 -70.000 -70.000

Skattemæssigt resultat 319.669 395.561 946.422 1.739.117

Fordeling 50/50 159.835 197.781 473.211 869.559
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På ovenstående beregninger, kan det ses at der spares en del skat i fremtiden, ved at Dorte og Kim 

indtræder i virksomhedsskatteordningen. 

 

Det er tydeligt at fordelingen ligger i, at der kan opspares i virksomheden mod en aconto skat på 22 %. Der 

kan desuden i 2018 og 2019 anvendes optimering, fordi de begge ikke har anden lønmodtager job mere og 

kun hæver henholdsvis 75.000 kr. og 105.000 kr. i 2018 og 400.000 kr. og 550.000 kr. i 201934. Efter 2019 

har de begge mulighed for at spare op til en lavere beskatning, her kan de udskyde beskatningen til mindre 

                                                           
34 Grænsen for topskat i 2018 er også anvendt for 2019 og 2020, se satser i bilag 7.4. 

Fordeling heraf, Kim:

Personlig indkomst 19.021 197.089 472.370 668.543

Kapitalindkomst 0 691 841 1.591

Virksomhedsbeskatning 140.814 0 0 199.424

I alt 159.835 197.781 473.211 869.559

Beskatning, Kim:

Beskatning op til topskat 42 % 0 82.777 198.395 227.759

Beskatning over topskat 56 % 10.652 0 0 70.706

Kapitalindkomst ca. 42 % 0 290 353 668

Virksomhedsbeskatning 22 % 30.979 0 0 43.873

Skat i alt for Kim 41.631 83.068 198.749 343.006

Fordeling heraf, Dorte:

Personlig indkomst 19.021 197.089 472.670 542.282

Kapitalindkomst 0 691 541 0

Virksomhedsbeskatning 140.814 0 0 327.276

I alt 159.835 197.781 473.211 869.559

Beskatning, Dorte:

Beskatning op til topskat 42 % 0 82.777 198.521 227.758

Beskatning over topskat 56 % 10.652 0 0 0

Kapitalindkomst ca. 42 % 0 290 227 0

Virksomhedsbeskatning 22 % 30.979 0 0 72.001

Skat i alt for Dorte 41.631 83.068 198.749 299.759

2017 2018 2019 2020

Skattemæssig forskel på PSL og VSO, Kim -53.627 -2.475 -2.475 -74.352

Skattemæssig forskel på PSL og VSO, Dorte -53.627 -2.475 -2.475 -117.599
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gunstige tider og på den måde udjævne den høje beskatning, mens de begge er i topskat. Kim hæver dog 

lidt for meget og den personlige indkomst er over grænsen for topskat.  

(Beregningerne indeholder ikke udskudt skat af de opsparede overskud.) 

 

 3.4.5 delkonklusion 

I 2015 og 2016 er virksomhedens resultat indgået i den personlige indkomst med personskatteordningen. 

Ved ovenstående beregning ses, at dette ikke var den bedste løsning for Dorte og Kim, men grundet Skats 

regler for genoptagelse af den personlige selvangivelse i forhold, til valg af ordning, kan 2015 ikke ændres. 

2016 kan genoptages og det anbefales at Dorte og Kim indtræder i virksomhedsskatteordningen med deres 

personlige virksomhed. 

3.5 KiDos mest optimale virksomhedsform i 2017 og 2018 

Virksomhedens beskatningsform er valgt ved start, og tidligere konkluderet som værende et 

interessentskab. Det var det mest optimale valg for ejerne ved opstart på baggrund af deres situation 

dengang og det ejerne havde kendskab til.  

 

Virksomhedens aktivitet er stigende, hvorfor begge ejere har opsagt deres job i 2017 og valgt at fokusere 

på deres konsulentvirksomhed sammen. Deres risiko stiger i takt med aktiviteten stiger, grundet stigende 

gældsforpligtelser og tilgodehavende i virksomheden. Deres hævninger stiger og af budgettet over de 

kommende perioder, ses at Kim har intentioner for at hæve mere end Dorte. Denne skævdeling kan give 

nogle skattemæssige konsekvenser ved én eventuel efterfølgende omdannelse eller afståelse, dette 

beskrives senere. 

 

Virksomheden ønsker at optage et yderligere lån til de fremtidige lokaler der skal istandsættes, hvorfor 

virksomheden skal have udarbejdet én årsrapport efter årsregnskabsloven, som bankerne kan bruge til 

deres bedømmelse af virksomhedens kreditværdighed. De sparede omkostninger til revisor indtil videre, vil 

i fremtiden øges, uanset om en omdannelse sker eller virksomheden forsætter i privat regi.  

 

Der er ingen tvivl om at den stigende risiko vil betyde meget for Dorte og Kims fremtidige samarbejde, 

specielt ved én skæv fordeling af hævningerne, samt den solidariske hæftelse. En omstrukturering i form af 

en omdannelse, vil forbedre betydningen af ovenstående, hovedsagelig hvis det kommende budget 

realiseres og der ønskes yderligere ejere ind i virksomhedens drift. 

En omdannelse vil også gøre det nemmere at optage nye partnere, herunder kan det som udgangspunkt 

ske skattefrit. Hvis der optages nye partnere i en personlig virksomhed eller et interessentskab som her, 

anses det for en forholdsmæssig afståelse af virksomhedens aktiver og passiver, og vil dermed udløse 

skattebetaling. 
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 3.5.1 Muligheder for omdannelse af personlig virksomhed til selskab 

Mange virksomheder er blevet oprettet som personligt ejede ved opstart, mens de efterfølgende, af mange 

forskellige årsager, har opdaget at selskabsform er mest praktisk for virksomhedens situation, hvorfor den 

danske skattelovning gør det muligt for personlige virksomheder, at blive omdannet til et selskab.  

 

En personlig virksomhed kan omdannes til et anpartsselskab eller et aktieselskab, som selskabsform.  Der 

findes to måder for omdannelse af en personlig virksomhed, omdannelsen kan foretages skattefrit eller 

skattepligtig. 

 

Fordelene ved en omdannelse i Dorte og Kims situation, såfremt den fremtidige budgettering 

imødekommes, vil være at undgå den personlige hæftelse, overvejelserne om fremtidigt salg af 

virksomheden samt andre skattemæssige overvejelser, fx muligheden for at udlodde udbytte med lav 

beskatning til ejerne. 

 

Omdannelsen af en virksomhed med flere ejere sker efter virksomhedsomdannelsesloven, hvor begge 

parter skal opfylde betingelserne; Begge ejere skal have samme regnskabsperiode og der skal udloddes 

vederlag i forhold til deres andele i den personlige virksomhed. 

Dorte og Kim har begge indkomstår som følger kalenderåret og ejer hver 50 % af interessentskabet. 

 

Der er en række eksterne forhold som virksomheden skal have afklaret i praksis ved overvejelsen om en 

omdannelse fra en personlig virksomhed til et selskab. Nedenfor er nævnt de forhold, som kan påvirke 

virksomhedens omdannelsesmuligheder. 

Virksomhedens langvarige kontrakter med kunder og leverandører skal gennemgås før omdannelsen. 

Grunden til gennemgangen skyldes at virksomhedens kunder skal godkende omdannelsen i så fald der er 

længerevarende kontrakter, ellers må de opsiges. KiDo er én forholdsvis ukompliceret virksomhed, men 

den stigende omsætning kan skyldes at virksomheden har fået nogle kontrakter med et par større kunder, 

hvorfor dette kriterie kan få konsekvenser for virksomheden. Der skal tages kontakt til de kunder med 

kontrakt og få en godkendelse af omdannelsen, dette kriterie skyldes at den personlige virksomhed lukkes 

og rettigheder, kontrakter osv. skal overtages af det nye selskab. 

 

Kreditorer skal ligeledes, som beskrevet ovenstående, godkende denne omdannelse af virksomheden, igen 

skyldes det at forpligtelsen overtages af én ny enhed, altså der foretages et debitorskifte. Kreditorer er 

bankforbindelser, leverandører af varer og tjenesteydelser osv. Virksomhedens kreditorer er begrænset 

sådan som situationen ser ud for 2017, dog ønskes der optagelse et nyt lån i forbindelse med nye lokaler, 

hvorfor omdannelsen også vil imødekomme bankernes og realkreditinstitutters ønske om udarbejdelsen af 

et reelt regnskab efter årsregnskabsloven, som beskrevet tidligere.    
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Medarbejdere er én af de få interessenter, hvor virksomheden ikke behøver én godkendelse af 

omdannelsen. Dette skyldes at medarbejderne har, af hensyn til lønmodtagerens retsstilling, ret og pligt til 

at lade sig overdrage til det nye selskab ved omdannelsen. Forskellen for medarbejderne er blot udstederen 

af lønnen og én ny kontrakt med det nye selskab som ansætter. Ønsker Dorte og Kim løbende indkomst 

fremadrettet, skal de efter stiftelsen og omdannelsen til det nye selskab ansætte sig selv som 

medarbejdere og udbetale løn. Der kan ikke hæves som nu og antaget i fremtiden. Det nye selskab skal 

indgå kontrakt om ansættelsesforholdet med både Dorte og Kim, samt indeholde A-skat og AM-bidrag for 

de to ejere.  

 

Der skal desuden gøres opmærksom på, at virksomheden, som den nuværende situation ikke kan 

lønansætte de to ejere, det er først efter omdannelsen. Selskabet skal tilmeldes eIndkomst hos Skat og 

registreres for indberetning og tilbageholdelse af A-skat og AM-bidrag ligesom ved andre lønansatte end de 

to ejere.   

Selskabet kan frem for lønudbetaling udlodde udbytte til Dorte og Kim. Forskellen mellem løn og udbytte, 

er som beskrevet tidligere fradraget for virksomheden og beskatningen hos ejeren. 

 

KiDos nuværende lokaler er lejet, det samme vil de fremtidige være. Der skal indhentes udlejers accept til 

omdannelsen, dette skyldes at den nye lejer er et selskab og ikke den ellers aftalte, interessentskab. Der 

skal her udarbejdes en ny lejekontrakt til lejemålet.35  

 

Ved en omdannelse fra et interessentskab til selskabsform sker der en overdragelse til et selskab, der 

modtages aktier eller anparter i et selskab i stedet for ejerandele.  

Da det er en virksomhed med flere ejere, er der nogle særlige betingelser for omdannelsen. Begge parter 

skal være enige i omdannelsen, de skal have samme regnskabsperiode og delingen af vederlag (aktier eller 

anparter) skal ske i forhold til deres nuværende ejerandele i den personlige virksomhed. Desuden skal 

omdannelsen ske efter virksomhedsomdannelsesloven.36  

 

Hvis ejernes kapitalkonto ikke er ens, grundet skæve hævninger. Skal forskellen udlignes, således at det 

svarer til ejerforholdet. Der er ikke forskel i hævninger før 2018 og frem, hertil skal der gøres opmærksom 

på at dette umiddelbart betyder forskel i lønninger, såfremt Kim har brug for mere end Dorte. Dette skal 

afklares indbyrdes, og afklares før omdannelsen, så lønningerne ikke bliver et problem for samarbejdet. Der 

rådes til et kompromis, hvor Dorte og Kim får samme løn hver måned, med mindre de indbyrdes kan blive 

enige om andet. Udlodning af udbytte, i stedet for løn, sker efter ejerforholdet.  

 

                                                           
35 http://www.selskabsadvokaterne.dk/artikler/andet/omdannelse-af-personlig-virksomhed-til-aps-eller-as/  
36 Den juridiske vejledning, C.C.7.2.3: http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2047508&chk=214580  
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  3.5.1.1 En skattepligtig omdannelse 

Ved en skattepligtig omdannelse ses omdannelsen, som et salg af aktiver og passiver til et nystiftet selskab, 

hvorefter aktiviteten kan drives videre i selskabsform og den personlige virksomhed kan lukkes. Her vil der 

ske beskatning af værdi af goodwill, avance ved salget og genvundne afskrivninger. 

