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Kapital 1 – Indledning og opgavens formål 

1.1 Indledning  

Danmark er et af de lande i verden, som har det højeste skattetryk, et skattetryk, som har været overraskende 

konstant siden 1987 på trods af de skiftende regeringers forsøg på at lempe skattetrykket.  Ud over det høje skat-

tetryk, har Danmark også en meget kompleks opbygning af skattesystemet, hvilket giver incitament til at inve-

stere mere tid og ressourcer i at opnå de størst mulige skattemæssige fordele og fradrag. Kompleksiteten i skatte-

systemet giver også muligheder for at opnå besparelser i skattebetalingen, hvilket i særlig grad gør sig gældende 

for de selvstændige erhvervsdrivende. 

Den mest typiske skat er indkomstskatten, herunder arbejdsmarkedsbidraget, boafgiften, gaveafgiften, realrente-

afgiften og ejendomsskatter. 

Herudover kan man også inddele skatterne ud fra, hvilken offentlig myndighed disse tilfalder. Her bliver der 

skelnet mellem statsskat og kommuneskat, hvortil også kommer kirkeskat, såfremt man er medlem af folkekir-

ken. 

Siden 1987 har der været tre væsentlige skattereformer, som har haft påvirkning på personskatteloven.  

Den første omfattende ændring kom i 1987, hvor man ændrede skattestrukturen. Et hovedelement i skatterefor-

men var, at man i princippet fik en proportional og lavere beskatning af kapitalindkomsten, men en højere be-

skatning af arbejdsindkomsten. Man delte altså den skattepligtige indkomst op i personlig indkomst og en kapi-

talindkomst, hvilket havde en indvirkning på skatteværdien i rentefradraget for både private og selvstændige 

erhvervsdrivende. 

For at undgå, at det blev mere fordelagtigt at drive virksomhed via stiftelse af selskab, fremfor at drive personlig 

virksomhed, indførte man virksomhedsskatteordningen (VSO). Denne ordning betød bl.a., at man fik mulighed 

for en foreløbig beskatning af virksomhedsoverskuddet på linje med selskabsskatten, fordi man fik mulighed for 

at opspare overskud i virksomheden, hvilket betød at man først ville blive personligt beskattet i forbindelse med 

hævning/udbetaling af overskud fra virksomheden.  

Herudover blev reglerne også ændret, således at en negativ kapitalindkomst ville blive modregnet i den personli-

ge indkomst i stedet for i kapitalindkomsten. 

I 1993 blev der igen gennemført radikale ændringer i det danske skattesystem, som tilsigtede at sænke den per-

sonlige indkomstskat. Finansieringen af denne skatteomlægning skete ved indførelsen af Arbejdsmarkedsbidra-

get (AM-bidraget). I forbindelse med disse ændringer opstod der en tredje beskatningsform, kapitalafkastordnin-

gen (KAO). Denne blev lavet som et alternativ til VSO. KAOhar alle de samme træk, men er en mere forenklet 

beskatningsordning. 
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Den tredje og sidste væsentlige skattereform kom i 1998, da den såkaldte ”Pinsepakke” blev vedtaget. Denne 

reform blev vedtaget med henblik på at dæmpe husholdningernes forbrug og låntagning gradvist. Herudover 

blev den skattemæssige værdi af renteudgifter og ligningsmæssige fradrag også nedsat.1 

1.2 Problemidentifikation  

Der er tre beskatningsformer, man som selvstændig erhvervsdrivende har mulighed for at vælge imellem. Disse 

tre former har hver deres fordele og ulemper. Det kan som selvstændig erhvervsdrivende derfor godt være svært 

at vurdere, hvilken beskatningsform der passer bedst til ens virksomhed i forhold til skatteoptimering. På grund 

af det meget komplicerede skattesystem i Danmark, kan det derfor i mange tilfælde godt betale sig at søge råd-

givning hos en revisor, for at få klarlagt, hvilken beskatningsform der er bedst for ens virksomhed. 

 

Der kan diskuteres mange forskellige problemstillinger i forhold til valg af beskatningsform. Vores fokus har 

været at undersøge, hvilken beskatningsform der bedst kan betale sig i forbindelse med udlejning af ejendomme. 

Dette er især interessant, fordi der har været en stor udvikling i udlånsrenten de seneste år. I 4. kvartal 2008 lå 

denne på ca. 9 %, hvor den pr. 4. kvartal 2017 lå på ca. 4,3 %. Se bilag 1. Vi kunne godt tænke os at undersøge, 

hvor stor en effekt renten har i forbindelse med udlejning af ejendomme, og om faldet i renten har ændret, hvil-

ken beskatningsform der bedst kan betale sig.  

Herudover har vi undersøgt tendensen inden for forældrekøb, og her var der i 2016 en undersøgelse, som viste, 

at hver 6. til 7. lejlighed, der blev købt i Danmark, var forældrekøb2. Vi kunne derfor godt tænke os at undersø-

ge, om spekulationer i form af valg af beskatning kan betale sig, når man taler om forældrekøb, og om renten i 

sådanne tilfælde også har en betydning for valget.   

Til sidst har vi også valgt denne problemstilling grundet udviklingen i boligmarkedet i København. Siden 2010 

er kvadratmeter priserne steget voldsomt, hvor disse i 2010 lå omkring 20.000 kr., pr. kvadratmeter til i 2017, 

hvor de ligger på ca. 40.000 kr. pr. kvadratmeter, altså en fordobling af kvadratmeterpriserne på 7 år. Se bilag 2. 

Vi har derfor valgt også at undersøge, om der er en af beskatningsformerne, der er mest optimal i forhold til et 

eventuelt senere salg af ejendommene/lejlighederne med avance, og hvordan beskatningen af disse er, og om 

salgstidspunktet har nogen betydning for dette. 

 

 Vi vil derfor undersøge og analysere, hvilken beskatningsform der er mest fordelagtig i forbindelse med 

udlejning af ejendomme.  

                                                 
1 Lærebog om indkomstskat 17. udgave, kapital 1. 
2 https://www.rd.dk/PDF/Om%20os/Analyser/2016/foraeldrekoeb-hvor-bor-foraeldrene.pdf 

https://www.rd.dk/PDF/Om%20os/Analyser/2016/foraeldrekoeb-hvor-bor-foraeldrene.pdf


Afsluttende hovedopgave, HD regnskab og økonomistyring 

Beskatning af personlig virksomhed – Udlejning af ejendomme valg og overvejelser 

Simon Rohde Pedersen og Nicolai Nielsen 

Page 8 of 86 

  

 Vi vil også undersøge om den faldende udlånsrente har haft/har nogen betydning for, hvilken beskat-

ningsform, der er mest fordelagtig at benytte sig af.  

 Vi vil desuden også undersøge hvad mulighederne er i forbindelse med salg af ejendom med avance, 

samt hvilken beskatningsform det bedst kan betale sig at benytte ved salget. 

 

1.3 Problemformulering  

Grundet udviklingen i ejendomsmarkedet med mange forældrekøb, ønsker vi at undersøge og analysere, hvilken 

beskatningsform der bedst kan betale sig ved udlejning i forbindelse med forældrekøb. Vi vil undersøge, om den 

faldende rente kan have betydning for dette valg. Til sidst vil vi også undersøge, hvilken beskatningsform der er 

mest optimal at vælge ved salg med ejendomsavance, og om det har nogen betydning, om man sælger først eller 

sidst på året. 

Vi vil belyse de skattemæssige fordele og ulemper, der kan være i forhold til valg af en af de tre beskatningsfor-

mer.  

Ud fra ovenstående vil vi forsøge at afdække følgende hovedspørgsmål: 

 Hvilken beskatningsform er den mest optimale i forhold til udlejning af ejendomme, og hvilke overve-

jelser skal man foretage sig? 

Hovedspørgsmålet vil blive besvaret ud fra nedenstående underspørgsmål: 

 Hvilke krav, samt fordele og ulemper, er der for de enkelte beskatningsformer? 

 Hvilke ligheder og forskelle er der på de tre beskatningsformer? 

 Hvilke faktorer kan have indflydelse for valg af beskatningsform ved udlejning af ejendomme? 

 Hvornår bør man vælge den ene beskatningsform frem for den anden? 

1.4 Afgrænsning 

I opgaven er der fokus på selvstændige erhvervsdrivende, hvor hovedformålet er udlejning af ejendomme. Der-

for har vi afgrænset vores undersøgelser til de mest centrale dele i beskatningsformerne, som er relevante herfor. 

Opgaven er afgrænset til alene at gælde fuldt skattepligtige personer til Danmark.  

 

I casen er der tale om en enkelt selvstændig erhvervsdrivende, og derfor er dette vores fokus, hvorfor virksom-

heder med flere ejere mv. ikke indgår. 
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I casen er der tale om en ugift mand, hvorfor opgaven ikke opererer med ægtefæller, herunder hvordan under-

skud og fradrag kan udnyttes mellem ægtefæller mv. 

 

CFC-indkomst og aktieindkomst er ligeledes udeladt af opgavens indhold. Dette er ikke vurderet relevant i for-

hold til udlejning af ejendomme.  

Der er tale om udlejning af ejendomme til beboelse, hvorfor der er set bort fra disse ikke afskrivningsberettigede, 

genvunde afskrivninger mv., da dette ikke er vurderet relevant. Udtræden af VSO er afgrænset til fuldt ophør, 

hvorfor andre udtrædelser og omdannelser ikke er relevante for opgaven. 

 

Opgaven vedrører indkomståret 2017, hvorfor der er afgrænset til gældende skattesatser i dette år. Disse skatte-

satser er anvendt til begge analysedele. 

 

Der er i opgaven ikke valgt at blive opsparet overskud i hverken VSO eller KAO, men kravene hertil er beskre-

vet. Opsparet overskud vil i den konstruerede case blot besværliggøre beregninger og totalt set for casen ikke 

have nogen betydning, grundet investeringslængden af ejendommene. 

 

Opgaven behandler ikke andre skattemæssige aspekter i et forældrekøb omkring huslejesætning og gaveproble-

matik. Opgaven er afgrænset til kun at omhandle selve beskatningen for den selvstændige erhvervsdrivende. 

 

1.5 Metode 

Vi har i vores opgave benyttet os af reglerne og lovgivningen inden for skattelovgivningen. Vi har benyttet os af 

de juridiske metoder inden for selskabsloven, personskatteloven og virksomhedsskatteloven. Opgaven tager 

primært afsæt i benyttelsen af tre forskellige beskatningsformer. De tre beskatningsformer er personskatteloven, 

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. De tre beskatningsformer vil blive gennemgået teoretisk, hvor 

vi beskriver fordele og ulemper ved de enkelte beskatningsformer, og dette vil blive brugt til at besvare vores 

problemformulering, hvor vi gerne vil have svar på, hvilken beskatningsform der bedst kan betale sig ved udlej-

ning af ejendomme.  

 

Vi vil herefter benytte ovenstående teori på en case, der omhandler udlejning af ejendom, og herved finde frem 

til den mest optimale beskatningsform. Her vil vi finde den optimale beskatningsform med hans nuværende øko-

nomi, men også den mest optimale beskatningsform, hvis der korrigeres på renterne. Til sidst vil teorien også 
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blive brugt i forbindelse med salg af ejendommen med avance, for at vise, hvilken beskatningsform der er den 

mest fordelagtige. Gennemgangen af ovenstående vil derved besvare vores problemformulering. 

 

1.6 Disposition 

Vi har udarbejdet en disposition over vores opgave. Denne er vedlagt i bilag 3. 

Opgaven er inddelt i 5 dele, disse består af indledning, teori, analyse del 1, analyse del 2 og konklusion. 

1.6.1 Indledning 

I indledningen, bliver vores opgave indledt, samt vi beskriver vores problemidentifikation, som fører til 

vores problemformulering. Herefter vil vi foretage afgræsning samt beskrive vores metode. 

1.6.2 Teori 

I denne del vil vi redegøre for de tre beskatningsformer, hvor der vil blive gennemgået krav, fordele og 

ulemper ved hver af de tre former. Vi vil desuden lave en sammenligning af de tre beskatningsformer. 

1.6.3 Analyse del 1 

I første del af vores analyse vil vi først lave en præsentation af Otto Madsens og hans nuværende situa-

tion. Herefter vil vi udregne skatten ud fra hver af de tre beskatningsformer ved hans nuværende situa-

tion og sammenligne disse. Herefter vil vi foretage en ny beregning af hans skatter, såfremt hans situa-

tion ændrer sig, og hans renteudgifter falder grundet en låneomlægning. Her vil skatterne for alle tre 

beskatningsformer ligeledes blive udregnet og sammenlignet med hinanden. Vi vil ud fra dette analyse-

re beregningerne for at besvare problemformuleringen 

1.6.4 Analyse del 2 

I anden del af vores analyse vil vi først gennemgå de forudsætninger, vi har i forbindelse med udreg-

ning af ejendomsavancerne. Her vil vi igen gennemgå beskatningen ved hver af de tre beskatningsfor-

mer, hvis man medregner ejendomsavance ved salg. Disse beregninger vil blive sammenlignet, og til 

sidst vil vi foretage en analyse af, hvorvidt tidspunktet for salg af ejendommene har nogen betydning 

for valg af beskatningsform. 

1.6.5 Konklusion 

I sidste del vil vi opsummere alle vores delkonklusioner samt besvare vores problemformulering. Det 

er også i denne del, der vil blive foretaget en perspektivering. 
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2. Beskatning efter Personskatteloven 

2.1 Indledning  

I de efterfølgende afsnit vil de væsentligste forhold omkring personskatteloven blive gennemgået for de selv-

stændige erhvervsdrivende. 

Personskatteloven er den lov, som almindelige lønmodtagere bliver beskattet efter. Selvstændige erhvervsdri-

vende kan vælge at blive beskattet efter denne ordning. Selvstændige erhvervsdrivende kan dog også vælge at 

blive beskattet efter andre ordninger i forbindelse med valg af beskatningsform, som gennemgås efter opgavens 

disposition. 

Personskatteloven styrer, hvordan indkomstskatter bliver beregnet. Skatten, der afregnes til den kommune man 

hjemhører i, er totalen af kommuneskat, samt eventuel kirkeskat. Indkomstskat til staten udgøres af bund-, top-

skat og sundhedsbidrag, som er den skat man betaler af ens personlige indkomst efter AM-bidrag. Derudover 

afregnes ligeledes skat af aktieindkomst til staten.3 

2.2 Krav for beskatning efter personskatteloven 

For at lade sig beskatte efter personskatteloven, skal man som selvstændig erhvervsdrivende være opmærksom 

på en række krav, som stilles af Mindstekravsbekendtgørelsen. I Mindstekravsbekendtgørelsen står der, at den 

erhvervsdrivende skal foretage bogføring af virksomhedens transaktioner. Mindstekravsbekendtgørelsen beskri-

ver krav til regnskab, som dokumentation for årets indberettede resultat. Konsekvensen ved ikke at overholde 

dette er, at SKAT kan have en anden holdning til årets resultat, hvorfor beskatningen kan ændres. 

Det er også efter virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen et krav at følge Mindstekravsbekendt-

gørelsen.4  

2.3 Personskattelovens hovedregler 

Personskatteloven, herefter omtalt ”PSL”, udspringer af Statsskatteloven, herefter omtalt ”SSL”. SSL definerer, 

hvilke indkomster man skal beskattes af. I SSL er der 3 paragraffer, som er vigtige at kende til, da disse regulerer 

skattepligtige indtægter og fradrag: 

 Statsskattelovens § 4 beskriver den skattepligtige indkomst, og hvilke indkomster der indregnes her. I 

SSL § 4 er hovedreglen, at al indkomst er skattepligtig, medmindre det fremgår positivt af lovtekster. 

 Statsskattelovens § 5 beskriver formueavancer, og at disse efter hovedreglen ikke beskattes, medmindre 

disse er erhvervet med gevinst ved salg som formål. 

                                                 
3 Lærebog om indkomstskat 17. udgave. Kapital 6. 
4 Lærebog om indkomstskat 17. udgave. Kapitel 6. 
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 Statsskattelovens § 6 beskriver fradrag i indkomstskatten. Hertil følger hovedreglen om, at fradragsretten 

for en omkostning kun kan ske, såfremt denne sikrer og vedligeholder driften. 

I Danmark gælder globalindkomstprincippet, hvilket betyder, at er man først fuldt skattepligtig til Danmark, så 

beskattes alle indkomster på tværs af lande efter danske skatteregler og ikke individuelt. 

Hvis man som selvstændig erhvervsdrivende lader sig beskatte efter PSL, opgøres indkomstskatten derfor på 

samme måde som en almindelig lønmodtager.5 

2.4 Typer af indkomst efter Personskatteloven 

Personskattelovens § 2 beskriver de typer af indkomst, som indkomstskatten beregnes af. Dette udgøres af per-

sonlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst, CFC-indkomst samt ligningsmæssige fradrag. 

Den skattepligtige indkomst efter PSL beregnes ved følgende metode4: 

𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑙𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 +/−𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 − 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚æ𝑠𝑠𝑖𝑔𝑒𝑓𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔 

I de efterfølgende afsnit vil vi gennemgå personlig indkomst, kapitalindkomst samt de ligningsmæssige fradrag. 

Da vi har vurderet, at det ikke er relevant for vores opgave, vil vi ikke beskrive yderligere vedrørende aktieind-

komst og CFC-indkomst. Disse påvirker ikke den skattepligtige indkomst. 

2.5 Personlig indkomst 

Personlig indkomst afgrænses på indtægtssiden negativt, hvilket vil sige, at alle indkomster, på nær kapitalind-

komst, jf. PSL § 3, stk. 1, indgår i den skattepligtige indkomst. Derudover indgår aktieindkomst ikke i den skat-

tepligtige indkomst under personlig indkomst, jf. PSL § 4 a. CFC-indkomst indgår ligeledes ikke, jf. PSL § 4 b.6 

For en selvstændig erhvervsdrivende er personlig indkomst primært afhængigt af erhverv, men vil i forbindelse 

med udlejning af ejendomme, være: 

 Lønmodtager indkomst 

 Resultat af virksomhed 

o Overskud fra udlejningsejendomme 

 Pension 

Selvstændige erhvervsdrivende bliver efter PSL beskattet af hele årets resultat af virksomheden i det år indkom-

sten erhverves. Det er altså ikke muligt at opspare efter PSL. Årets resultat består af indtægter fratrukket om-

kostninger, som sikrer og vedligeholder driften efter SSL § 6. Renteindtægter og –udgifter vil ikke blive fratruk-

ket, da disse efter PSL beskattes over kapitalindkomsten. 

                                                 
5 Lærebog om indkomstskat 17. udgave. Kapitel 5 
6 Lærebog om indkomstskat 17. udgave.  
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Derudover kan man efter PSL have fradrag i indkomsten, som oftest består af indbetalinger til rate- og kapital-

pensioner. 

På baggrund af ovenstående indkomster og fradrag/omkostninger vil der blive beregnet skatter for året. Værdien 

af skatterne fastsættes ud fra den samlede indkomst størrelse.  