 

Goodwill er et immaterielt aktiv som regnskabsmæssigt og skattemæssigt betegnes ved opkøb af en 

virksomhed til en anden pris end hvad værdien af virksomheden reelt er. Regnskabsmæssigt kan det være 

opkøb af et brand, det er fx navnet som kan være betydningsfuldt, eller nogle interne procedurer, 

kunderelationer, medarbejderrelationer, kundebaser, patenter osv., som bedømmes penge værd, men som 

ikke kan måles i selve regnskabet. Skattemæssigt er det kun opkøb af en kundekreds, som gør 

virksomheden mere værd. Goodwill er i selskabets regnskab aktiveret som et immaterielt aktiv, da det ikke 

er et fysisk aktiv ligesom IT-udstyr, inventar osv.  

Goodwill kan være svær at værdiansætte, den kan være både positiv og negativ ved opkøb 

regnskabsmæssigt, men kun positiv skattemæssigt. Goodwill må kun aktiveres og afskrives hvis det er et 

opkøb, som fx når et selskab opkøber en virksomhed (dog ikke hvis det er et køb i form af 

aktierne/anparterne i et selskab). Der kan ikke aktiveres eller afskrives på Goodwill i egen virksomhed, blot 

fordi denne mener at den er mere værd end der står på papiret.37  

 

Avance ved salg af virksomheden, fx ved ovenstående positiv goodwill, vil udløse beskatning efter 

afskrivningsloven og skal indgå i den skattepligtige indkomst for virksomheden der omdannes.  

 

Genvundne afskrivninger kan falde til beskatning og der skal beregnes én avance på salg af de aktiver som 

indgår i omdannelsen, i dette tilfælde vil det være driftsmidlerne. Såfremt der er fortjeneste på salget af 

virksomheden til selskabet, vil genvundne afskrivninger, alt andet lige, også falde til genbeskatning. 

 

Fordele: 

1) Kan ske når som helst 

2) Ingen efterfølgende Holdingkrav – f.eks. kan den ønskede struktur opnås straks og det bliver muligt 

at sælge eller optage nye ejere indenfor 3 år. (Uddybes senere) 

3) Ejerne får et stiftertilgodehavende, som kan hæves skattefrit efterfølgende 

 

Ulemper: 

1) Der skal betales skat af avancer, herunder på goodwill 

2) Skat kan være uenig i værdiansættelsen af goodwill og andre aktiver, hvorved der er usikkerhed om 

skatten 

3) Der skal betales endelig skat af opsparede overskud 

 

                                                           
37 Den juridiske vejledning, C.C..6.4.1.1: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1948117&chk=214580  
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  3.5.1.2 En skattefri omdannelse 

Det kan blive dyrt for virksomhedsejere at foretage én skattepligtig omdannelse, hvorfor der er en skattefri 

mulighed. Her gælder at betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse skal være opfyldt, nedenfor er 

nævnt de relevante for Dorte og Kims nuværende situation: 

1) Fuld skattepligt 

2) Aktiver og passiver skal overdrages til selskabet 

3) Vederlaget for virksomheden 

4) Ikke negativ indskudskonto 

5) Ikke negativ anskaffelsessum på aktierne/anparterne, dog må den godt være negativ hvis der 

bruges virksomhedsskatteordningen. Kommer ind på dette senere 

6) Skal ske senest 6 måneder efter årets start. Kommer ind på dette senere 

7) De nødvendige dokumenter skal sendes til SKAT. Kommer ind på det senere 

8) Der skal afsættes udskudt skat. Afsættes i åbningsbalancen. 

 

Ad skattepligt. 

Begge ejere skal på omdannelsestidspunktet være fuldt skattepligtigt til Danmark. 

 

Ad hvilke aktiver og passiver skal overdrages til selskabet. 

Alle aktiver og passiver skal overdrages til selskabet. Ved én skattefri omdannelse, anses omdannelsen ikke 

som et reelt salg, men snarligt som et indskud af den nuværende virksomhed i et selskab, nystiftet eller 

tomt. Ved vurderingen af de aktiver og passiver som skal overdrages til selskabet bruges de tidligere 

udarbejdede regnskaber for den personlige virksomhed. Alle aktiver og passiver som er erhvervsmæssige 

vil blive overdraget i forbindelse med omdannelsen af KiDo.  

 

Anvender ejerne virksomhedsskatteordningen, så vil det være de aktiver og passiver som omfattes af 

denne ordning. Dorte og Kim har allerede have været igennem en bedømmelse af hvilke aktiver og passiver 

der er erhvervsmæssige til KiDo, og som kan indgå i virksomhedsskatteordningen. Hvis et aktiv er 

erhvervsmæssigt, men indgår ikke i virksomhedsskatteordningen, skal aktivet alligevel indskydes i det nye 

selskab, hertil gælder desuden at privat gæld, selvom det er i virksomhedsskatteordningen, ikke kan 

medtages. Som beskrevet tidligere kan privat gæld godt indskydes ved opstart af en personlig virksomhed, 

såfremt dette ikke betyder at indskudskontoen bliver negativ. Der er her ikke negativ indskudskonto (ad 4 

er opfyldt). 

 

Ved personlig virksomhed er det muligt blot at hæve til privatøkonomien, hvis der mangler likvider og der 

er penge i virksomheden, men her skal Dorte og Kim dog være opmærksom på at hævninger efter 

omdannelsen har fundet sted, vil blive anset som en hævning i selskabet og udgøre et ulovligt aktionærlån, 

der beskattes hårdt. Et ulovligt aktionærlån opstår når selskabet låner penge ud til ejerne, det vil sige når 
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der foretages en hævning fra selskabets konto til privatkontoen. Det kan både være likvider, 

sikkerhedsstillelser eller midler, som stilles til rådighed.  Lånet beskattes som løn eller udbytte. 

Der er umiddelbart ingen aktiver som kan skabe yderligere problemer for virksomhedsomdannelsen. 

Virksomheden har driftsmidler til brug for den daglige aktivitet og disse er erhvervsmæssigt knyttet til KiDo, 

samt nogle tilgodehavende i 2017 som vedrører omsætningen. Virksomhedens passiver for 2017 består 

blot af en kassekredit og nogle skyldige omkostninger som vedrører omkostninger til kommende 

revisorregning.  

 

Ad vederlag for virksomheden. 

Vederlaget for virksomheden skal udelukkende bestå af aktier eller anparter i det nye selskab. 

   

Ad aktiernes eller anparternes anskaffelsessum. 

Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum opgøres som handelsværdien af virksomheden, dvs. den værdi 

som ville være opnået ved sædvanligt salg af den, med fradrag af skattepligtig fortjeneste, der ville være 

konstateret ved salget. Opgørelsen af den skattemæssige værdi af virksomheden sker aktiv for aktiv.  

Anskaffelsessummen nedsættes herefter med eventuelle opsparede overskud eksklusiv virksomhedsskat i 

virksomhedsordningen (hvis denne anvendes). 

 

Opgørelsen kan medføre, at der kan opstå negative anskaffelsessummer. Hvis man har anvendt 

virksomhedsordningen, kan man godt anvende reglerne på trods af en negativ anskaffelsessum. 

Selve ovenstående betingelser for en skattefri virksomhedsomdannelse antages for opfyldt i forhold til 

KiDos nuværende situation, hvorfor der anbefales at virksomheden foretager sig dette.  

 

Fordele: 

1) Det kræver ingen skattebetaling ved omdannelsen, herunder på avancer og eventuelle opsparede 

overskud 

 

Ulemper: 

1) Kan ikke ske når som helst 

2) Der er lidt merarbejde for udarbejdelsen af de skattemæssige dokumenter osv. 

 

  3.5.1.3 Muligheder for omdannelse af personlig virksomhed til selskab i 2017 

Der er ingen tvivl om at jo hurtigere omdannelsen kunne finde sted, jo bedre. Her tænkes specielt på den 

stigende aktivitet, så nedbringelsen af hæftelsen for Dorte og Kim ville være gunstigt. De har allerede ansat 

én deltidsmedarbejder, som ønskes fuldtidsansat. Desuden ønskes der i fremtiden at afstå nogle af 

anparterne til en ny partner, her slipper Dorte og Kim for at hæfte solidarisk med ham.  
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En omdannelse med tilbagevirkende kraft, altså fra den 1/1 2017, kræver at omdannelsen er fundet sted 

senest 6 måneder efter omdannelsesdatoen, hvorfor dette ikke imødekommer kravet herom. 

 

For at foretage en skattefri omdannelse pr. ovenstående dato, skulle Dorte og Kim allerede have haft 

kendskab til mulighederne ved udløb af indkomståret 2016 og foretaget omdannelsen senest pr. 30/6 

2017. 

 

Der er stadig en mulighed for en skattepligtig omdannelse, men da virksomhedens skattemæssige struktur 

ikke kræver én hasteomdannelse, anbefales der blot at omdanne pr. 1/1 2018. 

 

  3.5.1.4 Muligheder for omdannelse af personlig virksomhed til selskab i 2018 

Såfremt Dorte og Kim ønsker en omdannelse af deres personlige virksomhed til et selskab med indvirkning 

fra den 1/1 2018, skal omdannelsen finde sted seneste 6 måneder efter indkomstårets start.  

Virksomhedens åbningsbalance vil være den 1/1 2018, hvorfor der indenfor de 6 måneder skal oprettes et 

selskab og overdrage aktiver, passiver og diverse kontrakter, som tidligere beskrevet.  

For at registrere omdannelsen skal Dorte og Kim senest 1 måned efter omdannelsen indsende 

dokumenterne til Skat. 

 

Skat forventer modtagelse af: 

 Stiftelsesdokumenter for det nye selskab.  

 Vedtægter for det nye selskab.  

 Vurderingsberetning som er udarbejdet af revisor.  

 Én åbningsbalance pr. 1/1 2018 for selskabet.  

 Dokumentation for registrering af selskabet hos Erhvervsstyrelsen, fx én fuldstændig rapport.  

 Opgørelse over aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum.  

 Opgørelse af udligningsbeløb, da vi her har at gøre med et interessentskab, som har mere end én 

ejer.38 

 

Det nye selskab skal selvfølgelig registreres med, alt andet lige, de samme pligter, som interessentskabet. 

Selskabet skal ved stiftelsen registreres for løn, så denne kan få adgang til eIndkomst, samt for moms og 

andre afgifter hvis relevant.  

 

Efter stiftelsen og overdragelsen til selskabet, ophører interessentskabet og det skal derfor afmeldes og 

lukkes. 

 

                                                           
38 http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234904  
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Den skat, som ikke bliver betalt, grundet skattefri omdannelse, vil blive realiseret som beskatning ved en 

senere afståelse af aktierne/anparterne i selskabet.   

 

 3.5.2 Omdannelse med Holdingstruktur, anvendelse af skattefri aktieombytning og efterfølgende 

ophørsspaltning 

Ved etableringen af et nyt selskab, samt omdannelse til denne fra den personlige virksomhed, benytter 

mange sig af, at lave et Holdingselskab ovenpå det nye selskab. Her benyttes reglerne om skattefri 

aktieombytning. Der kan via en Holdingstruktur afstås aktierne eller anparterne i det nedenstående 

dattervirksomhed, som vil være det selskab der kommer i forbindelse med overdragelsen af KiDo. 

 

Det skal hertil nævnes at der ved en Holdingstruktur oprettes et Holdingkrav. Denne aktieombytning kan 

ske uden tilladelse, hvorfor Holdingkravet er oprettet, sådan så virksomhedsejere ikke kan spekulere i 

skattefriheden.  

 

Det vil for Dorte og Kim være hensigtsmæssigt at få hver deres holdingselskab, hvorfor der efterfølgende 

kan foretages en skattefri ophørsspaltning. Udbytter fra KiDo til de ovenstående Holdingselskaber, for hhv. 

Dorte og Kim, er skattefrie. 

 

Betingelserne for anvendelse af skattefri aktieombytning: 

1) Holdingkrav 

2) Ombytningen skal ske til handelsværdi 

3) Der skal opnås flertallet af stemmer 

 

Ad Holdingkrav. 

En betingelse for at benytte sig af den skattefrie aktieombytning til et Holding selskab ved en omdannelse, 

er at det nye Holdingselskab ikke må afstå de nye aktier eller anparter i 3 år fra ombytningstidspunktet, i 

det nystiftede selskab, som fik overdraget aktiviteten af KiDo. 

 

En efterfølgende kapitalforhøjelse i det underliggende selskab, hvor én uafhængig tredje part indskyder 

kapital er ikke et brud på Holdingkravet.39   

 

Ombytningstidspunktet hvorfra de 3 års Holdingkrav gælder, er fra det tidspunkt hvorpå de nye 

Holdingselskaber endeligt vedtager overdragelsen af aktierne eller anparterne i det nye underliggende 

selskab. Altså på det tidspunkt hvor det nye underliggende selskab vedtager ombytningen af aktierne eller 

anparterne.  

 

                                                           
39 Den juridiske vejledning, C.D.7.4.1: http://skat.dk/skat.aspx?oid=1945253  
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Ad ombytning til handelsværdi. 

Betingelsen om aktieombytning til handelsværdi, betyder at aktierne i det underliggende selskab skal ske til 

handelsværdien.  

 

Fordele ved en Holdingstruktur, er at aktieavancer kan akkumuleres skattefrit i selskabet, og kommer først 

til beskatning hos ejerne når provenuet trækkes ud af selskabet. Der kan, alt andet lige, også opnås fordel i 

den lave udbyttebeskatning hos ejerne.  

 

Ulempen kan være, at der ved en ejerandel under 10 % af en datterselskab beskattes vil der ske beskatning 

af udbytte (70 % er skattepligtigt). Dette er dog ikke tilfældet her. 

Ad der skal opnås flertallet af stemmer. 

Det er et krav at det nye selskab erhverver flertallet af stemmer. Dette er kun her tilfældet, når der sker 

ombytning til et nyt holdingselskab, dvs. det ikke er muligt at Kim og Dorte får hver sit holdingselskab, idet 

ejerforholdet er 50/50. Det er dog muligt at foretage en efterfølgende omstrukturering i form af en 

skattefri ophørsspaltning. 

 

Betingelserne for anvendelse af skattefri ophørsspaltning: 

Ad Holdingkrav. 

En betingelse for at benytte sig af den skattefrie spaltning, er at de nye Holdingselskaber ikke må afstå 

aktierne/anparter i datterselskabet (KIDO) i 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. 

 

Ad spaltning til handelsværdi. 

Ombytningen skal ske til handelsværdi. Det vil sige, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en 

eventuel kontant udligningssum skal svare til handelsværdien af aktiverne og passiverne. 

 

Ad korrekt forhold mellem aktiver og forpligtelser (balancetilpasning). 

Det er en betingelse, at forholdet mellem de aktiver og de forpligtelser, der ved spaltningen overdrages til 

de modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab. 

 

  3.5.2.1 Fordel ved Holdingstruktur i Dorte og Kims perspektiv 

Dorte og Kims skævdeling af hævninger i fremtiden kan skabe problemer i forhold til lønregistrering af de 

to, da Kim har brug for flere midler end Dorte. Dette kan afhjælpes ved at lave én såkaldt Holdingstruktur 

for KiDo og dens ejere.  

 

Her kan det årlige overskud fra KiDo, som i fremtiden drives i selskabsform, udloddes via udbytte efter 

ejerandel, altså 50/50 til hver af de overliggende to Holdingselskaber, hvor ét ejes 100 % af Dorte og ét ejes 
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100 % af Kim. Denne udlodning er skattefri, da det foregår mellem moder- og datterselskab med ejerandel 

over 10 %.  

 

Herfra kan der udloddes udbytte fra Dortes Holdingselskab til Dorte og fra Kims Holdingselskab til Kim alt 

efter behov for likvide midler. Holdingselskaberne vil indeholde, som tidligere beskrevet, 27 % i udbytteskat 

og når de personlige selvangivelser skal laves for Dorte og Kim efter udløb af indkomståret beregnes én skat 

på 42 % af den aktieindkomst som overstiger de 51.700 kr. for enlige og 103.400 kr. for ægtefæller. 

 

Ovenstående er baseret på at der foretages en skattefri spaltning samtidig med den skattefrie 

aktieombytning. 

 

 3.5.3 Delkonklusion 

I forhold til KiDos fremtidige stigende aktivitet og ønsket om en fremtidig afståelse til én uafhængig part, 

skal med i overvejelserne for omstruktureringen, eller hvis virksomheden fortsat skal drives i personlig regi. 

 

Der er ingen tvivl om at den stigende aktivitet og forøgelsen af forpligtelserne i 2018, vil stille Dorte og Kim i 

en bedre situation, hvis de får nedbragt deres hæftelse.  

 

Da de begge har opsagt deres nuværende stillinger for at fokusere på deres virksomhed og drive dette til en 

stor IT-konsulentvirksomhed, så vil muligheden for udbytte mangle. Der er mange erhvervsdrivende som 

kan have svært ved at styre ”hævningsprincippet”, når det kommer til virksomhedsskatteordningen. At 

være erhvervsdrivende i personlig regi betyder at du selv skal sørge for at lægge midler til side for at betale 

skat, og sikre at få indberettet deres forskudsregistrering så korrekt som muligt med et forventet overskud 

og forventede hævninger, så der slippes for skattesmæk efter indkomstårets udløb. Selvom revisor, alt 

andet lige, hjælper med tilpasning af forskudsopgørelsen for sådan erhvervsdrivende, så B-skatteraterne 

beregnes korrekt, har mange erhvervsdrivende svært ved at styre hævningerne i årets løb. Det er langt 

nemmere for Dorte og Kim at sikre et realistisk forbrug, ved at udbetale løn eller udbytte gennem et 

selskab. 

 

Efter reglen omkring indskud af privat gæld kom for virksomhedsskatteordningen, har fordelene ved 

virksomhedsskatteordningen i forhold til selskab, ikke været store. Omkostningerne der blev sparet ved 

oprettelse af en virksomhed i stedet for et selskab, kommer alligevel i fremtiden for KiDo, grundet den 

stigende aktivitet og den øgede brug for rådgivning.  

 

Der henvises desuden til afsnit 3.6.3.1, hvor fordelen ved at foretage en skattefri ophørsspaltning efter 

omdannelsen, så Dorte og Kim opnår en Holdingstruktur blev diskuteret. Her er specifikt muligheden for 

selv at bestemme udbyttets størrelse fordelagtigt for de to ejere.  
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På baggrund af ovenstående opsummering, anbefales det at den personlige virksomhed, KiDo, omdannes 

til et anpartsselskab. Anpartsselskabet anbefales grundet den umiddelbare størrelse på kapitalkontoen 

ultimo 2017. Omdannelsen skal ske pr. 1/1 2018 og de skattemæssige opgørelser mv. skal udarbejdes 

senest 6 måneder herefter og indsendes 1 måned efter. Der anbefales én omdannelse for indkomståret 

2018 og frem, da denne kan foretages skattefri. Det vil sige at 2017 er det sidste år hvor virksomheden 

føres i privat regi med virksomhedsskatteordningen.  

 

Det anbefales desuden at der ved omdannelsen også foretages én skattefri aktieombytning uden tilladelse 

og en skattefri ophørsspaltning, hvor Dorte og Kim opretter et Holdingselskab hver og får anparterne 

overført til Holdingselskaberne i stedet for at have dem privat. Aktieombytningen skal angives via 

selskabernes tast selv erhverv i forbindelse med selvangivelsen for året. 

 

3.6 Ejernes mest optimale beskatningsform for 2017 og 2018 

 3.6.1 Anbefaling for indkomståret 2017 

Det anbefales at Dorte og Kim anvender virksomhedsskatteordningen for deres selvangivelse i 2017. Det 

antages nemlig at begge i 2017 er over topskattegrænsen. De har opsagt deres fuldtidsjob i årets løb og 

hæver hver 50.000 kr. fra KiDo, og deres lønindkomst fra tidligere job er antaget over topskatten, også 

selvom de i året har opsagt ansættelsesforholdene. 

  

Dette giver Dorte og Kim en mulighed for at spare op i virksomhedsskatteordningen i stedet for at lade det 

falde til beskatning efter personskatteloven. De sparer altså den endelige beskatning af 319.669 kr. til 

sammen mod kun at betale aconto skat på 22 %. 

Den opsparede overskud for indkomståret 2017 i virksomhedsskatteordning er beregnet som 

nedenstående for begge: 

 

 

De 100.000 kr. i hævninger er selvfølgelig de 50.000 kr. hver Dorte og Kim forventer at udtage her i 

december måned.  

Opsparet overskud og
virksomhedsskat

Virks. skattemæssige overskud 319.669

Årets relevante hævninger til for-
deling inkl. virksomhedsskat -100.000

OPSPARET OVERSKUD EFTER FRA-
DRAG AF VIRKSOMHEDSSKAT 219.669
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Beregningen af det skattepligtige resultat ses i bilag 1, 2017 tal og de skattemæssige specifikationer ses i 

bilag 5, hvor det ses at der ikke beregnes et kapitalafkast grundet at primo kapitalafkastgrundlaget er 

negativt.  

 

Indskudskontoen primo blev beregnet tidligere og nedskrevet til 0 kr.  

 

Dorte og Kim skal hver beskattes af de 50.000 kr. de har hævet, men grundet opsparing i 

virksomhedsskatteordningen skal de blot betale en aconto skat på 22 %, som udgør 61.958 kr. og den 

personlige indkomst fra virksomhedsordningen udgør 19.021 kr. for hver af dem. 40 

 

 3.6.2 Anbefaling for indkomståret 2018 

Anbefalingen ovenfor vedrørende en omdannelse primo 2018 for selskabet, får indflydelse for Dorte og 

Kims selvangivelse i 2018. 

 

Der skal ikke længere anvendes virksomhedsskatteordning, men de skal derimod forskudsregistrere hvad 

de forventer at ville udtage i løn. 

 

Det de har hævet frem til omdannelsen er gennemført betragtes skattemæssigt som B-indkomst og skal 

ligeledes forskudsregistreres og derudover indberettes af det nye selskab til SKAT. 

 

Udbytte er svært at vide på forhånd og derfor retter man oftest først forskud når udbyttet er vedtaget, da 

det er første regnskabsår, kan udbytteudlodningen tidligst ske i 2019.  

Her kan deres budget anvendes. Det er vigtigt at virksomheden få lukket den personlige virksomhed når 

omdannelsen er trådt i kraft. 

 

Det er desuden vigtigt at Dorte og Kim husker ikke at hæve fra deres virksomhed, når omdannelsen er 

foretaget.  

 

3.7 Beregning af omdannelse pr. 1/1 2018  

 3.7.1 Gennemgang af beregning 

For at finde ud af hvad omdannelsen vil få af skattemæssige konsekvenser for Dorte og Kim, skal man 

igennem en række overvejelser og beregninger. 

 

Inden beregningen af selve omdannelsen, foretages en goodwill beregning.  

                                                           
40 Se beregning i bilag 5, afsnit 20.5. 
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En goodwill beregning, er som beskrevet tidligere, en beregning af en overpris for virksomheden aktiver og 

passiver. Det er altså den værdi, der menes virksomheden er mere værd, end blot på papirerne. 

 

  3.7.1.1 Goodwill 

Beregning af goodwill udgør følgende punkter og overvejelser. Der er ingen endelig goodwill beregning i 

praksis, men Skats køreplan viser følgende: 

1) Beregningsgrundlag 

2) Regulering af resultatet 

3) Vægtning 

4) Udviklingstendens 

5) Driftsherreløn 

6) Forrentning af aktiverne 

7) Kapitalisering 

 

Ad beregningsgrundlag. 

Goodwill ved en omdannelse beregnes ud fra de sidste 3 realiserede år før omdannelsen.  

 

Ad regulering af resultatet. 

Resultatet for de 3 år reguleres med de finansielle indtægter, udgifter, ekstraordinære poster, afskrivninger 

på opkøbt goodwill og ikke udgiftsført løn til medarbejdende ægtefælle.  

 

Der reguleres kun for de finansielle udgifter i KiDos tilfælde.  

 

Ad vægtning. 

Vægtningen for de 3 år er forskellige under beregningen, her vægtes det seneste år med 3, dernæst det 

andet sidste år før omdannelsen med 2 og til sidste det tredje års resultat inden omdannelsen med 1.  

 

Ad udviklingstendens. 