Skatterne kan opdeles som følgende7: 

 Der skal betales 8 % i AM-bidrag af hele indkomsten, herfra skal dog fratrækkes indbetalinger til pensi-

oner, som ikke er AM-bidragspligtige, ligesom det kendes fra almindelige lønmodtager lønsedler. 

 Der betales bundskat på 10,08 % på baggrund af den personlige indkomst. Man har dog et bundfradrag 

på 45.000 kr. i indkomståret 2017, der reguleres af PSL § 20.  

 Når det kommer til topskatten, så betales den - ud over bundskatten - på den del af den personlige ind-

komst, som overstiger 479.600 kr. (2017-tal) Topskatten består af en ekstra skat på 15 %. Topskatte-

grænsen forhøjes gradvist frem mod 2022. 

Som det fremgår af ovenstående tre skatter, skal der af den personlige indkomst betales mellem 18,08 % og 

33,08 % i skat til staten, mens der yderligere skal betales sundhedsbidrag og kommuneskat samt eventuel kirke-

skat. Det følger dog af PSL § 19, at man ikke kan beskattes af mere end 51,95 %. Det såkaldte skatteloft. 

Som beskrevet ovenfor, beskattes renteindtægter og -udgifter efter PSL over kapitalindkomsten. Efter virksom-

hedsskatteordningen, herefter omtalt ”VSO”, og Kapitalafkastordningen, herefter omtalt ”KAO”, er det muligt at 

fratrække dette i årets resultat. Dette er stor betydning for beregningen af skatten, og vi kommer ind på dette 

senere i opgaven. 

2.6 Kapitalindkomst 

PSL § 4 styrer kapitalindkomsten, hvilket betyder, at denne ikke indgår i den personlige indkomst, jf. PSL § 3. 

Det betyder, at kapitalindkomsten er positivt afgrænset fra den personlige indkomst, fordi denne bliver styret af 

en anden paragraf end PSL § 3.  

Ved kapitalindkomsten forstås de indkomster og tab som udledes af ens ”formue”. Eksempler på disse er givet 

nedenfor: 

 Renteindtægter og –udgifter 

 Skattepligtige kursgevinster og fradragsberettige kurstab. 

 Rentekorrektion 

 Kapitalafkast 

                                                 
7 Gældende skattesatser 2017: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568  

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568


Afsluttende hovedopgave, HD regnskab og økonomistyring 

Beskatning af personlig virksomhed – Udlejning af ejendomme valg og overvejelser 

Simon Rohde Pedersen og Nicolai Nielsen 

Page 14 of 86 

  

Beskatningen af kapitalindkomsten sker ud fra et nettoindkomstprincip, hvilket betyder, at hvis indtægter og 

udgifter i kapitalindkomsten er lig hinanden, skal der ikke ske beskatning. 

Beskatningen af kapitalindkomsten afhænger af, om denne er positiv eller negativ. Hvis kapitalindkomsten er 

positiv, beskattes man som person/selvstændig erhvervsdrivende på samme måde som under den personlige ind-

komst, undtagen AM-bidrag, da kapitalindkomst ikke er arbejdsmarkedsrelateret. Dvs. bund- og topskat, samt 

kommuneskatter, sundhedsbidrag og eventuel kirkeskat. Hvis man har positiv kapitalindkomst, så har man et 

bundfradrag på DKK 42.800 kr., i forhold til topskatten. Det vil sige, at man ikke skal betale topskat af de første 

42.800 kr., af ens positive kapitalindkomst. Yderligere forklaring i forhold til relevant tal eksempel kan findes i 

afsnit 7.2.3 under Figur 14. 

Der er i PSL § 19 stk. 2, den bestemmelse, som styrer, at man maksimalt kan beskattes med 42 % af kapitalind-

komstgrundlaget. Vi har i vores analyse vedrørende ejendomsavance senere i opgaven, foretaget en sådan bereg-

ning hvor kapitalindkomstgrundlaget maksimalt bliver beskattet af 42 %, hvor vi har forklaret i forhold til tal 

eksemplet hvordan dette bliver udregnet. Se afsnit 9.2.3. 

Hvis kapitalindkomstgrundlaget er negativt, kan man ikke fradrage denne i den personlige indkomst. Den nega-

tive kapitalindkomst kan derfor kun fradrages i kommuneskat (23,8), sundhedsbidrag (2) og eventuel kirkeskat 

(0,8). Taleksemplerne ovenfor tager udgangspunkt i en person bosat i Københavns kommune, og skatteprocenten 

udgør i alt 26,6 %, hvilket er væsentligt lavere end den maksimale beskatning på 42 %.8 

Staten har siden 2012 sænket sundhedsbidraget fra 8 % til 2 % i 2017 mod at hæve bundskatten fra 3,64 % til 

10,08 % i 2017. Dette betyder, at fradragsværdien af en negativ kapitalindkomst er blevet lavere. Dette har be-

tydning for selvstændige erhvervsdrivende med rentebærende gæld, da det betyder, at deres fradragsværdi faldet 

markant i forhold til selvstændige erhvervsdrivende uden rentebærende gæld. Sundsbidraget nedtrappes og bort-

falder i 2019.9 

   

2.7 Ligningsmæssige fradrag 
Selvstændige erhvervsdrivende, som lader sig beskatte efter PSL, har en række fradrag, som er reguleret i lig-

ningsloven. Disse fradrag kan bl.a. være som følger: 

 Håndværkerfradrag 

 Servicefradrag 

 Befordringsfradrag 

 Faglige kontingenter 

                                                 
8 Lærebog om indkomstskat 17. udgave. Kapital 6. 
9 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/koebenhavn  

http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/koebenhavn
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 Beskæftigelsesfradrag (8,75 % af den personlige indkomst, dog max. 30.000 kr. i indkomståret 2017).10 

2.8 Delkonklusion Personskatteloven 
I ovenstående kapitel er beskatning efter personskatteloven gennemgået. Konklusionen på gennemgangen er, at 

hvis en selvstændig erhvervsdrivende lader sig beskatte efter PSL, vil beskatningen opgøres på samme måde, 

som hvis man er almindelig lønmodtager. Indkomsterne bliver opdelt i forskellige indkomsttyper, og disse lader 

man sig beskatte af, med den procent, der gælder for den enkelte type.  

Nedenfor er der indsat en figur, hvor det fremgår, hvordan den skattepligtige indkomst opgøres.  

Figur 1: Opgørelse af den skattepligtige indkomst 

Personlig indkomst +XXX 

Kapitalindkomst +/-XXX 

Ligningsmæssige fradrag -XXX 

Skattepligtig indkomst +/-XXX 

Kilde: Figur egen tilvirkning 

 

Aktieindkomst og CFC-indkomst beskattes/beregnes særskilt, og som nævnt i vores afgrænsning vil nærværende 

analyse ikke indeholde en beskrivelse af disse elementer af beskatning. 

Det kan endvidere ses, at PSL udspringer af SSL, hvor SSL sætter rammerne for, hvad der skal beskattes, mens 

PSL styrer beskatningsformen og beregningen. 

3. Virksomhedsskatteordning 
I dette kapitel vil vi redegøre for VSO. VSO er en anden beskatningsform, man som selvstændig erhvervsdri-

vende har mulighed for at vælge at lade sig beskatte efter.  

Som nævnt i indledningen opstod VSO i 1987 i forbindelse med 1987-skattereformen. VSO skulle give de selv-

stændige erhvervsdrivende mulighed for at opnå nogle af de fordele, som virksomheder drevet i selskabsform 

har.  

VSO reguleres efter Virksomhedsskatteloven, herefter omtalt ”VSL”. Dette vil sige, at beskatningen ikke følger 

PSL. 

3.1 Indledning 
VSO blev indført i 1987 og reguleres af VSL. VSO blev indført, da man under skattereformen opdelte den skat-

tepligtige indkomst for personer i bl.a. personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. Dette fik den be-

tydning, at hvis man som selvstændig erhvervsdrivende havde rentebærende gæld, så ville man ikke kunne fra-

trække renteomkostningerne i den personlige indkomst, da disse nu skulle fradrages i kapitalindkomsten. Dette 

                                                 
10 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234762  

http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234762
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betød, at der ikke var fuld fradragsret for renteudgifterne. VSO giver muligheden for, at selvstændigt erhvervs-

drivende kan drive deres virksomhed i en form, som minder om et selskab, jf. selskabsskatteloven, herefter om-

talt SSL. 

3.2 Virksomhedsskatteordningens hovedformål 

Som nævnt ovenfor i afsnit 2.1. er hovedformålet, at beskatningsformen minder om et selskab, således at den 

selvstændige erhvervsdrivende kan drage fordel af forskelle i VSO i forhold til PSL. 

De primære fordele som kan henføres til valg af VSO er11: 

 Fuld fradragsværdi af erhvervsrelateret renteudgifter 

 Udjævning af skatten af svingende indkomster 

o Ved opsparing af overskud 

o Skatteoptimering til topskattegrænsen. 

 Forrentning af den investerede kapital 

 Optimering af likviditet ved kun beskatning af 22 % foreløbigt indtil hævning, samt mulighed for hurti-

gere konsolidering. 

Alle, der er fuldt eller delvis skattepligtig til Danmark, kan indtræde i VSO, jf. VSL § 1, stk. 1. Det er frivilligt 

og skal derfor aktivt vælges til hvert år, ellers bliver man som selvstændigt erhvervsdrivende automatisk beskat-

tet efter PSL. Valget af beskatningsform skal efter VSL § 2, stk. 2, ske inden den 30/6 efter indkomstårets udløb. 

Det er dog kun selvstændigt erhvervsdrivende, som kan indtræde i ordningen efter VSL § 1, stk. 1. Hvis en selv-

stændig erhvervsdrivende vælger VSO som beskatningsform, skal alle virksomheder, som ejes af den erhvervs-

drivende, beskattes herunder, jf. VSL § 2, stk. 2, 4. pkt. og stk. 3.12 

Lader den erhvervsdrivende sig beskatte efter VSO, skal der foretages en opdeling mellem den private økonomi 

og virksomhedens økonomi. Dette skal den selvstændige erhvervsdrivende have gjort, inden man indtræder i 

ordningen, da et af hovedformålene med VSO er alene at lade sig beskatte med skatteprocenten for selskabsskat-

ten, som er 22 % for indkomståret 2017. Den fulde personbeskatning finder først sted, når ejeren foretager hæv-

ninger fra virksomheden., hvorfor der ikke må forbruges af virksomhedens midler i privatøkonomien.13  

 

                                                 
11 C.C.5.2.1 Skattemæssige fordele ved virksomhedsordningen - http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948842 

 
 
12 C.C.5.2.2.1 Betingelser for at bruge virksomhedsordningen - http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948846&chk=214955  
13 C.C.5.2.3.2 Regnskabskrav - http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948870  

http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948842
http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948846&chk=214955
http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948870
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3.3 Krav til valg af beskatning efter virksomhedsskatteloven 
For at kunne anvende VSO som beskatningsform, er der en række krav og formaliteter, som skal være opfyldt. 

For at en selvstændig erhvervsdrivende kan anvende ordningen, skal han/hun efter VSL § 1, stk. 1, være enten 

fuld eller delvis skattepligtig Danmark.  

Hobbyvirksomheder kan ikke anvende ordningen, da man som erhvervsdrivende har indtjening for øje, hvilket 

ikke er tilfældet ved en hobbyvirksomhed. Definitionen af en hobbyvirksomhed er en virksomhed, der ikke har 

indtjening for øje. Som hovedregel har hobbyvirksomheder underskud på driften. 

VSO kan ikke anvendes, hvis der er tale om konkursindkomst, jf. konkursskatteloven § 6. 

VSO kan heller ikke anvendes, hvis der er tale om kapitalindkomst jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 9 og 11. Der er speci-

fikke regler om, hvornår og hvordan man kan vælge at benytte VSO, hvis man er medejer af et K/S. Man skal 

ikke tage højde for de andre deltagere i K/S’et, men der må ikke være flere end 10 deltagere, medmindre man er 

aktiv i den daglige drift. Derfor kan man groft sagt sige, at denne bestemmelse kun gælder for passive deltagere i 

et K/S. 

Derudover er der, jf. de i pkt. 3.2 nævnte tidsfrister og aktivt valg for VSO, som også skal overholdes, hvis man 

vil benytte VSO som beskatningsgrundlag.14 

3.3.1 Regnskabsmæssige krav 

Det er et krav efter VSL § 2, at der udarbejdes et regnskab for virksomheden. Det er et krav til dette regnskab, at 

bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen er overholdt. 

Derudover skal der som nævnt ovenfor være en opdeling af privatøkonomien og virksomhedsøkonomien. 

Endeligt er det et krav, at der udarbejdes følgende specifikationer til virksomheden: 

 Der skal opgøres en indskudskonto 

 Der skal opgøres et kapitalafkastgrundlag 

 Der skal opgøres et kapitalafkast 

 Mellemregningskontoen skal opgøres pr. postering 

 Der skal foreligge en hæve rækkefølge 

 Der skal være en konto for det opsparet overskud 

 Der skal opgøres hvad der er hensat til senere hævning 

 Der skal ved negativ indskudskonto beregnes en rentekorrektion 

Ovenstående punkter vil teoretisk blive gennemgået i resten af dette kapitel sammen med andre væsentlige for-

hold.15 

                                                 
14 C.C.5.2.2.1 Betingelser for at bruge virksomhedsordningen - http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948846&chk=214955  
15 C.C.5.2.3.2 Regnskabskrav - http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948870&chk=214955  

http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948846&chk=214955
http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948870&chk=214955
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3.4 Indskudskontoen 

Når en virksomhed vælger at indgå i VSO, skal denne opgøre, hvilke aktiver og passiver der vedrører virksom-

hedsøkonomien. De relevante aktiver og passiver skal herefter registreres på indskudskontoen i forbindelse med 

indtræden, jf. VSL § 3. Opgørelsen over de aktiver og passiver, som skal indgå på indskudskontoen, skal foreta-

ges ved starten af det regnskabsår, hvor VSO for første gang ønskes anvendt.  

 

Som udgangspunkt skal indskudskontoen opgøres til et positivt beløb, men hvis denne er negativ, skal det afkla-

res, om det alene er erhvervsmæssig gæld, der er indskudt, eller om der også er blevet indskudt privat gæld. Reg-

lerne vedrørende negativ indskudskonto vil blive gennemgået i afsnit 3.5 nedenfor. 

 

Indskudskontoen afspejler den værdi, som virksomhedsejeren kan tage ud af ordningen igen, uden at blive be-

skattet af denne, da der er tale om allerede beskattede midler, som bliver indskudt. Indskudskontoen skal således 

sikre, at virksomhedsejeren ikke overfører værdier til sin privatøkonomi, som overstiger det oprindeligt indskud-

te beløb, da dette ville svare til at låne penge af virksomheden.  

 

Værdien af indskudskontoen bliver opgjort ved, at man tager værdien af de aktiver, der er skudt ind og fratræk-

ker værdien af gælden. Når dette er blevet opgjort, bliver indskudskontoen fastfrosset. Indskudskontoen kan 

derfor sammenlignes med egenkapitalen i et selskab.  

Når indskudskontoen er blevet fastfrosset, vil denne ikke blive påvirket af afskrivninger, gevinst/tab af formue-

goder eller indfrielse af gæld. Det eneste, der kan påvirker indskudskontoen efter den er blevet fastfrosset, er 

følgende reguleringer: 

 

 Yderligere indskud i virksomheden 

 Hævninger, som overstiger årets resultat 

Den måde, hvorved der kommer yderligere indskud på kontoen, er, hvis der efterfølgende overføres et aktiv fra 

privatøkonomien til virksomhedsøkonomien, det kunne f. eks. være en blandet benyttet bil, eller hvis der sker en 

forøgelse af den erhvervsmæssige anvendelse af en blandet benyttet udlejningsejendom. Hvis man vælger at 

indskyde kontante beløb, kan disse dog blive b1740ogført på mellemregningskontoen i stedet for indskudskonto-

en. Yderligere forklaring vedrørende mellemregningskontoen vil ske under afsnit 3.12. 

Modsvarende ovenstående vil det blive betragtet som en hævning, hvis man flytter et aktiv til privatøkonomien, 

eller hvis man efterfølgende indskyder gæld fra privatøkonomien og ind i virksomheden. Dette vil dog kun på-
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virke indskudskontoen, hvis værdien overstiger årets overskud og eventuelt opsparet overskud. 

Hævninger skal dog ske i forbindelse med hæverækkefølgen, som vi vil beskrive nærmere i afsnit 3.11. 

 

Som udgangspunkt skal alle erhvervsmæssige aktiver medtages, når indskudskontoen bliver opgjort. Der er dog 

nogle enkelte typer af aktiver, som ikke må indgå i indskudskontoen, jf. VSL § 1, stk. 2 og 3, der er tale om føl-

gende: 

 

 Aktiver, som både anvendes privat og erhvervsmæssigt, jf. VSL § 1, stk. 3. Dog er fast ejendom og biler 

undtaget. 

 Aktier, som er omfattet af aktieavancebeskatningsloven (ABL), u forrentede obligationer og præmieob-

ligationer, medmindre den erhvervsdrivende driver næring herved, jf. VSL § 1, stk. 2., eller hvis aktier 

og investeringsbeviser er udstedt af et investeringsselskab, som er omfattet af ABL § 19, da disse værdi-

papirer løbende bliver beskattet efter lagerprincippet. 

De typiske aktiver, som bliver indskudt, vil være ejendom, driftsmidler, varelager, debitorer og likvider. Hertil 

gælder det for ejendomme, som er blandet benyttet, at det kun er den del, som relaterer sig til erhvervet, der bli-

ver indregnet, jf. VSL § 1, stk. 3.  

 

Herudover er der også for fast ejendom indført en værns regel, jf. VSL § 3, stk. 7, som har til formål at forhindre 

virksomhedsindehavere i at opnå skattemæssige fordele ved at træde ind og ud af VSO med fast ejendom. Det 

betyder, at hvis virksomheden tidligere har været en del af VSO, men er udtrådt, og inden for 5 år indtræder i 

VSO igen, så skal den faste ejendom indregnes til samme værdi, som da den først blev indregnet. Dette forhin-

drer, at indskudskontoen kan forøges med en eventuel kapitalgevinst på den faste ejendom. 

 

Vi har nedenfor udarbejdet en oversigt, der viser værdiansættelsen for de typer aktiver og passiver, som er dem, 

der typisk bliver indskudt i VSO. Herudover vil vi for driftsmidler, varelager og passiver redegøre yderligere 

nedenfor.16 

 

 

 

                                                 
16 C.C.5.2.5 Indskudskonto + underliggende afsnit - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948878&chk=214955    

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948878&chk=214955
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Figur 2: Værdiansættelse af aktiver og passiver ved opgørelse af indskudskontoen 

Aktiver Værdiansættelse 

Fast ejendom 

Kontant anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved ind-

komstårets begyndelse. 