Resultatet af ovenstående resultater og dens regulering ved vægtningen divideres herefter med 6. Dernæst 

tillægges værdien af udviklingen fra det tredje sidste år før omdannelsen og det seneste indkomstår. Her 

sammenlignes udviklingen fra 2015 til 2017 og tillægges den ovenstående beregning delt med 2.  

 

Ad driftsherreløn. 

Efter beregningen af hele udviklingen og resultatet af ovenstående er fundet, fratrækkes en driftsherreløn. 

Driftsherrelønnen skal udgøre halvdelen af det udviklingsbeløbet, minimum 250.000 kr. og højst 1.000.000 

kr. For et interessentskab, som KiDo drives i, skal der tages stilling til hvorvidt arbejdsindsatsen i 
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interessentskabet kan anses væsentligt for hver af ejerne. Det må antages at begge parter har én del i at 

generere det nuværende og fremtidige resultat. Såfremt begge antages for væsentlig deltagende, da skal 

der hensættes til driftsherreløn for begge, dog har KiDo kun været én bibeskæftigelse for begge ejere de 

sidste 3 år, hvorfor der kun fradrages for en driftsherreløn. Beregningen af goodwill er kun baseret på 

forrige års tal, hvorfor der ikke tages højde for at begge har opsagt deres job og de fremover skal leve af 

KiDo. Der hensættes kun én driftsherreløn på baggrund af bibeskæftigelsen de sidste 3 år.  

 

Ad forrentning af aktiverne. 

Efter fradraget af driftsherrelønnen fradrages yderligere én forrentning af virksomhedens aktiver. 

Forrentningen foretages af de aktiver ud fra seneste aflagte balance og virksomhedens aktiver, hvilket kun 

indebærer de aktiver, der indgår i virksomhedens primære forretningsområde. Det er altså de aktiver som 

bidrager til omsætningen og ikke de aktiver som er driftsfremmede, som fx obligationer, likvide 

beholdninger osv. KiDos aktivbeholdning udgør driftsmidler og en likvid beholdning, hvorfor der kun 

foretages en forrentning af de driftsmidler virksomheden besidder.  

 

Selve beregningen af forrentningen udgør kapitalafkastet som gælder for omdannelsestidspunktet plus et 

tillæg på 3 %. Forrentningen er sat til 4 %, da kapitalafkastet for 2017 og 2018 udgør 1 %. 

 

Ad kapitalisering. 

Efter alle ovenstående reguleringer og fradrag skal restbeløbet kapitaliseres af en given 

kapitaliseringsfaktor. 

 

At kapitalisere er et udtryk for en forventelig årlig afkast af den goodwill der er beregnet, samt dens 

forventede levetid. Det er et udtryk for den levetid man forventer at goodwillen vil give afkast. 

 

Forrentningen fastsættes til den kapitalafkast der gælder, samt et tillæg på 8 %, hvorfor denne er 9 %. 

 

Forrentningen er fastsat og der skal dernæst diskuteres hvor lang levetid KiDos goodwill forventes at have. 

Goodwill kan have meget forskellige levetid, alt efter brancheforhold, produktportofølje osv. 

Udgangspunktet for goodwill er 7 år, for standardprodukter, hvor der ikke er forhold som taler for én 

længere eller kortere periode. 

 

Ved en fastsættelse af goodwillens levetid skal der laves en individuel bedømmelse, om hvorvidt den 

nuværende goodwill gradvist erstattes af goodwill der senere opbygges efter omdannelsen. 

Følgende faktorer har betydning for den forventede levetid: 

1) Type og kompleksitet af produkter 

2) Produktion/forhandling af varemærke 

3) Opbygning af efterfølgende goodwill 
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Ad type og kompleksitet af produkter. 

Der er vist inden tvivl om at KiDos aktivitet ikke er et standardprodukt. Der tilpasses hver virksomhed og 

deres behov for produkter og IT-system. IT-systemet som KiDo og dens ejere udarbejder til en given kunde, 

er baseret på deres behov og forventninger, det er ikke som sådan ét given produkt der tages ned fra 

hylderne i supermarkedet. Desuden er konsulentdelen heller ikke standard, det er igen efter efterspørgsel 

for hjælp og undervisning fra kundens side som gælder. 

KiDos produkter og serviceydelser taler for en længere goodwill end de 7 år. 

 

Ad produktion og forhandling af varemærke. 

Der er endnu ikke et varemærke ved KiDo. Denne omdannelse foretages ikke på baggrund af et opkøb fra 

én interessent, denne goodwill beregning og omdannelse foretages herefter udelukkende på baggrund af 

virksomhedens egne fremtidige ønsker til drift, hvorfor dette taler for én kortere periode end de 

standardiserede 7 år. Desuden tages der skattemæssigt ikke højde for produktet eller varemærket, den 

skattemæssige goodwill er kundekredsen.  

 

Ad opbygning af efterfølgende goodwill. 

Ud fra budgetteringen for 2018 og frem, ses én væsentlig stigning i aktiviteten, herunder egenkapitalens 

forøgelse. Der må, alt andet lige, antages at den efterfølgende goodwill og vil udlede én større oparbejdet 

goodwill end den allerede eksisterende på baggrund af tallene fra 2015, 2016 og 2017. 

Dette punkt taler for én kortere periode end de 7 år, som er tommelfingerreglen. 

 

På baggrund af ovenstående diskussion af levetiden for goodwillen, ansættes den nuværende levetid på 5 

år. KiDos produkter og konsulentydelser taler for en længere periode, men grundet manglende varemærke 

og brand samt den efterfølgende mulighed for større goodwill dannelse, taler for en kortere perioden og 

vægtes mere end det første punkt i virksomhedens tilfælde.  

Levetiden ansættes til 5 år, hvorfor kapitaliseringsfaktoren fastsættes til 2,08 %. Dette er på baggrund af 

forrentningsrenten fundet tidligere, på de 9 % og i forhold til levetiden på 5 år.41 

 

Kapitaliseringsfaktoren ganges med den ovenstående beregning og herefter er den beregnet goodwill 

fundet. Der afrundes til nærmeste 10.000 kr. 

                                                           
41 Skemaet fra Skat ses i bilag 6. 
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På baggrund af ovenstående beregning kan KiDos goodwill fastsættes til 260.000 kr. 
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  3.7.1.2 Yderligere beregning til den skattepligtig/skattefri omdannelse 

Goodwill beregningen indgår i beregningen af omdannelsen, hvorfor denne foretages først.  

For at beregne både den skattepligtige og skattefrie omdannelse skal de opsparede overskud for 

virksomheden indgå og hensat til senere hævning. Da Dorte og Kim ikke har anvendt 

virksomhedsskatteordningen før efter deres skattemæssige gennemgang, foreligger der ingen tidligere 

skatteregnskaber. Virksomhedsskatteordningen er anbefales anvendt ved indkomståret 2016 og 2017. 

Grundet underskud i 2016 er der ikke hensat til senere hævning eller opsparede overskud for indkomståret 

2016. Der forventes et overskud for 2017, hvorfor de skattemæssige specifikationer og noter er vedlagt i 

bilag 5. Her ses et opsparet overskud på 219.669 kr. ekskl. virksomhedskat for 2017. Der er ingen hensat til 

senere hævning grundet allerede topskat og hævning på 100.000 kr. tilsammen som beskrevet tidligere. 

 

 

 

Som beskrevet tidligere vil en anvendelse af virksomhedsskatteordningen for indkomståret 2017 spare 

Dorte og Kim for en beskatning af 281.627 kr. i deres personlige indkomst. Derimod nøjes de med en 

aconto betaling på 22 % og kan spare det resterende beløb på 219.669 kr. op i virksomheden. Disse 

219.669 kr. skal indgå i beregningen af omdannelsen, da beløbet ikke er blevet beskattet endeligt endnu. 

 

I beregningen af omdannelsen skal de regnskabsmæssige aktiver og passiver reguleres til de 

skattemæssige. Goodwill beregningen er baseret på de regnskabsmæssige tal med reguleringen og fradrag 

osv. Mens selve omdannelsen er baseret på de skattemæssige tal, dette skyldes at beskatningen af en evt. 

OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR INDKOMSTÅRET 2017 1

Spec.

Virksomhedens resultat, jf. resultatopgørelse 321.700
2 + ikke fradragsberettiget andel af repræsentation 0

+ ikke fradragsberettigede omkostninger og renter i øvrigt 0
+ regnskabsmæssige afskrivninger 5.000
+ værdi af fri bil og telefon 0

326.700

1.1 - skattemæssige afskrivninger -7.031

319.669

- overført til medarbejdende ægtefælle 0

VIRKSOMHEDENS SKATTEMÆSSIGE RESULTAT 319.669

Der fordeler sig således
Personlig indkomst før AM-bidrag 38.042

3.2 Kapitalindkomst 0
Opsparet overskud før fradrag af virksomhedsskat 281.627

I ALT 319.669
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omdannelse, sker i forhold til Skats værdier. Den beregnede goodwill indgår i det nye selskabs 

åbningsbalance men ikke i selve beregningen af anskaffelsessummen på anparterne. 

 

  3.7.1.3 Skattepligtig beregning 

Åbningsbalancen for det nye selskab ved en skattepligtig omdannelsen, kan opgøres som følgende: 

 

 

Goodwillen indgår i selve aktiverne og virksomhedskapitalen udgør 50.000 kr., som svarer til 

anpartsselskabskapitalen. Derudover er der et stiftertilgodehavende, som udgør kr. 362.200 kr. 

Et stiftertilgodehavende er en slags mellemregning med Dorte og Kim, som de kan udtage skattefrit til hver 

en tid efter omdannelsen, hvis likviderne i selskabet er til det. 

Selve skattepligten ved omdannelsen ses i beskatningen af avancerne på forskellen mellem de 

regnskabsmæssige og skattemæssige tal. 

 

Ved den skattepligtige omdannelse skal følgende aktiver i KiDo beskattes og avanceopgøres: 

1. Opsparede overskud 

2. Goodwill 

3. Driftsmidler 

Ad opsparede overskud inkl. aconto skat. 
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Grundlag for beskatning 281.626 

Endelig skat, 56 % 157.710 

Acontoskat, 22 % -61.958 

Skat til betaling 95.752 

 

Ad goodwill. 

Grundlag for beskatning 260.000 

Endelig skat, 56 % 145.600 

 

Ad driftsmidler. 

Grundlag for beskatning 

(35.000-21.094) 

13.906 

Endelig skat, 56 % 7.787 

 

Som det ses ved ovenstående beregninger, så vil en skattepligtig omdannelse i alt udløse en skat på 

249.139 kr.  Til gengæld får de et skattefrit stiftertilgodehavende på 362.200 kr. Ulempen her ligger i, at 

virksomheden kun har 150.000 kr. på en bankkonto, som Dorte og Kim kan hæve ud af de 362.200 kr. og 

betale skatten med, desværre dækker dette bare ikke hele skattebetalingen ved omdannelsen og de skal 

altså finde de resterende i egen økonomi. Dette kan være svært, når begge har opsagt deres job.  

 

Dorte og Kim får de 50.000 kr. i anpartskapital tilbage skattefrit, dog først ved afståelse af anparterne. 

Reelt er der således efter skattebetaling 163.061 kr. tilbage, men de 50.000 kr. kan først fås tilbage når 

selskabet lukker. Ligesom stiftertilgodehavende først kan hæves når der er likviditet hertil. 
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  3.7.1.4 Skattefri omdannelse 

Nedenstående viser en beregning af de skattemæssige anskaffelsessummer på de nye anparter i selskabet: 

 

 

 

 

Ved den skattefrie omdannelse får ejerne intet skattefrit stiftertilgodehavende. Efterfølgende hævninger vil 

blive beskattet som løn eller eventuelt udbytte, hvis det kommer fra deres respektive holdingselskaber. 

 Personlig balance Selskabsbalance Aktiernes

 Regnskab  Skat Åbningsbalance  Skat  skattem.

 31/12 2017  31/12 2017  1/1 2018  1/1 2018  værdi

Goodwill 0 0 260.000 0 0

Driftsmidler 35.000 21.094 35.000 21.094 21.094

Tilgodehavender, salg m.v. 12.000 0 12.000 0 0

Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0

Likvide beholdninger, bank 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

AKTIVER I ALT 197.000 171.094 457.000 171.094 171.094

Hensættelser til udskudt skat 0 0 60.259 0 0

Anden gæld 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Kreditinstitutter i øvrigt 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800

Hensat til senere hævning - virk.ordn. 0 0 0 0 0

GÆLD I ALT 44.800 44.800 105.059 44.800 44.800

Difference/indestående 152.200 126.294 351.941 126.294 126.294

Skattemæssig værdi aktiver & gæld 351.941 126.294

Anpartskapital, incl. overkurs 351.941

Opsparet overskud excl. skat pr. 31/12 2017 25,00% 0 -219.669

24,50% 0

23,50% 0

22,00% 219.669

Skattemæssig ansk.sum, anparter -93.375

Udskudt skat kan opgøres således:Regnskabsm. værdi Skattem. værdi Forskel

Goodwill 260.000 0 260.000

Driftsmidler 35.000 21.094 13.906

Grundlag 273.906

Udskudt skat 22,00% 60.259



Copenhagen Business School Afsluttende Hovedopgave 05-12-2017 
Hold: XF CBS HD (Regnskab og Økonomistyring)  4. Semester 
Navn: Tina Rosendal Jensen Cpr nr: Studie nr:  
 

 Side 64 af 100 

Hvis man skal sammenligne den skattepligtige omdannelse med den skattefrie omdannelse, kan man se på 

hvad der vil komme ud af at lukke selskabet med egenkapitalen som udgør 351.941 kr. 

Idet Kim og Dorte selvfølgelig selv styrer hvornår de ønsker at lukke selskabet og dermed også 

skattebetalingen, er det et vanskeligt sammenligningsgrundlag og der tages forbehold for dette.    

 

Ved den skattefrie omdannelse får Dorte og Kim udskudt skatten af opsparede overskud og avancerne, 

hvilket kommer til udtryk ved den negative anskaffelsessum på minus 93.375 kr.  

Hvis de vil lukker selskabet med en egenkapital på 351.941 kr., vil de blive beskattet af en avance på 

445.316 kr. (93.375 + 351.941 kr.). 

Hvis de er enlige vil det udløse en skat på 86.211 kr. (27 % af 52.900 kr. og 42 % af 169.758 kr.) til hver eller 

i alt 172.422 kr. i 2018. 

 

Tilbage ville der være en gevinst på virksomheden på 179.519 kr. (351.941 kr. minus 172.422 kr.). Når 

skatten er betalt, hvis det antages at selskabet lukkes i 2018. Hvorimod en skattepligtig omdannelse gav et 

provenu efter skat ved omdannelsen på kr. 163.061 kr. 

 

Der er generelt svært at sammenligne de to muligheder for omdannelse, idet de skattemæssige og 

økonomiske konsekvenser strækker sig over flere år. 

 

Ved den skattepligtige omdannelse får Dorte og Kim et stiftertilgodehavende, som man efterfølgende kan 

trække på uden skat, hvorfor der ikke behøves at blive udbetalt så meget i løn det første stykke tid. Der er 

desværre ikke likviditet til at udbetale stiftertilgodehavende de første år. 

 

Selskabet kan først fratrække købet af goodwill over 7 år, idet der kun kan afskrives på dette med 1/7 pr. 

år. Fradraget udskydes derfor i selskabet. 

 

Ved en skattefri omdannelse udskydes skatten af avancer og eventuelle opsparede overskud til et senere 

tidspunkt, som de oftest selv kan vælge hvornår det falder til beskatning.  

 

Skatteudskydelse er oftest vigtigt for mange kunder, hvilket fx er tilfældet ved opsparing af overskud i 

virksomhedsordningen eller hvis man er tilbageholdende med at udlodde udbytte fra selskabet til en 

personligt, idet dette beskattes med 42 % når man er over grænsen med den lave udbyttesats. 

 

Når de ønsker at sælge eller optage nye partnere i fremtiden, kan dette trække i retning af en skattepligtig 

omdannelse, men det vil koste en forholdsvis stor skat af opsparede overskud og avancer, jf. ovenstående 

beregninger. 

 

Grundet den forholdsvis store skattebetaling anbefales de at bruge den skattefrie omdannelse. 
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 3.7.2 Regnskabsklasse ved det nye selskab og regnskabskrav 

Det nye selskab vil være et anpartsselskab, grundet det lave kapitalindskud. Et anpartsselskab, er som 

tidligere beskrevet, et selskab hvor hæftelsen er begrænset til kapitalindskuddet. Der kan kun blive 

udbetalt løn eller udloddet udbytte til ejerne og hvis Dorte og Kim udtager penge uden om dette, vil det 

være et ulovligt aktienær kapitallån.  

Ifølge det aflagte budget opfyldes regnskabskravene for regnskabsklasse mikro B. Som beskrevet tidligere, 

er regnskabsklasse B en betegnelse for mindre virksomheder der føres i selskabsform.  

Kravene til selve placeringen i klasse B, kræver én balancesum på under 2,7 mio. kr., nettoomsætning på 

under 5,4 mio. kr., og mindre end 10 ansatte for i to år i træk. Alle årene der er budgetteret overholder 

regnskabsklassen mikro B. 

 

Krav til årsrapporten i regnskabsklasse B: 

1) Ledelsespåtegning 

2) Evt. revisionspåtegning 

3) Anvendt regnskabspraksis (Behøves ikke ved mikro B) 

4) Resultatopgørelse 

5) Balance 

6) Noter 

7) Opgørelse over bevægelser i egenkapitalen 

 

Regnskabet skal udarbejdes med ovenstående, men behøves ikke at blive revideret. KiDos budget viser at 

kravene for fravalg af revision, og derimod kun nødvendigt med review eller assistance med 

regnskabsopstilling er opfyldt. 

Hertil skal kravene opfyldes42:  

 

Kravene for fravalg af revision er igennem hele 

budgetperioden for de kommende 5 år opfyldt, det vil 

sige at det kommende selskab kan undlade at blive 

revideret af revisor, samt underskrift af godkendt 

revisor. Der skal en revisor og godkendt revisor ind over 

assistancen med regnskabsopstilling eller review. KiDo er 

forpligtet til at offentliggøre en årsrapport og forpligtet 

til at udarbejde et bilag til årsrapporten med de 

skattemæssige korrektioner.   

 

                                                           
42 Se bilag 7.3 for regnskabsklasser og revisionspligt skema 

Kravene skal opfyldes to 

år i træk 

 

Ikke revisionspligt 

 

Begrænsninger 

   

Review 

 

Assistance 

Balancesum < 4 mio. < 4 mio. 

Nettoomsætning < 8 mio. < 8 mio. 

Ansatte < 12 < 12 

 Forpligtet til offentliggørelse, 

men ikke forpligtet til revision 

eller udvidet gennemgang. 
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Det skal desuden oplyses til Dorte og Kim at de fremover skal udarbejde en selvangivelse for selskabet, ud 

over deres egne. Udbetaler selskabet løn til Dorte og Kim, skal de være opmærksom på at få 

forskudsregistreret det allerede fra 2018, mens det først er muligt fra indkomståret 2019 at få udbytte fra 

selskabet. 

 

På selskabet første selvangivelse skal der meddeles om skattefri omstrukturering uden tilladelse og ønsker 

Dorte og Kim, som anbefalet, at lave en Holdingstruktur, da skal der i de to Holdingers selvangivelse 

meddeles om skattefri aktieombytning. Henholdsvis felt 162a og 164 på selskabsselvangivelserne.  

 

3.8 Virksomhedens fremtidige skattemæssige situation ved en delvis eller hel afståelse 

Der er stor forskel på en delvis eller fuld afståelse af en virksomhed, alt efter hvorvidt man fører denne som 

en personlig virksomhed eller i selskabsform. 

 

Afståelse, betyder at der sælges en del eller hele virksomheden. Det kan ske i forbindelse med optagelse af 

nye ejere i virksomheden eller hvis man ønsker at sælge den helt og ikke længere være en del af aktiviteten 

eller virksomheden. 

 

Typisk vil en afståelse af en virksomhed give en gevinst, som skal beskattes eller et tab til fradrag hos den 

tidligere ejer, mere herom efterfølgende.  

 

 3.8.1 Indtræden af nye ejere i et interessentskab 

Indtræden af nye interessenter vil for de allerede eksisterende interessenter blive anset som værende et 

salg af en andel af virksomheden.43  

 

Ved afståelse beskattes fortjenesten eller tabet hos de eksisterende ejere. Fortjenesten på andelen af 

salget opgøres per aktiv ligesom ved en avancebeskatning af en skattepligtig omdannelse. Der må desuden 

ikke afskrives på aktiverne i det indkomstår hvor den delvise- eller hele afståelsen sker. 

 

  3.8.1.1 Beskatning i den personlige indkomst 

I den personlige indkomst hos ejerne beskattes fortjenester på aktiver, som inventar, varelagre, genvunde 

afskrivninger, immaterielle rettigheder osv. med op til 56 %.  

 

 

                                                           
43 Den juridiske vejledning, C.C.6.6: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1948126&chk=214580  
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  3.8.1.2 Beskatning i kapitalindkomst 

I kapitalindkomsten beskattes fortjenester opgjort efter kursgevinstloven og 

ejendomsavancebeskatningsloven, uden brug af virksomhedsskatteordningen, dette vil ikke blive uddybet 

nærmere. 

 

 3.8.2 Indtræden af nye ejere i et omdannet selskab uden Holdingstruktur 

  3.8.2.1 Salg af eksisterende anparter 

Salgssummen reduceret med en forholdsmæssig del af anskaffelsessummen beskattes som aktieindkomst.  

 

Når anparterne i selskabet er opstået ved en skattefri virksomhedsomdannelse, skal beskatningsgrundlaget 

forhøjes med en forholdsmæssig del af det negative beløb på anparterne fra omdannelsen. 

 

Beskatningen af avancen sker som aktieindkomst, som beskrevet tidligere. 

 

  3.8.2.2 Nytegning af anparter 

Hvis der optages nye partnere via en kapitalforhøjelse, afstår Kim og Dorte ikke nogen af de oprindelige 

anparter og dermed sker der ingen beskatning. Til gengæld får de heller ingen penge privat, idet pengene i 

stedet tilføres selskabet. 

 

 3.8.3 Indtræden af nye ejere i et omdannet selskab med Holdingstruktur. 

  3.8.3.1 Salg/optagelse indenfor holdingkravet – dvs. inden 3 år 

Salget/optagelsen kan kun ske som kapitalforhøjelse, idet et direkte salg af anparter vil være et brud på 

Holdingkravet. Ulempen vil igen være at pengene ikke kommer direkte ud til Dorte og Kims respektive 

holdingselskaber og dermed kan de ikke eventuelt videreudloddes til Dorte og Kim personligt. 

 

  3.8.3.2 Efter udløb af holdingkravet – dvs. efter 3 år 

Selskabets gevinster eller tab på unoterede anparter eller aktier er skattefrie uanset ejerandelen og indgår 

således ikke i opgørelsen af den skattepligtige indkomst for virksomheden.  

Gevinsten ved salget af aktierne beskattes først ved udtagelse af likvider fra Holdingselskabet. 

 

 3.8.4 Delkonklusion 

Alt efter hvornår selskabet ønsker at afstå noget af sin del af selskabet, har det en påvirkning af 

Holdingkravet. Det anbefales at Dorte og Kim stifter to nye Holdingselskaber i forbindelse med 
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omdannelsen i 2018, men grundet den skattefrie aktieombytning og den efterfølgende ophørsspaltning vil 

der være et Holdingkrav på 3 år, som tidligere beskrevet. 

 

Det vil sige, at ønsker Dorte og Kim at optage nye ejere i deres selskab inden udløbet af Holdingkravet, skal 

dette ske med en kapitalforhøjelse af tredjemand, som beskrevet i afsnit 3.8.2.2. Her vil der ikke ske en 

beskatning da det ikke er et brud på Holdingkravet, men der vil heller ikke være midler til Dorte og Kim som 

de kan udtage, da selskabets værdi stiger i stedet. 

 

Ønsker Dorte og Kim at få penge ud af den delvise afståelse, skal de vente til efter Holdingkravet er slut. 