 

Ejendomsværdien skal reduceres med byrder, der ikke er taget hensyn 

til ved vurderingen. Eventuel anskaffelsessum for ombygning, forbed-

ringer mv., der ikke er medregnet i vurderingen, skal lægges til. Hvis, 

der ikke er ansat en ejendomsværdi, skal ejendommen indgå til han-

delsværdien pr. seneste 1. oktober forud for indkomstårets begyndelse 

med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygnin-

ger, forbedringer mv 

Driftsmidler og skibe 
Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ saldo fragår ikke ved opgø-

relsen af indskudskontoen. 

Blandet benyttede biler Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Driftsmidler der hidtil er anvendt 

privat 
Handelsværdi 

Varelagre Værdien opgjort efter VLL § 1, stk. 1-3 

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med afskrivninger 

Øvrige aktiver 

Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Hvis 

anskaffelsessummen er omregnet til kontantværdi, skal denne værdi 

bruges. 

Finansielle aktiver, ikke omfattet 

af VSL § 1, stk. 2 
Som udgangspunkt kursværdi 

Passiver Værdiansættelse 

Gæld Kursværdien 

Løbende ydelser som led i gensi-

digt bebyrdende aftale 
Den kapitaliserede værdi af ydelserne 

Konjunkturudligningskontoen 
Indestående på konjunkturudligningskontoen i tilknytning til KAO. Se 

VSL § 22 b, stk. 8 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra juridisk vejledning C.C.5.2.5.3. 

 

Driftsmidler 

Driftsmidler værdiansættes til den skattemæssige saldoværdi, som nævnt ovenfor. Hvis saldoværdien er negativ, 

så vil dette ikke kunne fradrages i indskudskontoen.  

Hvis man har en bil, som er blandet benyttet, kan denne indskydes til dens fulde værdi. Der skal altså ikke tages 

højde for, hvor stor en andel, der er privat.  

Hvis man ønsker at inddrage driftsmidler, som førhen har været anvendt til privat brug, skal disse indregnes til 

den handelsværdi, som driftsmidlet havde ved indregningstidspunktet.  
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Varelagre 

Varelagerets værdiansættelse tager udgangspunkt i Varelagerlovens (VLL) § 1, stk. 1-3. Man kan altså opgøre 

lagerets værdi på baggrund af 3 metoder, enten dagsværdien, indløbsprisen (inkl. told og fragt m.v.) eller opgøre 

det ved fremstillingsprisen, såfremt man selv producerer ens varer. 

 

Passiver 

Det er muligt også at indskyde privat gæld i virksomheden, dog er der blevet indført en lov i 2014, LOV nr. 992 

16/9/2014, som påvirker privat indskudt gæld. Dette vil vi dog først komme ind på i afsnit 3.9.1. 

3.5 Negativ indskudskonto 

Indskudskontoen er som udgangspunkt altid positiv, men hvis det viser sig, at denne er negativ, er der tale om en 

negativ indskudskonto. Er dette tilfældet, så skal det afklares, om der alene er tale om erhvervsmæssig gæld. 

Hvis det er tilfældet, og den erhvervsdrivende kan dokumentere, at samtlige aktiver og passiver er erhvervsrela-

terede, så bliver indskudskontoen sat til nul, jf. VSL § 3, stk. 5. Det er primært den indskudte gæld, som skal 

dokumenteres, og den erhvervsdrivende skal derfor kunne dokumentere, at de lånte penge også er lånt/brugt til et 

erhvervsrelateret formål.  

 

Hvis ikke det kan dokumenteres, at der er tale om erhvervsrelateret lån/gæld, vil indskudskontoen ikke blive sat 

til nul, men derimod være negativ fra start. Dette skyldes, at kravene i VSL § 3, stk. 5, ikke vil være overholdt. 

Når indskudskontoen er negativ, er dette et udtryk for, at der er blevet overført privat gæld til ordningen. Hertil 

kommer, at det heller ikke er omkostningsfrit at have en negativ indskudskonto, da dette vil medføre, at der bli-

ver beregnet en rentekorrektion af denne. Baggrunden for denne bestemmelse er at sikre, at der ikke kan opnås 

skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i VSO. Dette vil også blive gennemgået nærmere i afsnit 3.8. 

 

Udover, at der vil blive beregnet en rentekorrektion ved en negativ indskudskonto, så vil det også indebærer, at 

den erhvervsdrivende ikke kan spare op i virksomhedsordningen, jf. VSL § 11, stk. 4, da dette er en værns regel, 

som har til hensigt at forhindre misbrug af VSO ved placering af privatgæld i ordningen.17 

 

 

                                                 
17C.C.5.2.5.4 Negativ indskudskonto - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948882&chk=214955  

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948882&chk=214955
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3.6 Kapitalafkastgrundlag18 

Efter VSL § 8 skal man, når man indtræder i VSO - og alle de efterfølgende år VSO anvendes - beregne og fast-

sætte kapitalafkastgrundlaget. Dette fastsættes ud fra VSL § 8, jf. nedenstående figur. 

Figur 3: Opgørelse af den skattepligtige indkomst 

+ Virksomhedens samlede aktiver, primo           100.000      

- Gæld i virksomheden, primo             50.000      

- Beløb hensat til senere hævning jf. VSL §4 og 10             10.000      

- Indestående på mellemrengingskonto                    -        

- Overførte beløb fra VSO til privatøkonomi gældende           

fra indkomstårets begyndelse 

          - 

Kapitalafkastgrundlag             40.000      

Kilde: Eksempel og figur egen tilvirkning 

 

Kapitalafkastgrundlaget kan sammenlignes med egenkapitalen kendt fra almindelige selskaber, som er aktiver 

fratrukket passiver. Kapitalafkastgrundlaget beregnes på baggrund af primo balancen.  

 

Udgangspunktet i fastsættelsen af kapitalafkastgrundlaget er, at værdiansættelsen af aktiver og passiver følger 

værdiansættelsen af indskudskontoen, hvilket er beskrevet i afsnit 3.4. 

 

Fast ejendom er det eneste aktiv, hvor det ikke følger indskudskontoen. Dette er reguleret i VSL § 8, stk. 2. I 

denne bestemmelse står der, at erhvervelsen af ejendomme har betydning for værdiansættelsen. Er ejendommen 

erhvervet før 1. januar 1987, kan man vælge at anvende den kontante anskaffelsessum eller den 18. offentlige 

vurdering med tillæg af ikke medregnet anskaffelsessum af ombygninger og forbedringer mv. 

 

Er fast ejendom erhvervet efter 1. januar 1987 er det kun muligt at anvende den kontante anskaffelsessum. 

3.7 Kapitalafkast19 

Kapitalafkastet beregnes på baggrund af kapitalafkastgrundlaget ved at gange med kapitalafkastprocenten ved 

indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 7. Kapitalafkastet bliver beregnet, da dette skal bruges til fordeling af årets 

overskud. Kapitalafkastet beskattes som kapitalindkomst. 

 

                                                 
18 C.C.5.2.9.3 Kapitalafkastgrundlaget - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948905&chk=214955  
19 C.C.5.2.9.2 Beregning af kapitalafkast - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948902&chk=214955  

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948905&chk=214955
http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948902&chk=214955
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Kapitalafkastsatsen bliver bergnet ud fra VSL § 9 og beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af 

Danmarks Nationalbanks, opgjorte kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber i de første 6 måneder af det til 

indkomståret svarende kalenderår. For indkomståret 2017 var kapitalafkastsatsen 1 %. 

 

Kapitalafkastet kan ikke være negativt. Hvis kapitalafkastgrundlaget er negativt sættes kapitalafkastet til nul 

kroner. 

 

Kapitalafkastet kan ikke overstige årets skattepligtige resultat. Hvis regnskabsperioden overstiger 12 måneder 

eller er kortere, skal kapitalafkastet beregnes forholdsvist, jf. VSL § 7, stk. 2. 

 

Kapitalafkastet kan opspares i virksomheden og dermed alene blive beskattet med 22 % for indkomståret 2017. 

Herefter vil dette blive beskattet som personlig indkomst, når/hvis det senere hæves.  

3.8 Rentekorrektion20 

Under redegørelsen af negativ indskudskonto, blev det beskrevet, at denne kunne være negativ, hvis der blev 

indskudt privat gæld, da denne gæld som udgangspunkt ville kunne overstige aktiverne.  

Negativ indskudskonto er indført som en selvkontrollerende effekt i VSO efter VSL § 11, da dette skulle be-

grænse incitamentet for at indskyde privat gæld og dermed få fuld fradrag for renterne i den personlige ind-

komst. Dette er dog under forudsætning af, at forrentningen af gælden var højere end kapitalafkastet, da det el-

lers ville være en fordel at medtage den private gæld i VSO. Derfor blev der i 2014 med Lov nr. 992 indført en 

korrektion af rentekorrektionssatsen, da forrentningen af gælden typisk var højere forrentet. Derfor lavede man 

en forøgelse af rentesatsen med 3 procent point + kapitalafkastsatsen, som i 2017 var på 1 %. 

 

Rentekorrektionssatsen er også vedtaget, da der var en anden mulighed for den selvstændige erhvervsdrivende til 

at gøre brug af virksomhedens midler til private formål, nemlig at låne penge af virksomheden. Hvis, den selv-

stændige erhvervsdrivende har hævet mere end de indskudte midler samt det opsparede overskud, bliver ind-

skudskontoen negativ. Dette vil betyde, at ejeren har lånt penge af virksomheden, og heraf skal der nu ligeledes 

foretages en rentekorrektion.  

 

Der er derfor to tilfælde, hvor der beregnes rentekorrektion af: 

 Hvis indskudskontoen er negativ både primo og ultimo. 

 Hvis der er foretaget både hævninger og indskud i indkomståret. 

                                                 
20 C.C.5.2.11 Rentekorrektion - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948910&chk=214955  

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948910&chk=214955
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3.8.1 Beregning af rentekorrektion ved negativ indskudskonto20 

En negativ indskudskonto primo eller ultimo eller en negativ indskudskonto ved indtrædelse i VSO afleder en 

rentekorrektion. Rentekorrektionen beregnes ved at finde grundlaget for den største talmæssige værdi af ind-

skudskontoen primo eller ultimo.  

 

Rentekorrektionsgrundlaget kan dog højst udgøres af den højeste talmæssige værdi af kapitalafkastgrundlaget 

primo eller ultimo. Det vil sige, hvis værdien af indskudskontoen overstiger kapitalafkastgrundlaget, så benyttes 

kapitalafkastgrundlaget.  

 

Derudover kan rentekorrektionen ikke være større end virksomhedens nettofinansieringsudgifter. Hvis den be-

regnede rentekorrektion er større, så anvendes nettofinansieringsudgifterne. 

 

Vi har nedenfor - for at illustrere hvordan beregningen af rentekorrektionen foretages - indsat en figur, som for-

klarer, hvad der styrer grundlaget for rentekorrektionen. Dette har vi illustreret med fire eksempler samt inddra-

get nettofinansieringsudgifterne. Som beskrevet i Lov nr. 992 16/9/2014, beregnes rentekorrektionssatsen som 

kapitalafkastssatsen +3 %. I indkomståret 2017 var rentekorrektionssatsen fastsat til 3 % ud fra 

SKM2017.501.SKAT21. Dette giver en rentekorrektionssats på 3 %. Rentekorrektionssatsen fastsættes årligt, jf. 

VSL§9 a. 

 

 Figur 4 Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 

Indskudskonto, primo -290.000 -330.000 -200.000 400.000 

Indskudskonto, ultimo -280.000 120.000 -380.000 -70.000 

Kapitalafkastgrundlag, primo -420.000 -120.000 -700.000 -30.000 

Kapitalafkastgrundlag, ultimo -370.000 -280.000 -600.000 -10.000 

Beregningsgrundlag -290.000 -280.000 -380.000 -30.000 

Beregnet rentekorrektion (3%) -8.700 -8.400 -11.400 -900 

Nettorenteudgifter -30.000 -7.000 -40.000 -18.000 

Faktisk rentekorrektion -8.700 -7.000 -11.400 -900 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det kan ses af ovenstående figur 4, er der 5 ting, som kan afgøre grundlaget for rentekorrektionen. Det er 

altså den største, absolutte værdi af en negativ indskudskonto holdt op i mod den største, absolutte negative vær-

di af kapitalafkastgrundlaget.  

                                                 
21 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2250646  

http://skat.dk/skat.aspx?oid=2250646
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Der er ligeledes givet et eksempel, hvor nettofinansieringsudgifterne er lavere end rentekorrektionen, hvorfor 

rentekorrektionen sættes hertil. 

 

3.8.2 Rentekorrektion ved hævninger og indskud i VSO22 

Hvis, der i et indkomstår både er hævet og indskudt midler i virksomheden, skal der beregnes en rentekorrektion. 

Dette reguleres af VSL § 11, stk. 2. Denne beregnes ud fra følgende formel: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 ℎæ𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛 

 

Når denne beregningen er foretaget, skal den sammenholdes med indskuddet gange med kapitalafkastsatsen, da 

rentekorrektionen ikke kan overstige denne.  

3.9 Opsparede overskud23 

Kontoen for opsparede overskud er den del af virksomhedens overskud eller kapitalafkast, som er blevet sparet 

op i virksomheden. Det er den del af overskuddet, som den erhvervsdrivende har valgt ikke at hæve i året. Der 

kan dog ikke spares op, hvis der, som tidligere nævnt, er en negativ indskudskonto. 

Det opsparede beløb bliver beskattet med en foreløbig virksomhedsskat, som er på samme vilkår som selskabs-

beskatningen. Denne virksomhedsskat er fra 2016 og fremefter på 22 %. Det vil sige, at det opsparede beløb 

altså ikke indgår i den erhvervsdrivendes personlige indkomst.  

Hvis, den erhvervsdrivende i et senere regnskabsår vælger at hæve et opsparet beløb, skal det hævede beløb in-

klusiv virksomhedsskatten indgå i den personlige indkomst. Det er således lige meget, om det opsparede beløb 

var resterende overskud, eller om det var kapitalafkast.  

Herefter vil den betalte virksomhedsskat blive trukket fra i slutskatten i det indkomstår, hvor det opsparede beløb 

bliver overført til den erhvervsdrivende. Hvis ikke virksomhedsskatten kan rummes i årets slutskat, så vil dette i 

stedet blive udbetalt kontant som en overskydende skat. 

 

3.9.1 Forbud mod opsparing ved negativ indskudskonto22 

Der blev i september 2014 vedtaget et nyt indgreb (LOV nr. 992) mod privat udnyttelse af VSO. Det betyder, at 

såfremt der er negativ indskudskonto, eller der er optaget lån med sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver, så 

kan man ikke længere spare op i virksomheden.  Hele virksomhedens overskud skal dermed beskattes i den er-

hvervsdrivendes personlige beskatning.  

                                                 
22 C.C.5.2.11 Rentekorrektion - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948910&chk=214955 
23 C.C.5.2.10 Overskud og virksomhedsskat - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948909&chk=214955  

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948910&chk=214955
http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948909&chk=214955
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I indførelsesåret, altså indkomståret 2014 eller 2015, blev der indført en bagatelgrænse, hvilket betød, at hvis 

summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelserne var under 500.000 kr., ville der fortsat kunne 

spares op i virksomheden. Der er derfor ikke tale om en generel bagatelgrænse, men blot en overgangsregel i 

2014/2015. Fremadrettet er der forbud mod opsparing ved negativ indskudskonto. 

Hvis, der bliver foretaget sikkerhedsstillelser i nogle af virksomhedens aktiver i forbindelse med optagelse af 

privat lån, anses dette for at være misbrug af virksomhedsordningen, da der så kan spares skat, fordi det ikke vil 

blive set som en hævning fra indskudskontoen. Hvis en sådan sikkerhedsstillelse bliver foretaget, vil et beløb 

svarende til gældens størrelse blive anset som en hævning, og man vil blive beskattet herefter. Hævningen kan 

dog ikke overstige værdien på tidspunktet for sikkerhedsstillelsens oprettelse.  

Hvis man havde sikkerhedsstillelser, som var oprettet inden 11. juni 2014, ville disse ikke blive beskattet efter de 

nye regler, men disse skulle dog være ophævet inden 31.12.2017, hvis de var over bagatelgrænsen. Hvis ikke 

sikkerhedsstillelserne blev ophævet, ville der ikke kunne blive opsparet overskud i virksomheden.  

Ovenstående nye indgreb kan sammenlignes med reglerne omkring ulovlige aktionærlån for selskaber, hvor man 

heller ikke må låne penge af selskabet. 

3.10 Hensættelse til senere hævning24 

Den erhvervsdrivende har mulighed for at foretage en hensættelse af et beløb til senere hævning. Det vil sige, at 

han kan hensætte et beløb til ”hævekontoen”. Denne hensættelse bliver behandlet som et passiv i balancen og 

bliver først i et senere indkomstår udbetalt af virksomheden.  

Det beløb, som man vælger at hensætte til senere hævning, skal beskattes i det indkomstår, som overførslen ved-

rører. Herefter kan man hæve beløbet fra virksomheden uden beskatning. Hvad angår udbetalingen af det hensat-

te beløb, så er der ikke nogen frist for, hvornår denne hævning skal foretages, og det beløb, som er hensat, vil, jf. 

hæverækkefølgen, være anset som et hævet beløb.  

Beløb, som er hensat til senere faktisk hævning, skal rent bogføringsmæssigt være overført fra virksomheden til 

privatøkonomien inden selvangivelsesfristen i indkomståret.  

Muligheden for at hensætte til senere hævning giver den erhvervsdrivende mulighed for at topskatteoptimere, 

hvis man forventer, at virksomhedens fremtidige overskud vil ligge på et niveau, som er både over og under 

topskattegrænsen (2017-niveau: 479.600 kr. efter AM-bidrag). Det betyder altså, at man i de år, hvor overskud-

det er under topskattegrænsen, kan lade sig beskatte yderligere, så man kommer på niveau med grænsen, mens 

man i årene, hvor overskuddet er over topskattegrænsen, kan modregne de tidligere hensatte beløb i den person-

lige indkomst og derved mindske topskattebetalingen.  

                                                 
24C.C.5.2.7.1 Overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien -  

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948886&chk=214955  

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948886&chk=214955
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Overskudsdisponeringen vil blive gennemgået yderligere i afsnit 3.13. 

3.11 Hæverækkefølgen23 

Der er en lovfæstet hæverækkefølge, jf. VSL § 5. Herudover eksisterer der også en udvidet hæverækkefølge, 

som vil blive beskrevet nærmere i afsnit 3.11.1.  

Det er nødvendigt at foretage en samlet opgørelse af årets hævninger og herefter fordele dem efter hæverække-

følgen. Når den erhvervsdrivende har fået opgjort, hvor meget der samlet set er blevet overført til privatøkono-

mien, skal der tages stilling til, om der er nogle af disse hævninger, der skal posteres på mellemregningskontoen, 

i det omfang der er indestående på denne. 

Det beløb, der herefter anses som værende hævet, har indflydelse på overskudsdisponeringen og skatteberegnin-

gen. Det er derfor vigtigt at vide, hvad det hævede beløb vedrører, da det har betydning for, hvordan dette be-

skattes efter PSL, eller om det overhovedet skal beskattes. Det er i forbindelse med dette, at den udvidede hæve-

rækkefølge spiller ind.  

Hvis, der stadig er et hævet beløb, som endnu ikke er blevet disponeret, skal der, jf. VSL § 5, stk. 1, ske en for-

deling ud fra nedenstående hæverækkefølge: 

Hæverækkefølgen – Figur 5 

Rækkefølge Hævning Beskatning 

1 Hensatte kapitalafkast fra forudgående år 

Skattefrit. 

Beløbet er blevet beskattet, som kapi-

talindkomst da det blev hensat og skal 

derfor ikke beskattes ved senere hæv-

ning. 

2 
Hensatte resterende overskud fra forudgåen-

de år 

Skattefrit. 

Beløbet er blevet beskattet, som kapi-

talindkomst da det blev hensat og skal 

derfor ikke beskattes ved senere hæv-

ning. 

3 Årets kapitalafkast efter VSL § 7 Kapitalindkomst. 

4 
Årets resterende overskud efter VSL § 10, 

stk. 1 
Personlig indkomst. 

5 Opsparet overskud fra tidligere år Personlig indkomst. 

6 Indestående på indskudskonto 

Skattefrit. 

Det indskudte beløb består af allerede 

beskattede midler. 

Kilde: Egen tilvirkning, samt juridisk vejledning C.C.5.2.7.5 

Hvis der er en negativ indskudskonto i virksomheden, så vil dette kunne udløse en rentekorrektion. Denne rente-

korrektion vil gå uden om rækkefølgen, jf. VSL § 5, stk. 2. Herudover vil den beregnede foreløbige virksom-

hedsskat heller ikke være omfattet af den egentlige hæverækkefølge, jf. VSL § 5, stk. 3. 

Der er fire måder, hvorpå man kan foretage en hævning mellem virksomheden og den private økonomi: 
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 Faktiske hævninger 

 Hævninger, der anses for overført 

 Hævninger hensat til senere hævning 

 Beløb eller andre værdier, der er stillet til sikkerhed for privat gæld 

Faktiske hævninger, er beløb, der faktisk er blevet overført til den erhvervsdrivende. Det er f. eks. kontanter, 

værdipapirer, driftsmidler og andre aktiver. Disse overførsler skal registreres i virksomhedens regnskab. 

Hævninger, der anses for overført, er beløb som er overført, f. eks. fri bil og forbrug af egne varer. Værdien af 

disse tillægges virksomhedens indkomst og bliver derfor anset som overført til den erhvervsdrivende. Grunden 

til, at disse beskrives som ”anses for overført”, er, fordi der ikke må følge nogle kontante beløb med i overførs-

len, men der blot er tale om bogføringsmæssige posteringer. 

Hævninger, hensat til senere hævning, er beløb, hvor der er sket en regnskabsmæssig hensættelse, og hvor dette 

er blevet personligt beskattet i det indkomstår, hvor hensættelsen fandt sted. Der er ingen frist på, hvornår hen-

satte beløb skal udbetales fra virksomheden, og de bliver anset som overført forud for de øvrige beløb i hæve-

rækkefølgen. Hensættelsen kan maksimalt udgøre forskellen imellem de samlede overførsler, der ligger over 

indskudskontoen i hæverækkefølgen, fratrukket summen af de faktiske overførsler og beløb, som anses for over-

ført.  

Beløb eller andre værdier, der er stille til sikkerhed for privat gæld, er beløb, hvor der foreligger en overførsel, 

hvor aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for gæld, men hvor disse ikke indgår i VSL § 4 b, stk. 

1. 

Dette beløb bliver anset som overført til den erhvervsdrivende, men beløbet bliver ikke tillagt virksomhedens 

indkomst. 

3.11.1 Den udvidede hæverækkefølge25 

Den udvidede hæverækkefølge består af beløb, som kan overføres til den erhvervsdrivende uden beskatning. Der 

er altså tale om en fordeling af samtlige tvungne og frivillige hævninger og overførsel af værdier, der er foretaget 

fra virksomheden til privatøkonomien i løbet af indkomståret.  

 

Nedenfor er illustreret, hvordan den udvidede hæverækkefølge ser ud, jf. juridiske vejledning C.C.5.2.7 

 

 

 

                                                 
25 C.C.5.2.7.3 Den udvidede hæverækkefølge - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948888&chk=214955  

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948888&chk=214955
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Udvidede hæverækkefølgen – Figur 6 

Rækkefølge Hævning Beskatning 

Tvungne 

1 

Refusioner af driftsomkostninger, som den 

erhvervsdrivende har afholdt for virksom-

heden, og som ikke er posteret på mellem-

regningskontoen. 

Skattefrit 

2 Medarbejdende ægtefælle Personlig indkomst hos ægtefællen 

3 Virksomhedsskat Skattefrit 

4 Beløb hensat til senere hævning, primo. Skattefrit 

5 

Kapitalafkast for indeværende år, som 

ikke opspares. Der skal dog tages højde 

for kapitalafkast vedrørende VSL § 4. 

Kapitalindkomst 

6 
Personlig indkomst for indeværende år, 

som ikke opspares 
Personlig indkomst 

Frivillige 

7 
Overførsler fra konto for opsparede over-

skud. 

Personlig indkomst. Herudover bliver den 

allerede betalte virksomhedsskat fratrukket i 

slutskatten 

8 Indestående på indskudskonto Skattefrit 

9 
Beløb ud over indestående på indskuds-

konto 

Skattefrit. Hvis denne overstiger indskuds-

kontoen, så bliver det anset som et privat lån 

i virksomheden og der bliver beregnet ren-

tekorrektion heraf 

 

Hvis beløbet, der anses for hævet, jf. den udvidede hæverækkefølge, overstiger årets hævninger, skal denne for-

skel hensættes til senere hævning. Hvis dette ikke bliver gjort, bliver beløbet posteret på indskudskontoen. 

3.12 Mellemregningskontoen26 

Den erhvervsdrivende kan vælge at bruge en mellemregningskonto. Mellemregningskontoen kan bruges til over-

førsel af kontanter fra privatøkonomien til virksomheden. Denne slags overførsler bliver derfor ikke anset som et 

indskud på indskudskontoen, og indeståendet på mellemregningskontoen kan derfor skattefrit føres tilbage til 

privatøkonomien uden om hæverækkefølgen. Mellemregningskontoen gør altså, at man undgår at indskyde på 

indskudskontoen efter VSL § 3, men i stedet bruger VSL § 4 a, stk. 1. 

Reglerne for mellemregningskontoen er udformet således, at man har prøvet at forhindre omgåelse af reglerne. 

Man kan derfor kun indskyde kontante beløb, og der kan således f. eks. ikke overføres værdipapirer fra privat-

økonomien og over til virksomheden via mellemregningskontoen. Dette skal ske som indskud på indskudskonto-

en. Der kan heller ikke bogføres beløb på mellemregningskontoen i forbindelse med indtræden i virksomheds-

                                                 
26 C.C.5.2.6 Mellemregningskontoen - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948884&chk=214955  

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948884&chk=214955
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ordningen, altså i åbningsbalancen. Der kan altså først indskydes beløb på mellemregningskontoen efter indtræ-

den, jf. VSL § 4 a, stk. 2. 

Mellemregningskontoen må ikke på noget tidspunkt være negativ. Hvis dette er tilfældet, skal saldoen udlignes 

ved en overførsel efter hæverækkefølgen, jf. VSL § 5. Dette skyldes, at der ikke må lånes penge af virksomhe-

den uden om hæverækkefølgen og uden rentekorrektion. Grunden til dette er, at en negativ mellemregningskonto 

svarer til et ulovligt aktionærlån efter selskabslovens § 210, stk. 1. 

Herudover bliver mellemregningskontoen ikke forrentet, og denne indgår heller ikke i beregningen af kapitalaf-

kastgrundlaget.  

Den måde, hvorpå mellemregningskontoen oftest bliver anvendt på af den erhvervsdrivende, vil typisk være, når 

der er afholdt driftsomkostninger for private midler, eller hvis virksomheden har afholdt private omkostninger. 

Mellemregningskontoen skal derfor ses som en slags hjælpekonto til den erhvervsdrivende for at adskille privat-

økonomien med virksomhedsøkonomien.  

 

3.13 Indkomstopgørelse ved virksomhedsskatteordningen 

Hovedreglen er, at selvom en selvstændig har valgt at benytte virksomhedsordningen, så skal virksomhedens 

skattepligtige indkomst stadigvæk opgøres efter skattelovgivningens almindelige skatteregler efter VSL § 6, stk. 

1. Hertil er der 2 undtagelser:27 

 

 Renteperiodisering efter VSL § 6, stk. 2. 

 Leasingbiler.  Efter VSL 6, stk. 3. (redegøres ikke yderligere for grundet væsentlighed for opgaven) 

Når virksomhedens skattepligtige resultat opgøres, skal renteudgifter og-indtægter fordeles/periodiseres over/i 

den periode, som renterne vedrører. Dette følger efter VSL § 6, stk. 2. De renter, som reglen omfatter, er de ren-

ter, som er nævnt i LL§ 5. Heri indgår obligatorisk periodisering af renter. Dette omfatter alene renter af fordrin-

ger og gæld, som indgår i virksomheden. For udlejning af ejendomme vil dette primært vedrører renter af gæld, 

som skal periodiseres og ikke medtages efter realisering/betaling.28 

 

Hvis en virksomhed har opnået fortjeneste ved salg af en ejendom, som indgår i VSO, skal denne gevinst medta-

ges i virksomhedens overskud. Dette vil altså sige, at selvom en ejendom er omfattet af ejendomsbeskatningslo-

                                                 
27 C.C.5.2.8.1 Opgørelse efter skattelovgivningens almindelige regler - http://skat.dk/skat.aspx?oId=194889 2&chk=214955 
28C.C.5.2.8.2 Periodisering af renter -  http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948893&chk=214955 

http://skat.dk/skat.aspx?oId=194889%202&chk=214955
http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948893&chk=214955
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ven (EBL) og derfor beskattes efter PSL som kapitalindkomst, er dette uden betydning, og fortjenesten beskattes 

i personlig indkomst.29 

 

Efter opgørelsen af den skattepligtige indkomst for virksomheden, skal overskuddet fordeles mellem personlig 

indkomst, kapitalindkomst og virksomhedsindkomst. Personlig indkomst og kapitalindkomst følger de alminde-

lige skatteregler, jf. VSL § 6, stk. 1. 

 

Virksomhedsindkomst beskattes med samme sats som selskabsskatteprocenten på 22 % for indkomståret 2017.  

Nedenfor har vi indsat nedenstående figur, som beskriver dette. 

 
Kilde: Figuren stammer fra Power Point udleveret som del af undervisningsmateriale med enkelte ændringer. 

 
Figuren ovenfor er også omtalt som kassesystemet, der anvendes for at sikre, at virksomhedens overskud bliver 

fordelt korrekt i henhold til gældende regler og krav i VSL. 

 

For at beskrive, hvordan kassesystemet anvendes, har vi lavet et konstrueret eksempel nedenfor. Eksemplet føl-

ger ikke casen. 

 

Nøgletal til kassesystem 

Resultat af virksomhed 600.000 

Kapitalafkast 

 

6.000 

Personlig indkomst 521.304 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Herefter følger metodikken blot at indsætte beløbene i de givne kasser. 

 

                                                 
29 C.H.2.1.9.1 Om opgørelse og beskatning af skattepligtig fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom - 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948605  

Skattepligtig indkomst 
efter renter

Hævet kapitalafkast

Resterende overskud

Hævet resterende 
overskud (personlig 

indkomst)

Indkomst til 
virksomhedsbeskatning

Virksomhedsskat

Konto for opsparet 
overskud (eksklusiv 

overskud)

http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948605
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 Virksomhedens resultat indsættes i første kasse. 

 Hævet kapitalafkast indsættes i anden kasse. 

 Nettobeløbet heraf indsættes i tredje kasse ”resterende overskud” 

 I fjerde kasse indsættes den personlige indkomst, hvis man som selvstændig erhvervsdrivende ikke har 

anden indkomst, kan skatten optimeres ved at sætte denne til topskattegrænsen, og derved udskyde be-

skatningen af det resterende overskud til senere. 

 I virksomhedsindkomst indsættes ”resterende overskud” fratrukket ”Personlig indkomst”. 

 Virksomhedsskatten udgør heraf 22 % af ”virksomhedsindkomsten” 

 Residualen af ovenstående to kasser er det ”Opsparet overskud”. 

Dette følger nedenfor: 

 

 
 

 

Som det ses af ovenstående fremgangsmåde er kassesystemet en overskuelig måde, at opdele virksomhedens 

resultat. 

 

Hævninger i alt i virksomheden beregnes som følgende: 

 

𝐻æ𝑣𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 + 𝐻æ𝑣𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) + 𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡
= 𝐻æ𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑖 𝑎𝑙𝑡 

 

6.000 + 521.304 + 15.993 = 543.297 𝑘𝑟. 
 

Opsparet i alt i virksomheden er den sidste kasse, som beregnes som følgende: 

 

  
𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝐻æ𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑖 𝑎𝑙𝑡 = 𝑂𝑝𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑖 𝑎𝑙𝑡 𝑖 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 

 

600.000 − 543.297 = 56.703 𝑘𝑟. 
 

Skattepligtig indkomst 
efter renter

600.000 kr.

Hævet kapitalafkast

6.000 kr.

Resterende overskud

594.000

Hævet resterende 
overskud (personlig 

indkomst)

521.304 kr.

Indkomst til 
virksomhedsbeskatning

72.696 kr. 

Virksomhedsskat

15.993 kr.

Konto for opsparet 
overskud (eksklusiv 

overskud)

56.703 kr.
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Som det kan ses af ovenstående kassesystem, udgør ”Hævet resterende overskud (personlig indkomst)” på 

521.304 kr. det beløb, som svarer til, at når der er trukket AM-bidrag, så er grundlaget for topskatten lig med 

topskattegrænsen, hvorfor der ikke skal betales topskat. Dette er en måde, hvorpå man kan skatteoptimere og 

derved i ovenstående eksempel udskyde en del af den personlige beskatning til senere og derfor undgå at betale 

topskat.  

 

Der er dog regler for, hvornår man som selvstændig erhvervsdrivende kan opspare i virksomheden. Disse regler 

følger af Lov nr. 992 09/09/2014. 

 

 Det er et krav, at virksomheden har en indskudskonto, som er positiv eller nul. 

 Det er et krav, at der ikke er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld. 

 

3.14 Underskud30 
Hvis en selvstændig erhvervsdrivende har realiseret et underskud i et indkomstår, så gælder der en særlig række-

følge for modregning af underskud i virksomheden, som følger virksomhedsskatteordningen. Disse er som føl-

ger: 

 

1. Opsparet overskud med tillæg af selskabsskat 

2. Positiv nettokapitalindkomst 

3. Anden personlig indkomst uden for virksomhedsordningen 

4. I senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13. 

3.14.1 Modregning i opsparet overskud 

Underskud for et indkomståret skal efter VSL § 13 først modregnes i opsparede underskud fra tidligere ind-

komstår. Denne modregning tager afsæt i, at tidligere opsparet underskud med tillæg af virksomhedsskatten 

medregnes i forbindelse med opgørelse af virksomhedsindkomsten. Her benyttes rækkefølgen for, hvornår over-

skuddet er opsparet og anvendt - tidligste opsparing først. Der følges det princip, som omtales først ind, først ud. 

Dette følger af VSL § 10, stk. 5. 

 

                                                 
30 C.C.5.2.12 Underskud - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948911&chk=214955  

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948911&chk=214955
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3.14.2 Positiv nettokapitalindkomst 

Overstiger virksomhedens underskud de tidligere års opsparede overskud, så skal det resterende underskud mod-

regnes i en eventuel positiv nettokapitalindkomst, jf. VSL § 13, stk. 2. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende 

har en ægtefælle, er det ægtefællernes positive nettokapitalindkomst, som underskuddet kan modregnes i.  

 

3.14.3 Anden personlig indkomst uden for virksomhedsordningen 

I den situation, hvor underskuddet ikke kan modregnes fuldt i det tidligere opsparede overskud eller i en eventuel 

positiv nettokapitalindkomst, kan underskuddet fratrækkes i den selvstændige erhvervsdrivendes anden personli-

ge indkomst, som for eksempel lønmodtager indkomst. Dette gør sig også gældende, hvis tilfældet skulle være, 

at den personlige indkomst blev negativ eller mere negativ. 

 

Det er muligt efter PSL §13, at overføre den negative personlige indkomst til en ægtefælles personlige indkomst 

og derved fradrage den negative personlige indkomst i ægtefællens personlige indkomst, således at ægtefællens 

skattepligtige indkomst falder tilsvarende. 

 

3.14.4 Fremførsel til senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13. 

  

Hvis ovenstående tre principper ikke er tilstrækkelig for modregning af årets underskud, og modregningen af 

virksomhedens underskud stadigvæk giver en negativ personlig indkomst, er det muligt at fremføre underskud-

det uden for virksomhedsskatteordningen. Dette følger af reglerne i PSL § 13.  

 

Det er ikke muligt i virksomhedsordningen at fremføre underskud, hvorfor ovenstående gennemgang skal fore-

tages.      

3.15 Delkonklusion 
VSO har en del fordele i forhold til de to andre beskatningsformer.  

De mest markante fordele er, at man får fradrag for ens renteudgifter i den personlige indkomst. Herudover bli-

ver der også beregnet et kapitalafkast, som betyder, at en del af virksomhedens overskud bliver beskattet som 

kapitalindkomst. Dette er dog kun relevant ved positivt kapitalafkastgrundlag, og kapitalafkastet er samtidig 

også begrænset, så dette ikke kan overstige virksomhedens resultat i indkomståret. 

 

Herudover er der ved benyttelsen af VSO også mulighed for at foretage indkomstudjævning i form af opsparing i 

virksomheden, hvor man blot betaler en foreløbig skat svarende til 22 %, ligesom der også er mulighed for at 

topskatteoptimere ved at benytte sig af hensættelse til senere hævning. 
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Ulemperne ved VSO er, at dette er den mest krævende af de tre beskatningsformer, og er den beskatningsform 

som kræver mest assistance fra en revisor. Beskatningsformen kræver, at den personlige økonomi og virksom-

heds økonomien bliver adskilt. 

Ved indtræden i VSO skal der opgøres en indskudskonto, som svarer til egenkapitalen i et selskab. Denne bliver 

opgjort med værdien af ens erhvervsmæssige aktiver fratrukket erhvervsmæssig gæld. Denne må ikke indeholde 

privat gæld. Hvis indskudskontoen er negativ, mens det kun vedrører erhvervsmæssig aktivitet, så bliver ind-

skudskontoen sat til ”0”, hvis den derimod også indeholder privat gæld, så vil den blive negativ og så må der 

ikke spares op i virksomheden samtidig med at der bliver beregnet en rentekorrektion af negative indskudskonto.  

 

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende vil hæve eller indskyde værdier i virksomheden, skal dette ske efter 

hæverækkefølgen, jf. ovenfor. Denne sikrer, at virksomheden bliver beskattet af dens fulde overskud. Når virk-

somhedens overskud er blevet opgjort, bliver dette disponeret ved hjælp af et kassesystem. 