Venter de ikke og sælger nogen af deres andele, vil dette være et brud på Holdingkravet og den skattefrie 

aktieombytning og/eller spaltning vil falde til beskatning. 

 

Der anbefales at Dorte og Kim venter til Holdingkravet er slut eller lader tredjemand indtræde i ejerkredsen 

via en kapitalforhøjelse. 
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4. Perspektivering og diskussion 

Ovenstående gennemgang af KiDo og ejernes mest optimale skattestruktur i forhold til deres budget og 

allerede indfriede resultater er udelukkende baseret på at virksomheden skal omdannes til et selskab pr. 

1/1 2018. Det er det mest hensigtsmæssigt på lang sigt at virksomheden omdannes hurtigst muligt, her 

tænkes specielt på deres ønske om at optage nye ejere og deres skævfordeling af hævninger.  

 

Men hvad har det af konsekvenser hvis virksomheden ikke omdannes? Hvis KiDo blot fortsat drives som et 

interessentskab. 

Selvom det vil være det mest optimale at omdanne selskabet, er det ikke nødvendigvis alt afgørende for 

virksomhedens fortsatte drift. 

 

4.1 KiDo fortsat som interessentskab 

Hvis virksomheden forsætter som interessentskab slipper Dorte og Kim for at omdanne til et selskab. Der 

har som sådan ikke været nogen skattemæssige konsekvenser for omdannelsen nu og her, hvilket betyder 

at Dorte og Kim, ved en skattefri omdannelse, ikke skal have penge op af lommen.  

 

Fortsættes der som interessentskab, behøver virksomheden ikke udarbejde en årsrapport, men der skal 

stadig opfyldes et skatteregnskab efter mindstekravsbekendtgørelsen.  

 

 4.1.1 Konsekvenser for Dorte og Kims personlige selvangivelse 

Uanset om virksomheden ikke omdannes, så rådes Dorte og Kim til at indtræde i 

virksomhedsskatteordningen. Der henvises til tidligere beregning med sammenligning af 

virksomhedsskatteordningen og personskatteordningen for 2018-2020 for KiDo. 

 

Her sås det tydeligt hvor stor en skattebesparelse Dorte og Kim kan få. Renterne i virksomheden har fuldt 

fradragsværdi og en del af overskuddet beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. 

Desuden udjævnes Dorte og Kims skattebetaling, da de kan spare op i virksomheden, hvor de kan optimere 

til topskat hvis der kommer mindre gunstige tider og de ikke hæver så meget. Kims hævninger gør dog at 

han for 2020 vil skulle betale topskat, hvilket ikke er optimalt for ham. Hans andel af den resterende 

egenkapital vil være mindre, da han hæver mere end Dorte. 

 

Hvis de fx en dag ønsker at lukke virksomheden og gå pension, så kan det muligvis være muligt at hæve 

deres opsparede overskud til mindre beskatning. De opsparede overskud kommer dog til beskatning hvis 

de ikke længere drive virksomhed. Det vil være muligt at opretholde virksomhedsskatteordningen ved fx at 

investere i en mindre udlejningsejendom. 
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 4.1.2 Konsekvenser for fremtidig afståelse til tredje part 

Konsekvenserne i forhold til fremtidig afståelse har større påvirkning end ovenstående, ved at blive i privat 

regi som et interessentskab. Som tidligere beskrevet vil en afståelse i privat regi blive beskattet hos ejerne i 

deres personlige indkomst. 

 

Desuden skal Dorte og Kim være opmærksomme på den nye lov af 8/6 2017, lov nr. 68444. Alt efter hvor 

mange ny ejere de ønsker indtræder i fremtiden for at imødekomme den stigende aktivitet (udviklingen i 

resultatet ses i indledningen), kan det få skattemæssige konsekvenser for dem selv og for de nye ejere.  

 

Lov nr. 684 af 8/6 2017: 

”Lovforslagets formål er at sikre, at lønmodtagere, der er ansat i et skattemæssigt transparent selskab, f.eks. et 

partner- eller kommanditselskab, og som erhverver selv en meget lille andel af selskabet, ikke anses for at drive 

selvstændig erhvervsvirksomhed alene som følge af selve erhvervelsen af ejerandelen.  

 

Med lovforslaget opnår lønmodtagere således ikke adgang til at anvende de skattevilkår, der er beregnet for 

selvstændigt erhvervsdrivende. Disse vilkår omfatter f.eks. adgangen til at benytte virksomhedsordningen.  

 

Med lovforslaget vil indkomst, der reelt må anses for lønindkomst, også skattemæssigt blive behandlet som løn, der 

beskattes fuldt ud på optjeningstidspunktet. ” 

 

Det vil sige, at lovforslaget fremover gør det sværere for medejere med en lille andel af virksomheden at 

kunne kalde sig selvstændig erhvervsdrivende og dermed benytte virksomhedsskatteordningen. Hermed vil 

andelen af resultat beskattet direkte i den personlige indkomst, som almindelig lønindkomst.  

 

Fordelene ved det fulde rentefradraget, ved opsparing til aconto skat og udjævningen af skattebetalingerne 

gøres derfor ikke mulig ved i alle tilfælde. Lovforslaget er trådt i kraft for at sikre at almindelige 

lønmodtagere ikke udnytter muligheden for virksomhedsskatteordningen. 

 

Det må antages, at også ansatte i interessentskaber, der erhverver en andel af interessentskabet, vil kunne 

anses for selvstændigt erhvervsdrivende som følge af Skatterådets afgørelse45. Erhvervelse af en andel af et 

interessentskab er ligeledes omfattet af de foreslåede nye regler. Her er risikoen for den enkelte deltager 

dog ikke begrænset til kapitalindskuddet, idet hæftelsen i et interessentskab er personlig, direkte, solidarisk 

og ubegrænset, hvilket taler for, at deltagere i et interessentskab i højere grad end deltagere i et 

partnerselskab eller et kommanditselskab bærer en økonomisk risiko og derfor må anses for at kunne 

opfylde de sædvanlige kriterier for at kunne anses som selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

                                                           
44 http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L194/index.htm  
45 Skatterådets afgørelse SKM2015·729·SR 
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Det er endnu uvist hvordan praksis ender, dvs. hvor grænsen går, hvorfor Dorte og Kim gøres opmærksom 

på denne. Der tages som udgangspunkt i ejerandelen og en samlet vurdering, herunder særligt omfanget af 

den enkelte deltagers økonomiske risiko og indflydelse på virksomheden. Grundet den ubegrænsede og 

solidarisk hæftelse i et interessentskab er der større sandsynlighed for at ejerne af denne anses som 

selvstændig erhvervsdrivende. 

 

 4.1.3 Delkonklusion 

At KiDo fortsat drives som interessentskab vil i de første indkomstår ikke have den store påvirkning for 

hverken virksomheden eller dens ejere. Forskellen ligger i, at KiDo er en personlig virksomhed og skal 

beskattes direkte hos ejerne, men træder de begge ind i virksomhedsskatteordningen fås nogle af de 

fordele som der er ved at drive virksomheden i selskabsform. 

 

Forskellen ligger i, at der stadig er ubegrænset hæftelse og det er med en stigende aktivitet og stigende 

behov for lån, risikofyldt. 

 

Den væsentligste forskel er ved afståelse af andele i fremtiden, når der ønskes salg til tredjemand. Her vil 

beskatningen af fortjenesten ske i den personlige indkomst og med en stigende aktivitet, som ses i 

virksomhedens budget, kan det blive en omkostningskrævende omgang.  

 

Derudover kan der ikke udbetales hverken løn eller udbytte til virksomhedsejerne, hvorfor de ikke kan få 

glæde af en lønindkomst under topskattegrænsen og udbytte til en lavere beskatning for ejerne. 

 

Ønsker Dorte og Kim at føre virksomheden videre som et interessentskab, skal de desuden være 

opmærksomme på den nye lov nr. 684, da det endnu er uvist, i praksis, hvor grænsen går i forhold til, hvis 

de ønsker at optage flere ejere i fremtiden.  
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5. Konklusion på problemformulering/anbefaling 

”Hvordan kan ejerne af KiDo IT I/S optimere deres skattemæssige situation mest muligt med en stigende 

aktivitet og ønsket om en mulig fremtidig hel eller delvis afståelse?” 

 

5.1 Den mest optimale skattemæssige struktur for virksomheden fra 2015 og frem 

Ved opstart kan det være svært at gennemskue hvilken virksomhedsform der er bedst for den fremtidige 

drift, specielt når man ikke har kendskab til hele skattelovgivningens mange begrænsninger og muligheder. 

KiDo er blevet stiftet som et interessentskab med ubegrænset og solidarisk hæftelse, hvor der grundet den 

høje aktivitet og forventninger til fremtidens aktivitet, i fremtiden ønskes en afståelse til tredjemand.  

 

Et interessentskab er en personlig virksomhed, og er transparent med ejerne, det vil sige at virksomhedens 

resultater beskattes på ejernes personlige selvangivelse. KiDo er blevet stiftet som interessentskab og der 

kan ikke omdannes tilbage i tid for 2015 eller 2016. Det har ingen betydning her ved opstart om der var 

blevet valgt andet, det var det rigtige valg for det der var kendskab til ved stiftelsen af virksomheden. 

 

Grundet den stigende aktivitet og det fremtidige ønske om en delafståelse, anbefales Dorte og Kim at 

omdanne deres personlige virksomhed til et selskab, så de slipper for den ubegrænsede hæftelse. 

 

Der er to omdannelsesmuligheder for KiDo, hertil sås den skattepligtige omdannelse og den skattefrie 

omdannelse. 

 

En skattefri omdannelse med tilbagevirkende kraft skulle have været udarbejdet og meddelt til skat inden 

30/6 i det omdannet indkomstår, hvorfor det ikke er en mulighed at omdanne 2017 og det anbefales blot at 

virksomheden venter med en omdannelse pr. 1/1 2018 for at få muligheden for en skattefri omdannelse.  

 

Den skattepligtige omdannelse, ville som udgangspunkt, være den mest optimale, i forhold til det 

fremtidige ønske om en delafståelse. Men da skattebetalingen, som kommer ud af den skattepligtige 

omdannelse, er væsentlig og der i øvrigt ikke er likvider nok i virksomheden til at få udbetalt deres 

stiftelsestilgodehavende, anbefales det at Dorte og Kim omdanner med en skattefri omdannelse. Hvis de 

valgte den skattepligtige omdannelse ville det betyde, at de skal have private midler op af lommen til at 

betale skatten ved omdannelsen. 

 

En skattefri omdannelse gør det muligt for Dorte og Kim at omdanne deres personlige virksomhed til et 

selskab, uden at skulle betale nu og her. Skattepligten vil blive udskudt til et senere tidspunkt, ved afståelse 

af anparterne. 
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Dorte og Kim er blevet gjort opmærksomme på at en omdannelse til et selskab vil betyde at de fremover 

skal udbetale løn til dem selv, eller udlodde udbytte, det er ikke længere en mulighed blot at hæve fra 

virksomhedens bankkonto. 

 

En omdannelse til et anpartsselskab vil betyde, at Dorte og Kim fremover skal udarbejde en årsrapport og 

et bilag til årsrapporten med de skattemæssige korrektioner. Ud fra budgettet ses, at det nu omdannede 

selskab, vil være i regnskabsklasse mikro B, med mulighed for at vælge assistance med regnskabsopstilling 

eller review i stedet for revision, på den måde kan Dorte og Kim spare lidt revisionsomkostninger. 

 

I forbindelse med omdannelsen pr. 1/1 2018 anbefales Dorte og Kim at stifte et Holdingselskab hver. Det 

anbefales at der stiftes et Holdingselskab hver, for at imødegå deres skævdeling af hævninger (løn). I 

forhold til det budgetteret ses en skævdeling af hævningerne fra 2018 og frem, Kim hæver mere end Dorte 

frem til 2022. For ikke at skulle udbetale forskellig løn til hver af dem, for at imødekomme deres behov i 

privaten, kan det afhjælpes ved at de får hver den samme grundløn. Derudover kan de udlodde udbytte 

efter udløb af indkomståret. De skal være enige om udlodningen, op til det resterende overskud. 