4. Beskatning efter Kapitalafkastordningen 

Vi vil I dette kapitel gennemgå reglerne samt de vigtigste forhold for en selvstændig erhvervsdrivende, som væl-

ger at blive beskattet efter KAO.  

KAO er opstået som en forlængelse af VSO og er derfor en forenklet version af denne. Den er opstået som et 

alternativ til VSO og kan derfor anvendes af den samme personkreds, altså selvstændige erhvervsdrivende. Det 

betyder desuden ikke noget, om man er fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig.  Reglerne i KAO bliver 

derfor også reguleret efter reglerne i virksomhedsskatteloven. 

Formålet med KAO er, at man får nogle af de samme fordele, som man ville have fået, hvis man benyttede VSO. 

Ved benyttelse af KAO bliver dette dog gjort på en meget lettere og mindre kompliceret måde i forhold til, hvis 

man benyttede VSO. Der er ved benyttelse af KAO heller ikke noget krav om en regnskabsmæssig adskillelse af 

virksomhedsøkonomien og privat økonomien.Endnu en fordel ved at benytte KAO er, at man, jf. VSL § 22 b, 

har mulighed for at avende en konjunkturudligningskonto, hvor man henlægger på en særlig konto, dette bevir-

ker, at man har mulighed for at foretage indkomstudjævning. 

4.1 Kapitalafkastgrundlag31 

Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres primo hvert år, jf. VSL § 22a, stk. 5. Ved indtrædelsesåret skal denne dog 

opgøres på indtrædelsesdatoen. 

                                                 
31 C.C.5.3.1.2.3 Kapitalafkastgrundlaget - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948936&chk=214955  

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948936&chk=214955
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Som udgangspunkt skal alle erhvervsrelaterede aktiver indgå i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, dog kan 

følgende aktiver ikke medregnes: 

 Anpartsvirksomhed 

 Konkursindkomst 

 Kontante beløb 

 Fordringer, som ikke er relateret til salg af varer og tjenesteydelser (varedebitorer/debitorer) 

 Finansielle aktiver 

Herudover indgår værdien af igangværende arbejder for fremmed regning, varelagre og debitorer alene i det 

omfang, værdien af disse overstiger værdien af gælden, opstået ved køb af vare og tjenesteydelser (varekredito-

rer/kreditorer). 

Gæld bliver modsat VSO, ikke modregnet i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. Dette gør, at man indirekte får 

fradrag for ens renteudgifter, som relaterer sig til finansieringen af de erhvervsmæssige aktiver. Værdiansættel-

sen af aktiverne følger de samme regler som VSO, hvilket også gør sig gældende for de retningslinjer, som bli-

ver benyttet, når det vurderes, om et aktiv er erhvervsmæssigt. 

Jf. VSL § 22a, stk. 6, skal blandede benyttede aktivers erhvervsmæssige andel medregnes i kapitalafkastgrundla-

get. 

Nedenfor har vi illustreret et eksempel på, hvordan kapitalafkastgrundlaget kan opgøres. 

Opgørelse over kapitalafkastgrundlaget – Figur 7 

Goodwill     200.000 

Fast ejendom     1.000.000 

Driftsmidler     125.000 

Blandet benyttede driftsmidler, erhvervsmæssig 

andel     50.000 

Igangværende arbejder for fremmedregning 150.000     

Forudbetalinger på igangværende arbejder - 25.000     

Igangværende arbejder opgjort til nettoværdien 125.000 125.000   

Varelagre   300.000   

Varedebitorer   100.000   

Værdi af igangværende arbejder, varelagre og 

varedebitorer   525.000   

Varekreditorer   - 200.000   

Igangværende arbejder, varedebitorer, varelagre 

overstiger varegæld   325.000 325.000 

Kapitalafkastgrundlag     1.700.000 

Egen tilvirkning med inspiration fra den juridiske vejledning C.C.5.3.1.2.3 
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4.2 Kapitalafkast32 

Kapitalafkast er den del af årets overskud, som svarer til et beregnet afkast af den selvstændigt erhvervsdriven-

des aktiver i virksomheden. Beregningen af kapitalafkastet sker på samme måde som ved VSO, jf. § 22a, stk. 2. 

Beregningen sker ved, at man ganger kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets begyndelse med kapitalafkast-

satsen. Når kapitalafkastet er blevet beregnet, så fragår dette i den personlige indkomst og tillægges kapitalind-

komsten. På denne måde får den selvstændig erhvervsdrivende altså fradrag i sin personlige indkomst, for de 

renteudgifter, som vedrører finansiering af erhvervsmæssige aktiver. Hvis kapitalafkastet overstiger renteudgif-

terne, er dette et udtryk for en forretning af egenkapitalen, og denne bliver beskattet som en kapitalindkomst. Der 

er dog en begrænsning på, hvor meget kapitalafkastet må udgøre. Denne regel kaldes for ”Maksimeringsreglen” 

og er bekskrevet i VSL § 22 a, stk. 3. Kapitalafkastet må, jf. maksimeringsreglen, ikke overstige den største tal-

mæssige værdi af følgende: 

 Positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed efter PSL § 3 

 Den samlede negative nettokapitalindkomst efter PSL § 4. 

Den personlige nettoindkomst bliver opgjort som resultat før renter. Det vil sige, at der tages fradrag for drifts-

omkostninger, afskrivninger og tilslutningsafgifter mv.  

Hvis der er blevet henlagt til konjunkturudligning, skal dette fragå ved opgørelsen af den personlige nettoind-

komst jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 8.  Hvis der har været henlagt til konjunkturudligning, skal dette beløb dog medreg-

nes i opgørelsen for personlig nettoindkomst i det år, hvor beløbet bliver hævet. 

Hvis den personlige nettoindkomst er negativ, bliver denne sat til 0 ved kapitalafkastberegningen. Herudover 

bliver nettokapitalindkomsten sat til 0, hvis denne er positiv. 

Hvis en af de to faktorer er 0, bliver kapitalafkastets størrelse afgjort af den anden faktor. Hvis begge faktorer er 

0, kan der ikke blive beregnet noget kapitalafkast. For at illustrere, hvordan maksimeringsreglen fungere i prak-

sis, er der udarbejdet nedenstående eksempel, hvor der er opstillet forskellige eksempler på, hvordan dette påvir-

ker kapitalafkastet: 

Beregning af kapitalafkast efter maksimeringsreglen – Figur 8 

  Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 

Beregnet kapitalafkast           70.000            100.000             40.000              25.000      

Nettokapitalindkomst -       100.000              10.000      -     50.000              25.000      

Årets overskud           90.000      -      25.000      -     10.000              15.000      

Maksimumsgrundlag         100.000                     0              50.000              15.000      

Kapitalafkast           70.000                     0              40.000              15.000      

Egen tilvirkning med inspiration fra Den Juridiske vejledning C.C.5.3.1.2.2 

                                                 
32 C.C.5.3.1.2.2 Kapitalafkastet og maksimeringsreglen - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948935&chk=214955  

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948935&chk=214955
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Forklaring af ovenstående tabel er som følger: 

Eksempel 1: Da det er nettokapitalindkomsten, som har den største værdi, er det denne som udgør maksimums-

grundlaget. Da kapital afkastet er mindre end maksimumsgrundlaget, er det altså hele kapitalafkastet, som skal 

medtages. 

Eksempel 2: I dette eksempel er nettokapitalindkomsten positiv og årets overskud er negativ. De bliver derfor 

begge nulstillet, og når dette er tilfældet, må der ikke medtages noget kapitalafkast. 

Eksempel 3: Årets resultat er i dette eksempel negativ, hvorfor denne værdi sættes til 0, det er derfor nettokapi-

talindkomsten, der bliver maksimumgrundlaget. Igen er maksimumgrundlaget større end kapitalafkastet, hvorfor 

hele beløbet medtages.  

Eksempel 4: Nettokapitalindkomsten er i dette eksempel positiv, hvorfor denne værdi sættes til 0, det er derfor 

årets resultat, der bliver maksimumgrundlaget. Da kapital afkastet overstiger værdien af årets resultat, må hele 

kapitalafkastet ikke medregnes og bliver begrænset af maksimumsgrundlaget på DKK 15.000 (årets resultat).  

4.3 Indkomstopgørelse ved kapitalafkastordningen 

Når man skal opgøre den skattepligtige indkomst i KAO, skal denne opgøres efter principperne i VSL § 6. Det 

vil sige, at der ikke er nogen forskel på, hvordan den skattepligtige indkomst bliver opgjort, uanset om man væl-

ger at benytte KAO eller VSO. Hvis man sammenholder VSO og KAO, vil kapitalafkastet typisk være højere i 

KAO, da kapitalafkastet bliver beregnet ud fra aktiver alene, hvor man i VSO modregner gælden i aktiverne. 

Beregningsgrundlaget er altså større i KAO.  

Når den personlige indkomst skal opgøres, bliver kapitalafkastet fratrukket denne og bliver i stedet tillagt som en 

kapitalindkomst. Som der også er blevet gennemgået i kapitel 2, er der et større beskatningsgrundlag i den per-

sonlige indkomst, end der er i kapitalindkomsten. Den selvstændige erhvervsdrivende får dermed en skattebespa-

relse ved at kunne fratrække kapitalafkastet i den personlige indkomst.  

4.4 Konjunkturudligningsordningen33 

Jf. VSL § 22 b kan både fuldt og begrænset skattepligtige selvstændige erhvervsdrivende henlægge til konjunk-

turudligning, hvis de benytter KAO. Konjunkturudligningsordningen giver de selvstændig erhvervsdrivende 

mulighed for at udjævne den skattemæssige virkning, hvis de i nogle år har svingende indkomster. Dette ligger 

sig tæt op ad den mulighed, som man også har ved benyttelsen af VSO, hvor der kan sammenlignes med kontoen 

for opsparet overskud. I forhold til sammenligningen over til VSO, har man dog ved brugen af KAO flere be-

grænsninger: 

 Henlæggelsen kan højst være 25 % 

 Henlæggelsen skal være mindst 5.000 kr. 

                                                 
33C.C.5.3.2.1 Generelt om konjunkturudligningsordningen - http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948939&chk=214955 

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948939&chk=214955
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 78 % af det henlagte beløb skal indsættes på en bunden bankkonto, svarende til det beløb, der er tilbage 

efter konjunkturudligningsskatten på 22 %. 

 Beløb, der er indsat på den bundne bankkonto, skal være bundet i minimum 3 måneder 

 Et henlagt beløb skal indtægtsføres senest i det 10. år efter henlæggelsen. 

Der skal altså oprettes en særlig og bunden bankkonto, hvis man vil hensætte til konjunkturudligning. Når der 

bliver hensat til konjunkturudligning, bliver dette beløb fratrukket virksomhedens skattepligtige indkomst i de år, 

hvor der bliver henlagt. Der skal dog betales en foreløbig konjunkturudligningsskat, som svarer til selskabsskat-

ten på 22 %. Det skal bemærkes, at der ikke kan henlægges til konjunkturudligning i et år, hvor der samtidig 

bliver indtægtsført et tidligere hensat beløb, jf. VSL § 22 b, stk. 4, 7 og 8. 

Når den selvstændige erhvervsdrivende vælger at indtægtsføre et tidligere hensat beløb, skal dette beløb indreg-

nes sammen med virksomhedes skattepligtige indkomst. Den foreløbige konjunkturudligningsskat skal fratræk-

kes i slutskatten i det indkomstår, hvor henlæggelsen er indtægtsført.  

Hvis den selvstændige udtræder af KAO, skal henlæggelserne til konjunkturudligning, jf. VSL § 22 b, stk. 8, 1. 

pkt., indtægtsføres med virkning for det seneste indkomstår. Det betyder desuden også, at der ikke kan blive 

henlagt til konjunkturudligning i det år, hvor den selvstændige udtræder af KAO med virksomheden, jf. VSL § 

22 b, stk. 1, 5. pkt. 

Hvis den selvstændige derimod vælger at indtræde i VSO efter ophør i KAO, så bliver konjunkturhenlæggelsen 

frigivet. Den selvstændige kan ved overgangen til VSO enten vælge at blive beskattet af henlæggelsen eller 

overføre hele henlæggelsen til kontoen for opsparet overskud jf. VSL § 22 b, stk. 8. Eventuelle beløb som over-

føres fra konjunkturudligningskontoen skal fratrækkes indskudskontoen, jf. VSL § 3, stk. 3.  

4.5 Delkonklusion 

Overordnet er der mange ligheder mellem KAO og VSO, dog hvor man med KAO har en mere enkel og forsim-

plet udgave af VSO. Der er ikke så mange krav i KAO, som der er i VSO, og hvor en af de største fordele er, at 

man ikke skal adskille virksomheds- og privatøkonomi fra hinanden.  

Ved anvendelsen af KAO, skal man opgøre et kapitalafkast, hvilket er en af de primære fordele ved ordningen. 

Måden, hvorpå dette beregnes, er, at man tager værdien af alle ens erhvervsmæssige aktiver og fratrækker vær-

dien af ens kreditorer. Formålet med at beregne dette kapitalafkast er, at dennes værdi bliver fratrukket den per-

sonlige indkomst og tillagt i kapitalindkomsten, hvorfor man opnår en skattemæssig optimering. 

Herudover er der også mulighed for at opspare i virksomheden, dette kaldes for konjunkturudligningsordningen 

og kan sammenlignes med kontoen for opsparet overskud i VSO. 

Den store forskel på disse er, at der er begrænsninger ved opsparing efter konjunkturudligningsordningen, såsom 
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at man højst kan henlægge 25 pct. af virksomhedens overskud. Herudover skal henlæggelsen bindes likviditets-

mæssigt på en bunden bankkonto i minimum 3 måneder.  

5. Sammenligning af PSL, KAO og VSO 

For at opsummere hvilke fordele og ulemper, der er, ved de tre forskellige beskatningsformer, vil vi i dette kapi-

tal gennemgå disse.  

5.1 Krav til beskatningsformerne 

Der er nogle forskellige krav til, hvornår man kan benytte sig af de forskellige beskatningsformer. Vi vil neden-

for opliste forskellene på disse, alt afhængig af hvilken beskatningsform, der vælges. 

5.1.1 PSL  

PSL er den af de tre beskatningsformer, som har færrest krav. Hvis man vil beskattes efter PSL, er kravene, at 

den selvstændige erhvervsdrivende enten er fuldt eller begrænset skattepligtig, herudover skal man også opfylde 

mindstekravsbekendtgørelsen. Kravene til denne er beskrevet i afsnit 2.2. 

5.1.2 KAO  

Hvis man i stedet vælger at blive beskattet efter KAO, skal man opfylde de samme krav, som hvis man havde 

valgt PSL, herudover kommer der dog yderligere krav. Disse krav er, at man skal opgøre sit kapitalafkastgrund-

lag samt udregne ens kapitalafkast. Forklaring af kapitalafkastgrundlag samt kapitalafkast er gennemgået i hen-

holdsvis afsnit 4.1 og 4.2.  

5.1.3 VSO  

Hvis man vælger at blive beskattet efter reglerne i VSO, skal man følge de regler, som er beskrevet under PSL + 

KAO, men herudover kommer der også en række andre krav, som man skal opfylde.  

Opdeling af økonomien: Ved valg af VSO skal man have lavet en opdeling af ens økonomi. Virksomhedsøko-

nomien og privatøkonomien skal altså være opdelt og adskilt.  

Indskudskonto: Man skal desuden også opgøre en indskudskonto. Kravene til, hvordan denne bliver opgjort, er 

yderligere beskrevet i afsnit 3.4. Hvis man har en negativ indskudskonto, skal man, jf. reglerne i VSO, også fore-

tage rentekorrektion af denne. Yderligere forklaring af rentekorrektion og negativ indskudskonto er beskrevet i 

afsnit 3.5 for negativ indskudskonto og afsnit 3.8 for rentekorrektion. 

Konto for opsparede overskud: Det er et krav for den selvstændige erhvervsdrivende at opgøre en konto for 

opsparede overskud, hvor det er muligt for den erhvervsdrivende at opspare virksomhedens indkomst og alene 

betale en foreløbig virksomhedsskat på 22 %. Se afsnit 3.9 for yderligere vedrørende kontoen for opsparet over-

skud. 
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Hæverækkefølge: Når man benytter sig af VSO, skal ens hævninger i året beskattes efter reglerne i hæverække-

følgen. Hæverækkefølgen viser, hvad der skal beskattes efter PSL eller måske slet ikke beskattes, alt afhængig 

af, hvilken slags hævning der er tale om. Hæverækkefølgen er gennemgået i afsnit 3.11. 

5.1.4 Opsummering 

Som det fremgår af ovenstående, er der altså langt flere krav til VSO end ved de to andre beskatningsformer. Det 

er også derfor, at de fleste erhvervsdrivende, som vælger denne beskatningsform, vælger at søge rådgivning. 

5.2 Kapitalafkast 

5.2.1 PSL 

Det er ikke muligt at beregne et kapitalafkast, hvis man vælger at benytte PSL som beskatningsform. 

5.2.2 KAO  

Hvis man vælger at benytte sig af KAO, skal man beregne et kapitalafkast. Måden, hvorpå denne beregnes, er, at 

man benytter sig af et kapitalafkastgrundlag, som beregnes ved, at man tager værdien af sine erhvervsmæssige 

aktiver og fratrækker værdien af sine kreditorer. Herefter tager man 1 % af det beregnede kapitalafkastgrundlag 

for at finde værdien af ens kapitalafkast.  

Kapitalafkastet bliver herefter fratrukket den personlige indkomst og tillagt i kapitalindkomsten, hvorved man 

får skatteoptimeret, da beskatningsgrundlaget er højere i den personlige indkomst. Kapitalafkastet er dog be-

grænset af maksimeringsreglen, hvilket betyder, at kapitalafkastet ikke kan overstige værdien af virksomhedens 

positive resultat før skat eller den negative kapitalindkomst. 

5.2.3 VSO  

Efter VSO skal man også beregne et kapitalafkast, dette sker ved, at man beregner et kapitalafkastgrundlag, hvor 

man tager værdien af ens erhvervsmæssige aktiver og fratrækker gælden til disse. 

Kapitalafkastet bliver herefter fratrukket den personlige indkomst og tillagt i kapitalindkomsten, hvorved man 

får skatteoptimeret, da beskatningsgrundlaget er højere i den personlige indkomst. Kapitalafkastet er dog be-

grænset og kan ikke overstige virksomhedens overskud. 

5.2.4 Opsummering 

Gennemgangen viser, at man ved KAO og VSO får skatteoptimeret ved, at kapitalafkastet bliver fratrukket den 

personlige indkomst og flyttet til kapitalindkomst. Kapitalafkastet vil typisk også være større ved KAO end 

VSO, da der ikke bliver fratrukket gæld i kapitalafkastgrundlaget efter reglerne i KAO. 

5.3 Renteudgifter 

5.3.1 PSL  

Renteudgifterne bliver efter PSL beskattet som kapitalindkomst. 
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5.3.2 KAO 

Renteudgifter bliver efter KAO beskattet som kapitalindkomst. 

5.3.3 VSO 

Renteudgifterne bliver efter VSO beskattet som personlig indkomst. 

5.3.4 Opsummering 

Ovenstående viser en af de væsentligste fordele ved at vælge VSO som beskatningsform. Virksomhedens rente-

udgifter bliver indregnet som personlig indkomst, hvilket betyder, at man efter VSO får en større fradragsværdi 

af ens renteudgifter, da beskatningsgrundlaget i den personlige indkomst er større end i kapitalindkomsten.  

5.4 Opsparede overskud 

5.4.1 PSL  

Hvis man vælger at benytte sig af PSL som beskatningsform, er det ikke muligt at opspare overskud i virksom-

heden. Virksomhedens overskud bliver derfor blot beskattet som personskat. 

5.4.2 KAO  

Hvis man vælger at benytte KAO som beskatningsform, kan man maksimalt vælge at opspare 25 % af virksom-

hedens overskud, dog skal beløbet minimum være 5.000 kr. Herudover skal det opsparede overskud samtidig 

overføres til en bunden bankkonto, hvor dette er bundet i minimum 3 måneder og skal udbetales efter maksimalt 

10 år. 

Når man opsparer overskud efter reglerne i KAO, bliver det opsparede beløb beskattet af en foreløbig skattesats, 

svarende til selskabsskattesatsen. Dette beløb kaldes for konjunkturudligningsskat og udgør 22 %. 

5.4.3 VSO  

Hvis man vælger at benytte VSO som beskatningsform, er der ikke nogen begrænsninger for, hvor meget man 

kan spare op i virksomheden om året. Det skal dog bemærkes, at der skal tages højde for ens hævninger i året 

samt kapitalafkastet, da dette skal fratrækkes virksomhedens overskud. Det er på baggrund af denne beregning, 

det bestemmes, hvor meget der som minimum skal personligt beskattes.  

Når man opsparer overskud efter reglerne i VSO, bliver det opsparede beløb foreløbigt beskattet med en skatte-

sats svarende til selskabsskattesatsen. Dette beløb kaldes for virksomhedsskat og udgør 22 %. 

5.4.4 Opsummering 

Ovenstående gennemgang viser, at det er muligt at opspare overskud i både KAO og VSO. Den viser dog også 

en af fordelene ved VSO, nemlig at der ikke er nogen begrænsninger i forhold til, hvor meget eller hvor lidt, man 

vil spare op. Der er altså en del flere begrænsninger forbundet med valg af KAO frem for VSO, hvis man ser på, 

hvordan man sparer overskud op i virksomheden. 

5.5 Delkonklusion 

I dette afsnit vil vi kort gennemgå fordelene og ulemperne, som er gennemgået ovenfor. 
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5.5.1 PSL  

Dette er den mest enkle af de tre beskatningsformer. Det er også denne, som kræver mindst involvering fra en 

revisor og derfor også den billigste i forhold til dette. Ulemperne ved denne beskatningsform er, at man ikke har 

mulighed for at lave indkomstudjævning, da man ikke har mulighed for at opspare i virksomheden. Herudover 

har man heller ikke mulighed for at foretage topskatteoptimering, da der ikke er nogen mulighed for at hensætte 

til senere hævninger. Herudover bliver renteudgifterne fradraget i kapitalindkomsten. 

PSL er derfor bedst at benytte, hvis man ikke har nogle væsentlige aktiver og heller ikke har store renteudgifter 

samt, hvis ens overskud ikke er så stort, at man ligger over topskattegrænsen. Hvis man ikke har behov for disse 

muligheder, kan man ikke drage fordel af de fordele, der er ved KAO eller VSO, hvorfor PSL derfor vil være en 

god ordning, grundet de andre ordninger er mere komplicerede og typisk kræver mere assistance fra revisor. 

5.5.2 KAO  

Denne beskatningsform er lavet som et mere simpelt alternativ til VSO. Det kræver derfor mindre assistance fra 

revisor end ved VSO-ordningen, hvorfor udgifterne til revisor er mindre, dog er behovet større end ved PSL. 

Fordelene ved KAO er, at man skal beregne et kapitalafkast ud fra et kapitalafkastgrundlag. Dette grundlag er 

typisk større end ved VSO, hvorfor man får større skattemæssig optimering, da kapitalafkastet fradrages fra den 

personlige indkomst og bliver beskattet som kapitalindkomst. Herudover har man også mulighed for at spare op i 

virksomheden ved hjælp af en konjunkturudligningskonto, hvorfor det er muligt at foretage indkomstudjævning.  

Ulemperne ved KAO er, at der er mange begrænsninger i forhold til opsparing i virksomheden, og det er mere 

kompliceret, da man skal oprette en særskilt bunden bankkonto til dette. Det er heller ikke muligt at topskatteop-

timere, da man ikke kan hensætte til senere hævning i KAO.  

KAO er derfor bedst at benytte, hvis man har væsentlige aktiver, da dette giver et større kapitalafkastgrundlag. 

Herudover er den også optimal, hvis der ikke er store renteudgifter – hvis man har store renteudgifter er det me-

ret optimalt at benytte VSO. KAO er derfor typisk et optimalt valg ved udlejning af ejendomme ved den nuvæ-

rende markedssituation, da udlånsrenten ligger meget lavt, så selvom man har et stort prioritets lån, kan man 

stadig opnå et kapitalafkast, som overstiger renteudgifterne.  

5.5.3 VSO  

Denne beskatningsform er den mest komplicerede af de tre beskatningsformer, hvorfor det også er denne som er 

”dyrest”, hvis man taler om revisoromkostninger, da denne typisk kræver stor involvering fra revisor. 

Der er mange fordele ved benyttelse af VSO i forhold til PSL og KAO. En af de største fordele ved benyttelse af 

VSO er, at renteudgifterne bliver fradraget i den personlige indkomst, hvor man ved de to andre får fradrag for 

renteudgifterne under kapitalindkomsten. Herudover bliver der også under VSO beregnet et kapitalafkast, hvor 

man dog skal fradrage den erhvervsmæssige gæld i ens erhvervsmæssige aktiver, hvorfor dette grundlag er lave-

re end ved KAO. Herudover er der mulighed for både at opspare overskud i virksomheden og mulighed for at 
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foretage topskatteoptimering ved hensættelse til senere hævning.  

Ulemperne ved denne ordning er som nævnt ovenfor, at det er den mest komplicerede af de tre former, ligesom 

kapitalafkastgrundlaget er mindre end ved KAO. 

VSO er derfor bedst at benytte, hvis den erhvervsdrivende har store renteudgifter, så man får større fradrag i den 

personlige indkomst. Herudover er den også fordelagtig, hvis ens indtjening ligger over topskattegrænsen, da der 

er gode muligheder for at topskatteoptimere, både ved opsparing af overskud og ved hensættelse til senere hæv-

ning. 

5.5.4 Opsummering 

Der er ved ovenstående gennemgang altså flest fordele ved benyttelse af VSO, dog er denne også mere kompli-

ceret end de to andre, hvorfor det kræver mere assistance fra revisor, hvilket gør, at man får større omkostninger 

ved dette. Man skal derfor ved valg af beskatningsform vurdere, hvordan ens virksomhed er sammensat, og hvil-

ke behov man har, før man vælger beskatningsform.  

 

Kapitel 6 – Indledning til analyse 
 

6.1 - Præsentation af case: 
Otto Madsen er en far til to sønner. Otto Madsen er efter bruddet med konen flyttede i lejebolig på Frederiks-

berg. Han har altid haft en stærk økonomi og har været drevet af karrieren. Otto Madsen har derfor tilbage i 2011 

efter finanskrisen og boligboblen opkøbt to lejligheder som investering, som han udlejer til hans børn. Lejlighe-

derne er beliggende på henholdsvis Frederiksberg og Vesterbro. Børnene har ligesom alle andre indbetalt deposi-

tum mv., da Otto Madsen af natur mener, at man skal kunne klare sig selv. Huslejen, som børnene betaler, svarer 

til markedslejen, og der indgår ikke et gaveelement heri. Otto Madsen ved godt, at man kan give gaver skattefrit 

til sine børn. For indkomståret 2017 kunne dette beløbe sig til 69.200 kr. Otto Madsen vil dog ikke lave nedslag i 

huslejen. 

 

I og med, at Otto Madsen bor i en lejebolig, har han ingen private renteudgifter, men blot de renteudgifter, der 

afholdes i forbindelse med låntagning i lejlighederne. Han har en mindre renteindtægt på hans lønkonto.  

Otto Madsen arbejder i indre by og har et godt job, hvor han tjener mere end topskattegrænsen. Han har kort til 

arbejde og derfor ikke noget befordringsfradrag.  

Da Otto Madsen tilbage i 2011 købte lejlighederne til hans børn, tænkte han ikke så meget over den skattemæs-

sige del, men havde blot hørt at kravene til VSO og KAO var højere end bare at lade sig beskatte efter Person-

skattelovens bestemmelser. Da det hele var familieinternt, tænkte han, at det nok ikke kunne svare sig at sætte 
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sig ind i alle disse regler og lovgivning. Derudover havde han også hørt, man havde brug for en revisor ved be-

nyttelse af VSO og KAO, og den omkostning ville han ikke afholde. 

Otto Madsen er igen blevet mødt med diskussioner om, hvorvidt den ene beskatningsform er mere gavnlig for 

ham end en anden. Han har derfor besluttet sig for at undersøge dette, og han har bedt os undersøge, hvorvidt 

han skal fortsætte med at lade sig beskatte efter PSL eller om han med fordel kan overgå til VSO eller KAO.  

Otto Madsen har også været i banken og tale med sin rådgiver grundet de stigende priser på boligmarkedet i 

København, som gør, at belåningsgraden af lejlighederne nu befinder sig i et niveau under 60%, og han derfor 

har mulighed for at omlægge lånene til en lavere rente. Han vil derfor gerne have svar på følgende spørgsmål: 

 Han vil derfor gerne vide, hvor følsom beskatningen er over for et fald eller stigning i renten, hvis han 

omlægger til en kort variabel rente.  

 Han vil gerne vide, om ”store” eller ”små” tal har betydning i forhold til beskatningen. Altså om størrel-

sen på aktiverne og restgælden har en betydning. 

 Han vil gerne have belyst den likviditetsmæssige konsekvens ved valg af beskatningsform, hvor der ind-

drages rådgiveromkostninger til revisor. 

6.2 Privatøkonomi: 

Otto Madsen har for indkomståret haft følgende indkomster og fradrag ved siden af hans udlejning: 

Opgørelse af skattepligtig indkomst – Figur 9 

Personlig indkomst lønmodtagerindkomst   1.020.000 

Personligindkomst før AM-bidrag   1.020.000 

Beregnet AM-bidrag 8% -81.600 

Personlig indkomst i alt   938.400 

      

Renteindtægter bankindetåender   2.195 

Kapitalindkomst i alt   2.195 

      

Fagligt contingent   -2.500 

Gaver til foreninger   -3.500 

Beskæftigelsesfradrag max. 30.000 (8,75% af 1.020.000) 89.250 -30.000 

Ligningsmæssige fradrag   -36.000 

      

Skattepligtig indkomst   904.595 

Kilde: egen tilvirkning 
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I de følgende afsnit vil ovenstående spørgsmål fra Otto Madsen blive gennemgået og beskrevet ved hjælp af 

beregninger og sammenligninger. 

6.3 Virksomhedsøkonomi: 

Otto Madsen har som nævnt ovenfor haft en forholdsvis god økonomi og det har afledt, at han har købt de to 

lejligheder, hvor hans børn bor til leje. Nedenstående tabel viser fordelingen af kontant købesum og restgæld. 

Gældsspecifikation 

Kontant 

købspris 

Oprindelig 

hovedstol Belåningsprocent Restgæld 

Lejlighed Frederiksberg 1.400.000 1.120.000 65% 910.000 

Lejlighed Vesterbro 1.600.000 1.280.000 55% 880.000 

 

Otto Madsen har haft lejlighederne siden 2011, hvorfor der er afbetalt en del på gælden, hvilket kan ses ud fra 

belåningsgraderne, som er på henholdsvis 65 % for Frederiksberg lejligheden og 55 % for Vesterbro lejligheden. 

For disse lejligheder er der tilhørende huslejespecifikation og rentespecifikation: 

Husleje Specifikation Husleje pr. Måned 

 

Rentespecifikation 3% 

Lejlighed Frederiksberg 6.000 

 

Lejlighed Frederiksberg 27.300 

Lejlighed Vesterbro 7.000        Lejlighed Vesterbro 26.400 

 

Resultatopgørelsen for 2017 for lejlighederne er opgjort nedenfor. Der er i 2017 ikke brugt omkostninger på 

vedligehold. 

  Lejlighed Frederiksberg Lejlighed Vesterbro Total for udlejning 

Huslejeindtægt 72.000 84.000 156.000 

Ejendomsskat -5.980 -6.270 -12.250 

Ejerforening -20.400 -28.800 -49.200 

Diverse omkostninger -1.120 -795 -1.915 

Resultat før renter 44.500 48.135 92.635 

Renteudgifter -27.300 -26.400 -53.700 

Årets resultat 17.200 21.735 38.935 

 

Årets resultat viser 38.935 kr. Mens resultatet før renter er 92.635 kr. Dette tal er vigtigt i forhold til beregningen 

af skatten efter PSL. 
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6.4 Analysens formål 

Vi vil med udgangspunkt i ovenstående privatøkonomi og virksomhedsøkonomi samt den indledende teori ved-

rørende de tre beskatningsformer foretage en analyse, samt besvare de spørgsmål som Otto Madsen har bedt os 

undersøge med henblik på at, finde frem til hvilken beskatningsform, der er mest optimal at anvende i forhold til 

Otto Madsen og hans virksomhed. 

Vi vil derfor i de næste afsnit ud fra Otto Madsens regnskab for 2017, gennemgå de tre beskatningsformer.  

De skattesatser, som vil blive anvendt i de næste afsnit er opstillet nedenfor, og disse er de gældende satser for 

indkomståret 2017: 

 

Aktuelle skattesatser for indkomståret 2017 

AM-bidrag 8% 

Bundskat 10,08% 

Beskæftigelsesfradrag, procent 8,05% 

Beskæftigelsesfradrag, max 30.000 

Personfradrag 45.000 

Sundhedsbidrag 2% 

Kommuneskat (Frederiksberg) 22,80% 

Topskat, procent 15% 

Topskattegrænse 479.600 

Kapitalafkastsats 1% 

Rentekorrektionssats 3% 

 

Virksomhedsregnskabet, bestående af resultatopgørelse samt balance er vedlagt i bilag 4. 

Det vil være ovenstående skattesatser samt det vedlagte virksomhedsregnskab som alle tre beskatningsformer vil 

tage udgangspunkt i. Revisoromkostningerne vil derfor kun blive set som en likviditetsmæssig omkostning i 

forhold til når vi til sidst skal sammenholde de tre beskatningsformer. De vil derfor ikke komme til at indgå i 

virksomhedsregnskabet for nogle af de tre beskatningsformer. Dette har vi valgt for at få et sammenligneligt 

grundlag i forhold til indkomstskatten. 
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Kapitel 7 – Beregning af skatter for Otto Madsen 

7.1 Beregning af skatter for indkomståret 2017 - PSL 
For at kunne bevare Otto Madsens spørgsmål vil vi først gennemgå hans økonomi og den skattemæssige betyd-

ning ved benyttelse af reglerne efter PSL. 

7.1.2 Opgørelsen af skattepligtig indkomst 

Jf. virksomhedsregnskabet i bilag 4, er det et resultat før renter på 92.635 kr. samt, renteudgifter for 53.700 kr., 

hvilket giver et skattemæssigt resultat af Otto Madsens virksomhed på 38.935 kr. Ud fra dette har vi opstillet en 

opgørelse over Otto Madsens skattepligtige indkomst for 2017. Denne kan ses nedenfor: 

 

Opgørelse af skattepligtig indkomst – Figur 10 

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed   92.635 

Personlig indkomst lønmodtagerindkomst   1.020.000 

Personligindkomst før AM-bidrag   1.112.635 

Beregnet AM-bidrag 8% -89.011 

Personlig indkomst i alt   1.023.624 

      

Renteindtægter bankindetåender   2.195 

Renteudgifter prioritetsgæld vedr. lejligheder   -53.700 

Kapitalindkomst i alt   -51.505 

      

Fagligt kontingent   -2.500 

Gaver til foreninger   -3.500 

Beskæftigelsesfradrag max. 30.000 (8,75% af 1.112.635) -97.356 -30.000 

Ligningsmæssige fradrag   -36.000 

      

Skattepligtig indkomst   936.119 

 

Beregningerne er vedlagt i bilag 5. 

I figuren ovenfor er den skattepligtige indkomst opgjort for Otto Madsen for 2017. I forhold til figur 9, kan man 

se, at der i denne opgørelse også indgår tallene fra hans virksomhed. Årets resultat før renter bliver beskattet som 

personlig indkomst, da der, jf. reglerne i PSL, ikke kan fradrages renteudgifter i den personlige indkomst, men at 

der i stedet for skal fradrages for disse i kapitalindkomsten. Den personlige indkomst bliver derfor opgjort af 
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Otto Madsens lønmodtagerindkomst + resultat før renter fra virksomheden. Af dette beløb skal der beregnes et 

AM-bidrag, som udgør 8 %, jf. skattesatserne fra 2017. Dette giver en personlig indkomst på 1.023.624 kr. 

Kapitalindkomsten udgøres af renteudgifter til prioritetsgæld fra virksomheden samt de renteindtægter, som han 

har fra hans lønmodtager konto. Kapitalindkomsten bliver derfor negativ i året med 51.505 kr.   

De ligningsmæssige fradrag består af beskæftigelsesfradrag på 30.000 kr. Beskæftigelsesfradraget udgør 8,75 % 

af ens AM-grundlag, men kan i 2017 maksimum udgøre 30.000 kr. Otto Madsens beskæftigelsesfradrag bliver 

for året 97.356 kr., hvorfor det bliver sat til maksimum.  

Ud over dette har han også betalt et fagligt kontingent, som der, jf. Ligningslovens § 13, gives fradrag for. Her-

udover har han også givet en mindre gave til en godkendt forening, hvilket der, jf. Ligningsloven § 12, stk. 2 og 

3, kan fradrages for i ens skattepligtige indkomst. Der kan for indkomståret 2017 dog maksimum fradrages 

15.600 kr., men da Otto Madsens omkostninger ikke overstiger dette beløb, får han fradrag for alle omkostninger 

i forbindelse med dette. 

Otto Madsens skattepligtige indkomst bliver derfor for året 936.119kr.  

7.1.3 Beregning af indkomstskatter 

Vi vil i figuren nedenfor opstille hvordan hans indkomstskatter for 2017 vil blive beregnet. 