Udlodningen fra KiDo op til deres nystiftede Holdingselskaber vil være skattefrit og derefter er udlodningen 

fra Holdingselskaberne til dem selv, noget de selv kan bestemme størrelsen af. Ønskes der ikke mere 

udbetalt kan de blot lade pengene stå i hver af deres Holdingselskab, ellers kan de udlodde udbytte fra 

Holdingselskabet til dem selv og betale skat af dette i deres aktieindkomst. 

 

Den anbefalede Holdingstruktur kan give lidt skattemæssige udfordringer i forhold til deres fremtidige 

ønske om en delafståelse.  

 

Holdingstrukturen skabes ved en skattefri aktieombytning og ophørsspaltning i forbindelse med 

omdannelsen, hvilket i sig selv ikke skaber nogle udfordringer. Der kommer et Holdingkrav i 3 år efter 

aktieombytningen og ophørsspaltningen er vedtaget.  

Det vil sige at de to Holdingselskaber er tvunget til at beholde alle anparter i det nystiftet og omdannet 

anpartsselskab, som er KiDo.  

Ønskes der en tredjemand ind i ejerkredsen inden de tre år er udløbet vil dette skulle gøres via en 

kapitalforhøjelse fra tredjemands side. Det betyder at Dorte og Kim ikke afstår noget af deres 

anpartsbeholdning og det vil ikke være et brud på Holdingkravet, dog får Dorte og Kim heller ikke nogen 

penge ud af afståelsen, da selskabet, KiDos værdi vil stige. 

 

Brydes Holdingkravet vil den skattefrie aktieombytning eller ophørsspaltning falde til beskatning i stedet, 

hvorfor det er vigtigt at Dorte og Kim ikke sælger nogen af deres anparter før efter de tre år er gået.  
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Den anbefalede struktur for KiDo og dens ejere fra 2018 ser således ud som følgende; 

Do Holding 
ApS

Ki Holding 
ApS

Kim DyrborgDorte Jensen

KiDo ApS

100 %100 %

50 %50 %

 

5.2 Den mest optimale skattemæssige struktur for virksomhedsejerne fra 2015 og frem 

Dorte og Kim har anvendt personskatteordningen som beskatningsform af deres personlige virksomhed. På 

baggrund af ovenstående beregninger kan der konkluderes at denne beskatningsform ikke var det mest 

optimale for Dorte og Kim, de har i 2015 og 2016 mistet et lille tabsfradrag, som de kunne have haft glæde 

af, hvorfor det anbefales både Dorte og Kim at genoptage deres selvangivelse for 2016, og vælge 

beskatningsformen, virksomhedsskatteordning, i stedet.  

Grundet kravene for genoptagelsen af 2015 ikke er opfyldt, vil deres selvangivelse desværre ikke kunne 

ændres. Det er et lille fradrag i den personlige indkomst der er tabt, men de kan begge nå at ændre 2016 og 

indtræde i virksomhedsskatteordningen.  

Ved indtræden i virksomhedsskatteordningen skal indskudskontoen opgøres. På baggrund af ovenstående 

beregning angående indskudskontoen ses en indskudskonto for KiDo på 0 kr. 

 

Fordelene ved at indtræde i virksomhedsskatteordningen for Dorte og Kim er de fulde fradrag for 

renteomkostninger og muligheden for at opspare i virksomhedsskatteordningen til en aconto skat på 22 % 

og mellemregningskontoen ved indskud af likvider. 

 

Dorte og Kim anbefales at anvende virksomhedsskatteordningen for 2016 og 2017, hvorefter der i 2018 vil 

blive foretaget skattefrie omstruktureringer som nævnt ovenfor. Efterfølgende skal de blot være 

opmærksom på deres forskudsopgørelse for 2018 ajourføres. 

 

Analysen er besvaret efter det postpositivistiske undersøgelsesperspektiv, som accepterer at man ikke 

nødvendigvis finder frem til et endeligt svar, hvorfor problemformuleringen er vurderet besvaret, ud fra det 

konkluderet anbefalingsforslag.  
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7. Bilag 

7.1 Bilag 1 – KIDO IT I/S virksomhedsbudget 

 7.1.1 Resultatopgørelse 
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 7.1.2 Aktiver 

 

 



Copenhagen Business School Afsluttende Hovedopgave 05-12-2017 
Hold: XF CBS HD (Regnskab og Økonomistyring)  4. Semester 
Navn: Tina Rosendal Jensen Cpr nr: Studie nr:  
 

 Side 79 af 100 

 7.1.3 Passiver 
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 7.1.4 Skattepligtig opgørelse 
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7.2 Bilag 2 - Oversigt over virksomhedsformer46 

  

  

                                                           
46 https://startvaekst.virk.dk/sites/default/files/oversigt_virksomhedsformer_1.pdf  
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7.3 Bilag 3 – Regnskabsklasser47 

  

Regnskabsklasser 

 

 Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 

Begrænsninger  

(to år i træk) 

Personlig ejede 

virksomheder; 

EV, PMV og I/S 

Mikro B; 

A/S og ApS 

Små B; 

A/S og ApS 

Mellem-store 

C; 

A/S og ApS 

Store C; 

A/S og ApS 

Børsnoterede 

selskaber og 

statslige 

aktieselskaber. 

Balancesum (kr.) Ingen krav; 

Kun at der er 

personlig hæftelse  

≤ 2,7 mio. ≤ 44 mio. ≤ 156 mio. ≥ 156 mio. Ingen krav; 

Hvis ovenstående 

kategori. 
Omsætning (kr.) ≤ 5,4 mio. ≤ 89 mio. ≤ 313 mio. ≥ 313 mio. 

Antal ansatte (kr.) ≤ 10 ≤ 50 ≤ 250 ≥ 250 

 

Erklæringer til 

årsrapporten; 

(Gælder kun B/C/D) 

Skatteregnskab til 

den personlige 

selvangivelsen. 

Hvis balancen er under 4 mio. nettoomsætning under 8 mio. og under 12 

fuldtidsansatte kan der fravælges revision og udvidet gennemgang, og nøjes 

med review eller assistance erklæring. 

 

  

Revisionspligt 

 

 

Ikke revisionspligt 

 

Erklæring 

Begrænsninger 

 

Revision 

 

Udvidet gennemgang 

 

Review 

 

Assistance 

Balancesum (kr.) ≥ 44 mio. / ≥ 4 mio. < 44 mio. ≥ 4 mio. < 44 mio. < 4 mio. < 4 mio. 

Omsætning (kr.) ≥ 89 mio. / ≥ 8 mio. < 89 mio.  ≥ 8 mio. < 89 mio. < 8 mio. < 8 mio. 

Antal ansatte (kr.) ≥ 50 / ≥ 12 < 50  ≥ 12 < 50 < 12 < 12 

 

Noter; 

Begrænsningerne 

gælder to år i træk. 

Er balancesummen over 44 mio. nettoomsætningen over 89 mio. 

og over 50 ansatte, så har virksomheden ikke mulighed for at 

vælge udvidet gennemgang i stedet for revision. 

Forpligtet til offentliggørelse, men 

ikke forpligtet til revision eller 

udvidet gennemgang. 

  

                                                           
47 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792#id7e685cfb-3bff-4533-b0df-8d114b64cdac afsnit III, 
https://erhvervsstyrelsen.dk/kravene-til-den-indsendte-aarsrapport og https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-
revision  
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7.4 Bilag 4 – Skattesatser for 2017 og 201848 

 

  

                                                           
48 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568  
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7.5 Bilag 5 - Skattemæssige resultat for indkomståret 2017, 2018, 2019 og 2020, hvor VSO er 

anvendt 

 7.5.1 2017 + noter og specifikationer  

 

OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR INDKOMSTÅRET 2017 1

Spec.

Virksomhedens resultat, jf. resultatopgørelse 321.700
2 + ikke fradragsberettiget andel af repræsentation 0

+ ikke fradragsberettigede omkostninger og renter i øvrigt 0
+ regnskabsmæssige afskrivninger 5.000
+ værdi af fri bil og telefon 0

326.700

1.1 - skattemæssige afskrivninger -7.031

319.669

- overført til medarbejdende ægtefælle 0

VIRKSOMHEDENS SKATTEMÆSSIGE RESULTAT 319.669

Der fordeler sig således
Personlig indkomst før AM-bidrag 38.042

3.2 Kapitalindkomst 0
Opsparet overskud før fradrag af virksomhedsskat 281.627

I ALT 319.669
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SKATTEMÆSSIGE NOTER 2

1 Driftsmidler

Saldo pr. 1/1 2017 28.125
Afgang 0

28.125
Tilgang i året 0

AFSKRIVNINGSGRUNDLAG 28.125
Afskrivning 25,0% -7.031

SALDO PR. 31/12 2017 21.094

1.1 Skattemæssige afskrivninger

1 Afskrivninger, driftsmidler 7.031

I ALT 7.031

SKATTEMÆSSIGE NOTER 3

3 Virksomhedsordning, skatte-
mæssige opgørelser

3.1 Kapitalafkastgrundlag 1/1 2017 1/1 2018

AKTIVER
Driftsmidler 28.125 21.094
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 12.000
Likvide beholdninger 0 150.000

I ALT 28.125 183.094

GÆLD
Kreditinstitutter 109.500 19.800
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Anden gæld m.v. 0 25.000
Hensat til senere hævning 0 0
Mellemregning med indehaver 0 0

I ALT 109.500 44.800

KAPITALAFK.GRUNDLAG -81.375 138.294

3.2 Kapitalafkast

KAPITALAFKASTGRUNDLAG, PRIMO * 1% 0
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SKATTEMÆSSIGE NOTER 4

3 Virksomhedsordning, skatte-
mæssige opgørelser, fortsat

3.3 Indskudskonto

Indskudskonto pr. 1/1 2017 0
Indskud 2017 0
Hævet 2017 0

INDSKUDSKONTO PR. 31/12 2017 0

3.4 Opgørelse af årets hævninger

Værdi af fri bil og telefon 0
Private hævninger i øvrigt 100.000

3.7 Hensat til senere hævning, primo 0
3.7 Hensat til senere hævning, ultimo 0

ÅRETS RELEVANTE HÆVNINGER TIL
FORD. INKL. VIRK.SKAT 100.000

SKATTEMÆSSIGE NOTER 5

3.5 Opsparet overskud og
virksomhedsskat

Virks. skattemæssige overskud 319.669

Årets relevante hævninger til for-
deling inkl. virksomhedsskat -100.000

OPSPARET OVERSKUD EFTER FRA-
DRAG AF VIRKSOMHEDSSKAT 219.669

Årets relevante hævninger fordeler sig
således efter beregning af virksomhedsskat:

Resterende overskud, personlig indkomst 38.042
Kapitalindkomst 0
Virksomhedsskat 61.958

I ALT 100.000
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SKATTEMÆSSIGE NOTER 6

3 Virksomhedsordning, skatte-
mæssige opgørelser, fortsat

3.6 Konto for opsparet
overskud (22%)

Opsparet pr. 1/1 2017 0
Hævet opsparet overskud 0

3.5 Opsparet i året, efter skat 219.669

I ALT 219.669

3.7 Hensat til senere hævning

Saldo 1/1 2017 0
Overført til hævning 0
Hensat af årets resultat 0

I ALT 0

3.8 Rentekorrektion

NEGATIV INDSKUDSKONTO x 4% 0
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 7.5.2 2018 

 

OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR INDKOMSTÅRET 2018 1

Spec.