Beregning af indkomstskatter – Figur 11 

Type: Sats: Grundlag: Beregnet skat: 

AM-bidrag 8% 1.112.635 89.011 

Bundskat 10,08% 1.023.624 103.181 

Topskat 15% 544.024 81.604 

Sundhedsbidrag 2% 936.119 18.722 

Kommuneskat - Frederiksberg 22,80% 936.119 213.435 

Kirkeskat - Frederiksberg 0,50% 936.119 4.681 

  

  

  

Skatteværdi af personfradrag - Bundskat, 10,08% -4.536 

Skatteværdi af personfradrag - Sundhedsbidrag, 2% -900 

Skatteværdi af personfradrag - Kommuneskat, 22,8% -10.260 

Skatteværdi af personfradrag - kirkeskat, 0,5% 

 

-225 

Reduktion for rentefradragets skatteværdi 

 

-3.000 

Beregnet skat for indkomståret 2017   491.713 
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I figuren ovenfor er beregningen af skatterne foretaget. Der betales AM-bidrag af lønmodtagerindkomsten og 

virksomhedsresultatet, hvorfor dette er 8 % af 1.112.635 kr. svarende til et AM-bidrag på 89.011 kr. 

Bundskatten og topskatten beregnes herefter, hvor grundlaget er den personlige indkomst. Der bliver beregnet 

bundskat af hele den personlige indkomst, hvor der for topskatteberegningen først skal tages højde for topskatte-

grænsen. Bundskatten bliver derfor 10,08 % af 1.023.624 kr., svarende til en skat på 103.181 kr.  

Topskattegrænsen er i 2017 på 479.600 kr. hvilket betyder, at der for de første 479.600 kr. som Otto Madsen har 

tjent ikke skal betales topskat. Der bliver altså derfor kun beregnet topskat af 544.024 kr. af Otto Madsens sam-

lede personlige indkomst. Den beregnede sat bliver derfor 15 % af 544.024 kr. hvorfor dette bliver en skat på 

81.604 kr. 

Sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat beregnes af den skattepligtige indkomst. Som oplyst ovenfor, be-

regnes den skattepligtige indkomst som den personlige indkomst fratrukket kapitalindkomst og de ligningsmæs-

sige fradrag. Det er alene ved disse tre skattetyper, der er fradrag for renteudgifterne, beskæftigelsesfradraget 

mv.  

Sundhedsbidraget er som vist ovenfor 2 % af den skattepligtige indkomst. Som beskrevet i afsnit 2.6 under PSL, 

er denne ved at blive udfaset og vil i 2019 være bortfaldet helt. Otto Madsen skal i 2017 betale en skat på 18.722 

kr., i Sundhedsbidrag. 

Grundet Otto Madsen er bosat i Frederiksberg kommune, så er det denne kommunes skatteprocenter samt kirke-

skat, der er anvendt til beregningen. Otto Madsen skal i Frederiksberg Kommune betale henholdsvis 22,8 % i 

kommuneskat og 0,5 % i kirkeskat. Hvilket giver en beregnet skat på 213.435 kr. i kommuneskat og 4.681 kr., i 

kirkeskat for 2017.  

Udover ovenstående beregnede skatter, så har Otto Madsen også et personfradrag. Dette personfradrag er i 2017 

på 45.000 kr., hvorfor der i ovenstående figur også er udregnet skatteværdien af dette personfradrag. Denne bli-

ver udregnet ved at benytte de 45.000 kr., i personfradrag og gange med % satsen for skatterne. Otto Madsen 

opnår derfor et nedslag i skatten på 15.921 kr.(4.536 + 900 + 10.260 + 225 – alle skatteværdierne ovenfor)  

Udover personfradraget, skal der også, jf. PSL § 11, stk. 1., beregnes et nedslag i skatten, hvis der er negativ 

kapitalindkomst. Man kan dog maksimum få fradrag for 50.000 kr. Grunden til, at man opnår dette fradrag, er en 

kompensation for, at sundhedsbidraget fjernes og bundskatten i stedet hæves. Man får derfor i 2017 kompensati-

on for 6 % af maksimum 50.000 kr., i negativ nettokapitalindkomst. Otto Madsen har i 2017 negativ kapitalind-

komst for 51.505 kr., hvorfor han får maksimal kompensation, hvilket er 3.000 kr. 

Otto Madsen skal derfor i indkomståret 2017 betale en skat på 491.713 kr., som jf. ovenfor altså er beregnet ud 

fra en personlig indkomst på 1.023.064 kr., og en skattepligtig indkomst på 936.119 kr. Hans effektive skatte-

procent bliver dermed 48,04 %, da denne er beregnet ud fra den beregnede skat (491.713) divideret med den 

personlige indkomst (1.023.064).  
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 7.1.4 Delkonklusion 

Vi har i dette afsnit gennemgået hvordan Otto Madsens personlige- og skattepligtige indkomst for 2017 ville 

komme til at se ud, samt hvordan beskatningen af denne ville blive, hvis han benyttede sig af reglerne i PSL.  

Som gennemgået ovenfor, så kan man ikke fradrage ens renteudgifter i den personlige indkomst, men først i 

kapitalindkomsten. Dette betyder samtidig, at han kun får fradrag for disse i beskatningen af sundhedsbidrag, 

kommuneskat og kirkeskat.  

Otto Madsen endte derfor med en samlede skattebetaling på 491.713 kr. Han havde en personlig indkomst på 

1.023.064, hvilket betyder at hans effektive skatteprocent end med at være på 48,04 %.  

 

7.2 Beregning af skatter for indkomståret 2017 - VSO 

Efter gennemgangen vil vi nu beregne Otto Madsens total skat for 2017, hvis han havde benyttet sig at reglerne 

indenfor VSO.  

7.2.1 Opgørelse af personlig indkomst 

Da man får fradrag for renterne samt kapitalafkastet i den personlige indkomst efter VSO, så har vi lavet neden-

stående figur for at vise beregningen af denne: 

Opgørelse af den personlige indkomst jf. VSO – Figur 12 

Resultat af Virksomhed 

 

92.635 

Renteudgifter i virksomhed 

 

-53.700 

Indkomst i virksomheden 

 
38.935 

  

 

  

Kapitalafkast i virksomhedsordningen (49.925) 

 

-11.300 

Rentekorrektion 

 

0 

Personlig indkomst før AM-bidrag 

 

27.635 

AM-bidrag 8% -2.211 

Personlig indkomst fra virksomheden 

 

25.424 

  

 

  

Kapitalafkast i virksomhedsordningen 

 

11.300 

Rentekorrektion 

 

0 

Kapitalindkomst fra virksomheden   11.300 

 

Årets resultat før renter, renteudgifter mv. er det samme som ved gennemgangen af PSL. Disse kan ligeledes ses 

i virksomhedsregnskabet, bilag 4. Som det også fremgår af vedlagte virksomhedsregnskab, så har Otto Madsen 

en mellemregningskonto, som han har oprettet efter indtrædelse i VSO. Denne konto bliver brugt til finansiere 

hans afdrag på gælden.  

Forskellen i forhold til PSL er, at renteudgifterne må fradrages i den personlige indkomst, hvorfor det er årets 

resultat i virksomheden, som indgår her. Herudover er der beregnet et kapitalafkast jf. bilag 6, som også fragår i 
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den personlige indkomst og i stedet bliver beskattet som kapitalindkomst. Da indskudskontoen ikke er negativ i 

året, bliver der ikke beregnet nogen rentekorrektion. 

7.2.2 Opgørelse af skattepligtig indkomst 

Ud fra dette har vi opstillet en opgørelse over Otto Madsens skattepligtige indkomst for 2017 ud fra benyttelse af 

reglerne i VSO. Denne kan ses nedenfor: 

Opgørelse af skattepligtig indkomst – Figur 13 

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed   27.635 

Personlig indkomst lønmodtagerindkomst   1.020.000 

Personligindkomst før AM-bidrag   1.047.635 

Beregnet AM-bidrag 8% -83.811 

Personlig indkomst i alt   963.824 

      

Renteindtægter bankindeståender   2.195 

Kapitalindkomst fra virksomheden   11.300 

Kapitalindkomst i alt   13.495 

      

Fagligt kontingent   -2.500 

Gaver til foreninger   -3.500 

Beskæftigelsesfradrag max. 30.000 (8,75% af 1.047.635) -91.668 -30.000 

Ligningsmæssige fradrag   -36.000 

      

Skattepligtig indkomst   941.319 

Beregningerne er vedlagt i bilag 7. 

I figuren ovenfor er den skattepligtige indkomst opgjort for Otto Madsen for 2017. I forhold til figur 9, så kan 

man se, at der i denne opgørelse også indgår tallene fra hans virksomhed.  

Modsat reglerne i PSL og KAO, så kan man jf. reglerne i VSO godt fradrage ens renteudgifter i den personlige 

indkomst. Det er derfor resultat efter renter, som bliver overført til den personlige indkomst, hvilket er 38.935 

kr., dog må man også jf. reglerne i VSO modregne værdien af kapitalafkastet i ens personlige indkomst. Kapital-

afkastet er udregnet jf. bilag 6 og er udregnet til 11.300 kr., som bliver fratrukket den personlige indkomst og 

tillagt som kapitalindkomst. Indkomsten fra selvstændig virksomhed til personlig beskatning bliver derfor 

27.635 kr. 

Tillagt Otto Madsens lønmodtagerindkomst, så har han en personlig indkomst før AM-bidrag på 1.047.635 kr. 

Dette beløb skal der så beregnes et AM-bidrag, som der udgør 8 % jf. skattesatserne fra 2017, AM-bidraget ud-

gør derfor 83.811 kr., hvilket giver en personlig indkomst på 963.824 kr. efter AM-bidraget. 
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Kapitalindkomsten består af de renteindtægter, som han har fra hans lønmodtager konto, samt det beregnede 

kapitalafkast, er medtaget oppe i den personlige indkomst og er opgjort på baggrund af indskudskontoen. Kapi-

talindkomsten bliver derfor positiv i året med 13.495 kr.   

De ligningsmæssige fradrag består af de samme poster som ved opgørelsen af den skattepligt indkomst jf. PSL. 

På trods af en ændring i den personlige indkomst, som man beregner beskæftigelsesfradraget ud fra, så har der 

ikke været nogen ændringer ved overgangen til VSO, da der er et maksimum fradrag på 30.000 og begge beskat-

ningsformer ender med et højere beskæftigelsesfradrag, hvorfor maksimum værdien benyttes. 

Otto Madsens skattepligtige indkomst bliver derfor for året 2017 941.319kr.  

7.2.3 Beregning af indkomstskatter 

Vi vil i figuren nedenfor opstille hvordan hans indkomstskatter for 2017 vil blive beregnet ved brugen af VSO. 

Beregning af indkomstskatter VSO – Figur 14 

Type: Sats: Grundlag: 

Beregnet 

skat: 

AM-bidrag 8% 1.047.635 83.811 

Bundskat 10,08% 977.319 98.514 

Topskat 15% 484.224 72.634 

Sundhedsbidrag 2% 941.319 18.826 

Kommuneskat - Frederiksberg 22,80% 941.319 214.621 

Kirkeskat - Frederiksberg 0,50% 941.319 4.707 

  

  

  

Skatteværdi af personfradrag - Bundskat, 10,08% 

  

-4.536 

Skatteværdi af personfradrag - Sundhedsbidrag, 2% 

  

-900 

Skatteværdi af personfradrag - Kommuneskat, 22,8% 

 

-10.260 

Skatteværdi af personfradrag - kirkeskat, 0,5% 

  

-225 

Beregnet skat for indkomståret 2017     477.191 

 

I figuren ovenfor er beregningen af skatterne foretaget. Der betales AM-bidrag af lønmodtagerindkomsten og 

virksomhedsresultatet, hvorfor dette er 8 % af 1.047.635 kr. svarende til et AM-bidrag på 83.811 kr. 

Ligesom ved PSL så bliver bundskatten og topskatten beregnet på grundlag af den personlige indkomst, her bli-

ver der igen taget højde for topskattegrænsen. Bundskatten bliver derfor 10,08 % af 977.319 kr., svarende til en 

skat på 98.514 kr. Bundskattegrænsen stemmer ikke til den personlige indkomst og dette skyldes, at der er posi-

tiv kapitalindkomst i året. Kapitalindkomsten bliver derfor beskattet som personlig indkomst. 

Den beregnede topskat bliver beregnet med 15 % af 484.224 kr. hvorfor dette bliver en skat på 72.634 kr.. Grun-

den til at forskellen mellem bundskattegrundlaget og topskatte grundlaget ikke svarer til topskattegrænsen på 

479.600 kr., skyldes, at man har et fradrag i topskatten vedr. positiv kapitalindkomst på 42.800 kr., i 2017, og 

grunden den positive kapitalindkomst kun er 13.495 kr., skal man ikke betale topskat af dette. 
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Sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat beregnes på samme måde som ved PSL, så grundlaget for beregnin-

gen er den skattepligtige indkomst.  

Beskatningen af sundhedsbidraget er derfor i 2017 på 18.826 kr., kommuneskat og kirkeskat er samtidig bereg-

net til 214.621 kr., i kommuneskat og 4.707 kr., i kirkeskat.  

Otto Madsen har, ligesom under PSL, et personfradrag. Vi har beregnet den skattemæssige værdi af dette, og han 

opnår derfor et nedslag i skatten på 15.921 kr.  

Grundet renteudgifterne bliver fradraget under den personlige indkomst, så har han positiv kapitalindkomst på 

13.495 kr., han opnår derfor ikke noget fradrag i 2017, da dette kun kan opnås ved en negativ kapitalindkomst. 

Otto Madsen skal derfor i indkomståret 2017 betale en skat på 475.831 kr., som jf. ovenfor er beregnet ud fra en 

personlig indkomst på 963.824 kr., og en skattepligtig indkomst på 941.319 kr. Hans effektive skatteprocent 

bliver dermed 49,37 %, da denne er beregnet ud fra den beregnede skat (475.831) divideret med den personlige 

indkomst (963.824).  

7.2.4 Delkonklusion 

Vi har i dette afsnit gennemgået hvordan Otto Madsens personlige- og skattepligtige indkomst for 2017 ville 

komme til at se ud samt hvordan beskatningen af denne ville blive hvis han benyttede sig af reglerne i VSO. 

Som gennemgået ovenfor, får man fradrag for ens renteudgifter i den personlige indkomst efter reglerne i VSO.  

Otto Madsen endte derfor med en samlet skattebetaling på 475.831 kr. Han havde en personlig indkomst på 

941.319 kr., hvilket betyder at hans effektive skatteprocent endte med at være på 49,37 %.  

7.3 Beregning af skatter for indkomståret 2017 - KAO 

Efter gennemgangene af PSL og VSO vil vi nu beregne Otto Madsens totale skat for 2017, hvis han havde be-

nyttet sig af reglerne i KAO, som er den sidste mulige beskatningsform.  

7.3.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst 

Årets resultat før renter, renteudgifter mv. er det samme som ved gennemgangen af PSL. Disse kan ligeledes ses 

i virksomhedsregnskabet, bilag 4. Ligesom i PSL, så bliver renteudgifterne først fradraget som kapitalindkomst, 

hvorfor vi også i dette eksempel benytter os af resultat før renter til den personlige indkomst. 

Som med VSO, skal man også efter reglerne i KAO beregne et kapitalafkast. Dette er beregnet jf. bilag 8, hvor 

også opgørelsen af kapitalafkastet er opgjort.  

Ud fra dette har vi opstillet en opgørelse over Otto Madsens skattepligtige indkomst for 2017 ud fra benyttelse af 

reglerne i KAO. Denne kan ses nedenfor: 
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Opgørelse af skattepligtig indkomst – Figur 15 

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed   92.635 

Personlig indkomst lønmodtagerindkomst   1.020.000 

Kapitalafkast fra virksomhed   -30.000 

Personligindkomst før AM-bidrag   1.082.635 

Beregnet AM-bidrag 8% -86.611 

Personlig indkomst i alt   996.024 

      

Renteindtægter bankindetåender   2.195 

Renteudgifter fra virksomheden   -53.700 

Kapitalindkomst fra virksomheden   30.000 

Kapitalindkomst i alt   -21.505 

      

Fagligt kontingent   -2.500 

Gaver til foreninger   -3.500 

Beskæftigelsesfradrag max. 30.000 (8,75% af 1.082.635) -94.731 -30.000 

Ligningsmæssige fradrag   -36.000 

      

Skattepligtig indkomst   938.519 

 

Beregningerne er vedlagt i bilag 9. 

I figuren ovenfor er den skattepligtige indkomst opgjort for Otto Madsen for 2017. I forhold til figur 9, så kan 

man se, at der i denne opgørelse også indgår tallene fra hans virksomhed.  

Ligesom med PSL, kan man, jf. reglerne i KAO, ikke fradrage ens renteudgifter i den personlige indkomst. Det 

er derfor resultat før renter, der bliver overført til den personlige indkomst, hvilket er 92.635 kr. Dog må man 

også, ligesom efter reglerne i VSO, modregne værdien af kapitalafkastet i ens personlige indkomst. Kapitalafka-

stet er udregnet i bilag 8 til 30.000 kr., som bliver fratrukket den personlige indkomst og tillagt som kapitalind-

komst. Indkomsten fra selvstændig virksomhed til personlig beskatning bliver derfor 62.635 kr. 

Tillagt Otto Madsens lønmodtagerindkomst, så har han en personligindkomst før AM-bidrag på 1.082.635 kr. 

Dette beløb skal der så beregnes et AM-bidrag, som udgør 8 %, jf. skattesatserne fra 2017, AM-bidraget udgør 

derfor 86.611 kr., hvilket giver en personlig indkomst på 996.024 kr. 

Kapitalindkomsten består af de renteindtægter, som han har fra hans lønmodtager konto, samt det beregnede 

kapitalafkast, som er fratrukket den personlige indkomst og som er opgjort på baggrund af værdien af de er-

hvervsmæssige aktiver fratrukket værdien af kreditorerne. Herudover skal renteudgifterne fra virksomheden også 

medregnes. Der er derfor en negativ kapitalindkomst i året på 21.505 kr.   

De ligningsmæssige fradrag består af de samme poster som ved opgørelsen af den skattepligt indkomst, jf. PSL 

og VSO. På trods af en ændring i den personlige indkomst, som man beregner beskæftigelsesfradraget ud fra, så 
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har der ikke været nogen ændringer ved overgangen til KAO, grundet der er et maksimum fradrag på 30.000 og 

alle beskatningsformer ender med et højere fradrag, hvorfor maksimum værdien benyttes. 

Otto Madsens skattepligtige indkomst bliver derfor 938.519 kr., for 2017.  

7.3.2 Beregning af indkomstskatter 

Vi vil i figuren nedenfor vise, hvordan hans indkomstskatter for 2017 vil blive beregnet ved brugen af KAO. 