Virksomhedens resultat, jf. resultatopgørelse 453.335
2 + ikke fradragsberettiget andel af repræsentation 0

+ ikke fradragsberettigede omkostninger og renter i øvrigt 0
+ regnskabsmæssige afskrivninger 55.000
+ værdi af fri bil og telefon 0

508.335

1.1 - skattemæssige afskrivninger -112.774

395.562

- overført til medarbejdende ægtefælle 0

VIRKSOMHEDENS SKATTEMÆSSIGE RESULTAT 395.562

2018 Kim Dorte

Fordeling af det skattemæssige resultat 197.781 197.781

Der fordeler sig således:
Personlig indkomst før AM-bidrag 197.089 197.089

3.2 Kapitalindkomst 691 691
Opsparet overskud før fradrag af virksomhedsskat 0 0

I ALT 197.781 197.781
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SKATTEMÆSSIGE NOTER 3

3 Virksomhedsordning, skatte-
mæssige opgørelser

3.1 Kapitalafkastgrundlag 1/1 2018 1/1 2019

AKTIVER
Anlægsaktiver 21.094 408.321
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.000 25.000
Likvide beholdninger 150.000 220.000

I ALT 183.094 653.321

GÆLD
Kreditinstitutter 19.800 250.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 24.465
Anden gæld m.v. 25.000 25.000

I ALT 44.800 299.465

KAPITALAFK.GRUNDLAG 138.294 353.856

Fordeling af kapitalafkastgrundlag: 1/1 2018 1/1 2019

Kim´s andel 69.147 176.928
Hensat til senere hævning 0 92.781
Mellemregning med indehaver 0 0

Kapitalafkastgrundlag, Kim 69.147 84.147

Dorte´s andel 69.147 176.928
Hensat til senere hævning 0 122.781
Mellemregning med indehaver 0 0

Kapitalafkastgrundlag, Dorte 69.147 54.147

3.2 Kapitalafkast Kim Dorte

KAPITALAFKASTGRUNDLAG, PRIMO * 1% 691 691
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SKATTEMÆSSIGE NOTER 4

3 Virksomhedsordning, skatte-
mæssige opgørelser, fortsat

3.3 Indskudskonto Kim Dorte

Indskudskonto pr. 1/1 2018 0 0
Indskud 2018 0 0
Hævet 2018 0 0

INDSKUDSKONTO PR. 31/12 2018 0 0

3.4 Opgørelse af årets hævninger Kim Dorte

Værdi af fri bil og telefon 0 0
Private hævninger i øvrigt 105.000 75.000

3.7 Hensat til senere hævning, primo 0 0
3.7 Hensat til senere hævning, ultimo 92.781 122.781

ÅRETS RELEVANTE HÆVNINGER TIL
FORD. INKL. VIRK.SKAT 197.781 197.781

SKATTEMÆSSIGE NOTER 5

3.5 Opsparet overskud og
virksomhedsskat Kim Dorte

Virks. skattemæssige overskud 197.781 197.781

Årets relevante hævninger til for-
deling inkl. virksomhedsskat -197.781 -197.781

OPSPARET OVERSKUD EFTER FRA-
DRAG AF VIRKSOMHEDSSKAT 0 0

Årets relevante hævninger fordeler sig
således efter beregning af virksomhedsskat:

Resterende overskud, personlig indkomst 197.089 197.089
Kapitalindkomst 691 691
Virksomhedsskat 0 0

I ALT 197.781 197.781



Copenhagen Business School Afsluttende Hovedopgave 05-12-2017 
Hold: XF CBS HD (Regnskab og Økonomistyring)  4. Semester 
Navn: Tina Rosendal Jensen Cpr nr: Studie nr:  
 

 Side 91 af 100 

 

SKATTEMÆSSIGE NOTER 6

3 Virksomhedsordning, skatte-
mæssige opgørelser, fortsat

3.6 Konto for opsparet
overskud (22%) Kim Dorte

Opsparet pr. 1/1 2018 109.835 109.835
Hævet opsparet overskud 0 0

3.5 Opsparet i året, efter skat 0 0

I ALT 109.835 109.835

3.7 Hensat til senere hævning Kim Dorte

Saldo 1/1 2018 0 0
Overført til hævning 0 0
Hensat af årets resultat 92.781 122.781

I ALT 92.781 122.781

3.8 Rentekorrektion

NEGATIV INDSKUDSKONTO x 4% 0
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OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR INDKOMSTÅRET 2019 1

Spec.

Virksomhedens resultat, jf. resultatopgørelse 993.502
2 + ikke fradragsberettiget andel af repræsentation 0

+ ikke fradragsberettigede omkostninger og renter i øvrigt 0
+ regnskabsmæssige afskrivninger 55.000
+ værdi af fri bil og telefon 0

1.048.502

1.1 - skattemæssige afskrivninger -102.080

946.422

- overført til medarbejdende ægtefælle 0

VIRKSOMHEDENS SKATTEMÆSSIGE RESULTAT 946.422

2019 Kim Dorte

Fordeling af det skattemæssige resultat 473.211 473.211

Der fordeler sig således: 
Personlig indkomst før AM-bidrag 472.370 472.670

3.2 Kapitalindkomst 841 541
Opsparet overskud før fradrag af virksomhedsskat 0 0

I ALT 473.211 473.211
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SKATTEMÆSSIGE NOTER 3

3 Virksomhedsordning, skatte-
mæssige opgørelser

3.1 Kapitalafkastgrundlag 1/1 2019 1/1 2020

AKTIVER
Anlægsaktiver 408.321 306.241
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25.000 85.000
Likvide beholdninger 220.000 230.000

I ALT 653.321 621.241

GÆLD
Kreditinstitutter 250.000 200.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 24.465 45.963
Anden gæld m.v. 25.000 25.000

I ALT 299.465 270.963

KAPITALAFK.GRUNDLAG 353.856 350.278

Fordeling af kapitalafkastgrundlag: 1/1 2019 1/1 2020

Kim´s andel 176.928 175.139
Hensat til senere hævning 92.781 15.992
Mellemregning med indehaver 0 0

Kapitalafkastgrundlag, Kim 84.147 159.147

Dorte´s andel 176.928 175.139
Hensat til senere hævning 122.781 195.992
Mellemregning med indehaver 0 0

Kapitalafkastgrundlag, Dorte 54.147 -20.853

3.2 Kapitalafkast Kim Dorte

KAPITALAFKASTGRUNDLAG, PRIMO * 1% 841 541
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SKATTEMÆSSIGE NOTER 4

3 Virksomhedsordning, skatte-
mæssige opgørelser, fortsat

3.3 Indskudskonto Kim Dorte

Indskudskonto pr. 1/1 2019 0 0
Indskud 2019 0 0
Hævet 2019 0 0

INDSKUDSKONTO PR. 31/12 2019 0 0

3.4 Opgørelse af årets hævninger Kim Dorte

Værdi af fri bil og telefon 0 0
Private hævninger i øvrigt 550.000 400.000

3.7 Hensat til senere hævning, primo -92.781 -122.781
3.7 Hensat til senere hævning, ultimo 15.992 195.992

ÅRETS RELEVANTE HÆVNINGER TIL
FORD. INKL. VIRK.SKAT 473.211 473.211

SKATTEMÆSSIGE NOTER 5

3.5 Opsparet overskud og
virksomhedsskat Kim Dorte

Virks. skattemæssige overskud 473.211 473.211

Årets relevante hævninger til for-
deling inkl. virksomhedsskat -473.211 -473.211

OPSPARET OVERSKUD EFTER FRA-
DRAG AF VIRKSOMHEDSSKAT 0 0

Årets relevante hævninger fordeler sig
således efter beregning af virksomhedsskat:

Resterende overskud, personlig indkomst 472.370 472.670
Kapitalindkomst 841 541
Virksomhedsskat 0 0

I ALT 473.211 473.211
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SKATTEMÆSSIGE NOTER 6

3 Virksomhedsordning, skatte-
mæssige opgørelser, fortsat

3.6 Konto for opsparet
overskud (22%) Kim Dorte

Opsparet pr. 1/1 2019 109.835 109.835
Hævet opsparet overskud 0 0

3.5 Opsparet i året, efter skat 0 0

I ALT 109.834 109.834

3.7 Hensat til senere hævning Kim Dorte

Saldo 1/1 2019 92.781 122.781
Overført til hævning -92.781 -122.781
Hensat af årets resultat 15.992 195.992

I ALT 15.992 195.992

3.8 Rentekorrektion

NEGATIV INDSKUDSKONTO x 4% 0
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OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR INDKOMSTÅRET 2020 1

Spec.

Virksomhedens resultat, jf. resultatopgørelse 1.778.177
2 + ikke fradragsberettiget andel af repræsentation 0

+ ikke fradragsberettigede omkostninger og renter i øvrigt 0
+ regnskabsmæssige afskrivninger 55.000
+ værdi af fri bil og telefon 0

1.833.177

1.1 - skattemæssige afskrivninger -94.060

1.739.117

- overført til medarbejdende ægtefælle 0

VIRKSOMHEDENS SKATTEMÆSSIGE RESULTAT 1.739.117

2020 Kim Dorte

Fordeling af det skattemæssige resultat 869.558 869.558

Der fordeler sig således:
Personlig indkomst før AM-bidrag 668.543 542.282

3.2 Kapitalindkomst 1.591 0
Opsparet overskud før fradrag af virksomhedsskat 199.424 327.276

I ALT 869.558 869.558
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SKATTEMÆSSIGE NOTER 3

3 Virksomhedsordning, skatte-
mæssige opgørelser

3.1 Kapitalafkastgrundlag 1/1 2020 1/1 2021

AKTIVER
Anlægsaktiver 306.241 212.181
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 85.000 185.000
Likvide beholdninger 230.000 555.000

I ALT 621.241 952.181

GÆLD
Kreditinstitutter 200.000 105.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 45.963 12.786
Anden gæld m.v. 25.000 25.000

I ALT 270.963 142.786

KAPITALAFK.GRUNDLAG 350.278 809.395

Fordeling af kapitalafkastgrundlag: 1/1 2020 1/1 2021

Kim´s andel 175.139 404.697
Hensat til senere hævning 15.992 0
Mellemregning med indehaver 0 0

Kapitalafkastgrundlag, Kim 159.147 404.697

Dorte´s andel 175.139 404.697
Hensat til senere hævning 195.992 260.275
Mellemregning med indehaver 0 0

Kapitalafkastgrundlag, Dorte -20.853 144.422

3.2 Kapitalafkast Kim Dorte

KAPITALAFKASTGRUNDLAG, PRIMO * 1% 1.591 0
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SKATTEMÆSSIGE NOTER 4

3 Virksomhedsordning, skatte-
mæssige opgørelser, fortsat

3.3 Indskudskonto Kim Dorte

Indskudskonto pr. 1/1 2020 0 0
Indskud 2020 0 0
Hævet 2020 0 0

INDSKUDSKONTO PR. 31/12 2020 0 0

3.4 Opgørelse af årets hævninger Kim Dorte

Værdi af fri bil og telefon 0 0
Private hævninger i øvrigt 730.000 550.000

3.7 Hensat til senere hævning, primo -15.992 -195.992
3.7 Hensat til senere hævning, ultimo 0 260.275

ÅRETS RELEVANTE HÆVNINGER TIL
FORD. INKL. VIRK.SKAT 714.008 614.283

SKATTEMÆSSIGE NOTER 5

3.5 Opsparet overskud og
virksomhedsskat Kim Dorte

Virks. skattemæssige overskud 869.558 869.558

Årets relevante hævninger til for-
deling inkl. virksomhedsskat -714.008 -614.283

OPSPARET OVERSKUD EFTER FRA-
DRAG AF VIRKSOMHEDSSKAT 155.550 255.275

Årets relevante hævninger fordeler sig
således efter beregning af virksomhedsskat:

Resterende overskud, personlig indkomst 668.543 542.282
Kapitalindkomst 1.591 0
Virksomhedsskat 43.873 72.001

I ALT 714.008 614.283
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SKATTEMÆSSIGE NOTER 6

3 Virksomhedsordning, skatte-
mæssige opgørelser, fortsat

3.6 Konto for opsparet
overskud (22%) Kim Dorte

Opsparet pr. 1/1 2020 109.835 109.835
Hævet opsparet overskud 0 0

3.5 Opsparet i året, efter skat 155.550 255.275

I ALT 265.385 365.110

3.7 Hensat til senere hævning Kim Dorte

Saldo 1/1 2020 15.992 195.992
Overført til hævning -15.992 -195.992
Hensat af årets resultat 0 260.275

I ALT 0 260.275

3.8 Rentekorrektion

NEGATIV INDSKUDSKONTO x 4% 0
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7.6 Bilag 6 – kapitaliseringsfaktorskema fra Skat49 

 

                                                           
49 Den juridiske vejledning, C.C.6.4.1.2: https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1948119&chk=214580  