Beregning af indkomstskatter KAO – Figur 16 

Type: Sats: Grundlag: Beregnet skat: 

AM-bidrag 8% 1.082.635 86.611 

Bundskat 10,08% 996.024 100.399 

Topskat 15% 516.424 77.464 

Sundhedsbidrag 2% 938.519 18.770 

Kommuneskat - Frederiksberg 22,80% 938.519 213.982 

Kirkeskat - Frederiksberg 0,50% 938.519 4.693 

  

  

  

  

  

  

Skatteværdi af personfradrag - Bundskat, 10,08% 

  

-4.536 

Skatteværdi af personfradrag - Sundhedsbidrag, 2% 

  

-900 

Skatteværdi af personfradrag - Kommuneskat, 22,8% 

  

-10.260 

Skatteværdi af personfradrag - kirkeskat, 0,5% 

  

-225 

Reduktion for rentefradragets skatteværdi 

  

-1.290 

Beregnet skat for indkomståret 2017     484.708 

 

I figuren ovenfor er beregningen af skatterne foretaget. Der betales AM-bidrag af lønmodtagerindkomsten og 

virksomhedsresultatet før renter fratrukket kapitalafkastet, hvorfor dette er 8 % af 1.082.635 kr. svarende til et 

AM-bidrag på 86.611 kr. 

Ligesom ved PSL og VSO så bliver bundskatten og topskatten beregnet på grundlag af den personlige indkomst, 

her bliver der igen taget højde for topskattegrænsen. Bundskatten bliver derfor 10,08 % af 996.024 kr., svarende 

til en skat på 100.399 kr.  

Den beregnede topskat bliver beregnet med 15 % af 516.424 kr. hvorfor dette bliver en skat på 77.464 kr. 

Sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat beregnes på samme måde som ved PSL og VSO, så grundlaget for 

beregningen er den skattepligtige indkomst på 938.519 kr.  

Beskatningen af sundhedsbidraget er derfor i 2017 på 18.770 kr., kommuneskat og kirkeskat er samtidig bereg-

net til 213.982 kr. i kommuneskat og 4.693 kr. i kirkeskat.  

Otto Madsen har, ligesom under PSL og VSO, et personfradrag, og vi har beregnet den skattemæssige værdi af 

dette, som giver et nedslag i skatten på 15.921.  

Ligesom ved PSL, har Otto Madsen ved benyttelse af reglerne i KAO en negativ kapitalindkomst, hvorfor der 



Afsluttende hovedopgave, HD regnskab og økonomistyring 

Beskatning af personlig virksomhed – Udlejning af ejendomme valg og overvejelser 

Simon Rohde Pedersen og Nicolai Nielsen 

Page 57 of 86 

  

bliver beregnet en reduktion for rentefradraget. Han kan maksimalt få fradrag for en værdi af 6 % af 50.000 kr., 

men da han kun har en negativ kapitalindkomst på 21.505 kr., så bliver denne altså beregnet til 6 % af 21.505 

kr., svarende til 1.290 kr. 

Han har derfor i alt opnået et nedslag i skatten på 17.211 kr., når man medregner skatteværdien af personfradra-

get med reduktionen i rentefradraget. 

Otto Madsen skal derfor i indkomståret 2017 betale en skat på 484.708 kr., som jf. ovenfor altså er beregnet ud 

fra en personlig indkomst på 996.024 kr., og en skattepligtig indkomst på 938.519 kr. Hans effektive skattepro-

cent bliver dermed 48,66 %, da denne er beregnet ud fra den beregnede skat (484.708) divideret med den person-

lige indkomst (996.024).  

7.3.3 Delkonklusion 

Vi har i dette afsnit gennemgået hvordan Otto Madsens personlige- og skattepligtige indkomst for 2017 ville 

komme til at se ud, samt hvordan beskatningen af denne ville blive, hvis han benyttede sig af reglerne i KAO. 

Ligesom ved PSL, får man først fradrag fra ens renter i kapitalindkomsten. Dog kan man fratrække det beregne-

de kapitalafkast i den personlige indkomst og få dette beskattet som kapitalindkomst i stedet, hvilket man ikke 

har mulighed for i PSL, men som er det samme som reglerne i VSO.  

Otto Madsen endte derfor med en samlede skattebetaling på 484.708 kr. Han havde en personlig indkomst på 

996.024 kr., hvilket betyder at hans effektive skatteprocent endte med at være på 48,66 %.  

7.4 Sammenligning af beregningerne for de tre beskatningsformer – Case 1 

Vi vil i dette kapitel sammenholde den skattepligtige indkomst og den beregnede skat for de tre beskatningsfor-

mer. Her vil vi vurdere hvilken af de tre beskatningsformer, som ville være den optimale for Otto Hansen for 

indkomståret 2017. Vi vil samtidig inddrage det likviditetsmæssige aspekt i forhold til, hvor store revisorom-

kostninger, der vil være ved de enkelte beskatningsformer. 
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Vi har sammenholdt de tre beskatningsformer i nedenstående figur: 

 

Sammenligning af de tre beskatningsformer - Case 1 – Figur 17 

  PSL VSO KAO 

Personlig indkomst 1.023.624 963.824 996.024 

Kapitalindkomst -51.505 13.495 -21.505 

Ligningsmæssige fradrag -36.000 -36.000 -36.000 

Skattepligtig indkomst 936.119 941.319 938.519 

        

Beregnet AM-bidrag 89.011 83.811 86.611 

Bundskat 103.181 98.514 100.399 

Topskat 81.604 72.634 77.464 

Sundhedsbidrag 18.722 18.826 18.770 

Kommuneskat 213.435 214.621 213.982 

Kirkeskat 4.681 4.707 4.693 

Skatteværdi af personfrafrag -15.921 -15.921 -15.921 

Kompensation for rentefradragets skatteværdi -3.000 0 -1.290 

  491.713 477.191 484.708 

Skattebesparelse ifht. PSL   -14.522 -7.005 

        

Effektiv skatteprocent, personlig indkomst 48,04% 49,37% 48,66% 

Effektiv skatteprocent, skattepligtig indkomst 52,53% 50,55% 51,65% 

 

 

7.4.1 Personlig indkomst: 

Hvis man sammenholder den personlige indkomst over de tre beskatningsformer, kan man se, at det er VSO, 

som har den laveste personlige indkomst.  

Grunden til dette er, at man, jf. reglerne i VSO, får fradrag fra ens renteomkostninger i den personlige indkomst, 

samtidig med, at man også kan fradrage det beregnede kapitalafkast i den personlige indkomst, så denne bliver 

lavere og således, at kapitalafkastet i stedet bliver beskattet som kapitalindkomst.  

KAO er den beskatningsform, som har den næstmindste personlige indkomst. Dette skyldes, ligesom med VSO, 

at der bliver beregnet et kapitalafkast, som fradrages i den personlige indkomst og i stedet bliver beskattet som 

kapitalindkomst. 

PSL er derfor den beskatningsform, som har den højeste personlige indkomst. Dette skyldes, at man hverken kan 

fradrage renteudgifterne i den personlige indkomst eller kan beregne et kapitalafkast, som kan fradrages.  
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7.4.2 Kapitalindkomst: 

Hvis vi kigger på kapitalindkomsten, så er det VSO, som har den højeste kapitalindkomst, kapitalindkomsten er 

positiv ved benyttelsen af VSO, hvor den er negativ ved benyttelsen af de to andre beskatningsformer. Dette 

skyldes igen, at renteomkostningerne indgår som personlig indkomst, hvilket gør at kapitalindkomsten er større. 

Herudover bliver kapitalafkastet også tillagt kapitalindkomsten, hvilket også gør, at denne bliver større. Kapital-

indkomsten består derfor kun af renteindtægterne fra den private bankkonto samt kapitalafkastet. Da der er posi-

tiv kapitalindkomst ved benyttelsen af VSO, betyder dette, at kapitalindkomsten også skal beskattes af bund- og 

topskat. Dog bliver Otto Madsen ikke beskattet af topskat på kapitalindkomsten, da denne skal overstige 42.800 

kr. Det er således kun bundskatten, som kapitalindkomsten bliver yderligere beskattet af i forhold til, hvis denne 

havde været negativ. 

I forhold til KAO, vil benyttelsen af denne betyde den næststørste kapitalindkomst, hvilket skyldes kapitalafka-

stet. Det er derfor renteindtægterne fra det private, samt renteudgifterne og kapitalafkastet som indgår i kapital-

indkomsten. 

PSL er den beskatningsform, som har den laveste kapitalindkomst, da der hverken er fradrag for renteomkost-

ninger eller bliver beregnet et kapitalafkast. 

 

7.4.3 Ligningsmæssige fradrag: 

Det ligningsmæssige fradrag er ens ved alle tre beskatningsformer. Dette skyldes, at alle beskatningsformerne 

opnår maksimum fradrag på 30.000 kr., for indkomståret 2017. Hvis dette ikke havde været tilfældet, kunne der 

have været mindre forskelle på dette, da beskæftigelsesfradraget bliver beregnet ud fra den personlige indkomst 

før AM-bidrag. 

 

7.4.3 Skattepligtig indkomst: 

Det er PSL, som har den mindste skattepligtige indkomst. Dette skyldes, at der bliver beregnet et større AM-

bidrag, som bliver trukket fra den personlige indkomst. Dette skyldes, at det er PSL som har den højeste person-

lige indkomst, hvilket givet et større AM-bidrag og derved også en højere bundskat.  

 

Som det fremgår af ovenstående figur 17, er det altså ved anvendelse af VSO, at man opnår den største skattebe-

sparelse. Her spares der 14.522 kr., i forhold til PSL og man sparer 7.517 kr. ved VSO, i forhold til KAO. Ved 

KAO spares der dog 7.005 kr., i forhold til PSL. Grunden til, at det er VSO, som har den største skattebesparelse 

skyldes, at man kan fradrage renteudgifterne i den personlige indkomst. Det er nemlig den personlige indkomst, 

som har det største beskatningsgrundlag, hvorfor et fradrag i denne giver en større skattebesparelse. 
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7.4.4 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående kapital har vi kunnet konstatere, at det er ved benyttelsen af VSO, der skal betales den mind-

ste skat. Hvis vi udelukkende kigger på dette parameter, så vil VSO være den mest fordelagtige beskatningsform 

at benytte for Otto Madsen. Efter VSO, er det KAO, som vil være den mest fordelagtige beskatningsform. 

 

Inden valget af beskatningsform skal der også tages højde for at der er en række ulemper ved VSO og KAO, som 

man også skal have med i sine overvejelser, når man ser på, hvilken beskatningsform der er bedst at benytte sig 

af.  

Ulemperne ved at benytte VSO er, at dette er den mest komplicerede af de tre beskatningsformer og derfor også 

den beskatningsform som kræver mest involvering fra en revisor. 

 

KAO er som bekendt en simplificeret version af VSO, hvorfor denne kræver mindre involvering af revisor, men 

stadig en involvering. Ulemperne ved KAO er samtidig, at der er nogle begrænsninger i forhold til VSO. 

 

En anden vigtig faktor, inden man vælger beskatningsform, er også, at man skal forholde sig til, hvordan virk-

somhedens aktiver udvikler sig, og især hvordan de udvikler sig i forhold til ens renteudgifter. Denne sammen-

holdelse er især vigtig, når man skal vælge mellem om det er VSO eller KAO, som er den mest fordelagtige 

beskatningsform, da en af fordelene ved VSO bliver mindsket, hvis renteudgifterne bliver mindre og omvendt. 

Hvis aktiverne derimod bliver mere værd, så giver dette en større fordel til KAO, da kapitalafkastet bliver bereg-

net ud fra værdien af aktiverne, hvor det ved VSO er den fastfrosne indskudskonto, der bliver beregnet kapital-

afkast ud fra, ligesom gælden også bliver fratrukket aktivernes værdi ved opgørelsen af indskudskontoen. 

 7.5 Case 1 sammenligning inklusiv revisor 

Otto Madsen anvender lige nu PSL uden nogen form for involvering af revisor, hvorfor et skift i beskatnings-

form vil betyde, at han vil få omkostninger til revisor i året. Vi har derfor vurderet, at han ved at benytte sig af 

KAO ville skulle betale revisor omkostninger på omkring 5.000 kr., mens der ved benyttelsen af VSO ville være 

revisor omkostninger for omkring 13.000 kr. Udover, at man kan konstatere, at det bliver dyrere grundet revisor-

omkostninger, skal der i forhold til valg af beskatningsform også tages højde for at disse kommer til at påvirke 

den skattepligtige indkomst. Ved at øge omkostninger ved at tilføje revisoromkostninger betyder dette, at man 

vil få en lavere skat grundet den skattepligtige indkomst bliver lavere, da revisoromkostninger kan fradrages.  

 

Vi har derfor opstillet den skattepligtige indkomst samt de beregnede skatter, såfremt man forudsætter de ekstra 

skønnede revisor omkostninger. De nye beregninger ser således ud: 
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Sammenligning af de tre beskatningsformer inkl. revisor - Case 1 – Figur 18 

  PSL VSO KAO 

Oprindeligt virksomhedsresultat 38.935 38.935 38.935 

Revisor omkostninger 0 -13.000 -5.000 

Personlig indkomst fra virksomhed efter revisor 38.935 25.935 33.935 

        

Personlig indkomst 1.023.624 951.864 991.424 

Kapitalindkomst -51.505 13.495 -21.505 

Ligningsmæssige fradrag -36.000 -36.000 -36.000 

Skattepligtig indkomst 936.119 929.359 933.919 

        

Beregnet AM-bidrag 89.011 82.771 86.211 

Bundskat 103.181 97.308 99.936 

Topskat 81.604 70.840 76.774 

Sundhedsbidrag 18.722 18.587 18.678 

Kommuneskat 213.435 211.894 212.934 

Kirkeskat 4.681 4.647 4.670 

Skatteværdi af personfrafrag -15.921 -15.921 -15.921 

Kompensation for rentefradragets skatteværdi -3.000 0 -1.290 

  491.713 470.126 481.990 

Skattebesparelse ifht. PSL   21.587 9.723 

Yderligere omkostninger ifht. PSL   -13.000 -5.000 

Samlet besparelse ifht. PSL   8.587 4.723 

 

Jf. ovenstående figur, kan man se udviklingen i KAO og VSO, efter vi har korrigeret for revisoromkostninger og 

dermed mindsket den skattepligtige indkomst. Efter korrektionen for revisionsomkostninger, sparer Otto Madsen 

21.587 kr., ved benyttelsen af VSO i forhold til PSL, han bruger derimod også 13.000 kr., mere i omkostninger, 

hvilket netto giver ham en likviditetsbesparelse på 8.587 kr. i forhold til PSL. Hvis han derimod vælger KAO, så 

får han en skattebesparelse på 9.723 kr., hvilket giver en likviditetsbesparelse på 4.723 kr.  

Hvis man sammenligner med figur 17, hvor der ikke var revisionsomkostninger, så kan man se, at der større 

skattebesparelser efter korrektionen, hvilket skyldes, at den skattepligtige indkomst bliver mindre. Man kan også 

se, at den samlede besparelse er faldet efter tilføjelsen af revisionsomkostninger for begge beskatningsformer. 

Det er dog stadig rentabelt for Otto Madsen at vælge enten KAO eller VSO frem for PSL som han benytter p.t. 

7.5.1 Delkonklusion 

Vi vil på baggrund af ovenstående forhold vurdere, at det mest optimale for Otto Madsen på nuværende tids-

punkt vil være at benytte sig at VSO, på trods af at dette er den mest komplicerede og dyreste beskatningsform i 

forhold til revisionsomkostninger. Dette skyldes, at han opnår både en skattemæssig besparelse, men også samlet 
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set en besparelse, hvis man tager det likviditetsmæssige aspekt ind over i forhold til de øgede omkostninger i 

form af revision.  

Besparelsen ved at anvende VSO frem for KAO er rent skattemæssigt på 11.865 kr., og hvis man medtager li-

kviditets aspektet, så er den samlede besparelse mellem VSO og KAO på 3.865 kr. 

 

Med den nuværende situation er det altså VSO, som er den mest optimale beskatningsform. Otto Madsen vil 

også gerne vide, hvilken betydning renteniveauet vil have for valget af beskatningsform. Vi vil derfor i det 

kommende kapital gennemgå beregningerne af skattebesparelserne både med og uden det likviditetsmæssige 

aspekt, når renteniveauet bliver sat ned til 1 %. Dette er relevant for Otto Madsen da han overvejer at omlægge 

sine lån til en lavere rente og gerne vil kende konsekvenserne af dette. 

 

Kapitel 8 – Beregning af skatter ved renteændring 

 
Nedenfor er der foretaget en sammenligning af de tre beskatningsformer i forhold til, at renten nedsættes fra 3 % 

til 1 %. Faldet i renten vil kunne opnås ved en konvertering af den nuværende fastforrentede gæld på 3 % til en 

variabelrente. Beregningerne for Otto Madsen er foretaget med udgangspunkt i tallene for 2017. Grunden til, at 

dette giver en god indikation for valg af beskatningsform er, at ved udlejning af ejendomme er indtægterne stabi-

le. Indtægterne er altid blot den årlige huslejeindtægt. De omkostninger, der afholdes, er typisk også forholdsvist 

faste og består primært af ejer udgifter. Renteomkostninger kan også beregnes, med mindre en konvertering 

foretages. Der er valgt at fokusere på valget af lavere rente, da dette kan give en god indikation for, om faldet i 

rentesatsen over de sidste år, kan have ændret, hvilken beskatningsform, der bedst kan betale sig ved udlejning af 

ejendomme. 

 

8.1 Beregning af skatter for indkomståret 2017 efter renteændring - PSL 

For at se hvilken betydning det kommer til at få for Otto Madsen i forhold til valg af beskatningsform, hvis han 

omlægger sine lån, vil vi først gennemgå PSL og beskatningen efter reglerne i denne beskatningsform. 

8.1.1 Opgørelse af den skattepligtige indkomst 

Jf. virksomhedsregnskabet i bilag 10, så er det et resultat før renter på 92.635 kr., hvilket er det samme resultat 

som før renteændringen, dette skyldes, at det udelukkende er renteomkostningerne, som bliver påvirket af denne 

ændring, og derved er det også kun renteudgifterne, som kommer til at have en påvirkning på skatteberegningen. 

Renteudgifterne er i virksomhedsregnskabet 17.900 kr., hvilket giver et skattemæssigt resultat af Otto Madsens 

virksomhed på 74.735 kr. Ud fra dette har vi opstillet en opgørelse over Otto Madsens skattepligtige indkomst 

for 2017. Denne kan ses i vedlagte bilag 11. 
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Ud fra opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som er vedlagt i bilagene, har der ikke været nogen ændringer 

i forhold til, hvordan den personlige indkomst bliver beregnet og beskattet. Dette skyldes, at renteudgifterne er 

de eneste udgifter, som har ændret sig, og disse bliver først fradraget under kapitalindkomsten. 

Kapitalindkomsten er i forhold til case 1 blevet større, dette skyldes, at der nu er færre renteudgifter.   

De ligningsmæssige fradrag har ikke ændret sig i forhold til case 1, hvorfor der ikke vil blive kommenteret yder-

ligere på dette. 

Otto Madsens skattepligtige indkomst bliver derfor for året 971.919, hvilket er mere end ved case 1, svarende til 

ændringen i renteudgifter. 

8.1.2 Beregning af indkomstskatter 

Vi vil i figuren nedenfor opstille hvordan hans indkomstskatter for 2017 ser ud, og hvordan disse er beregnet. 

Beregning af indkomstskatter – Figur 19 

Type: Sats: Grundlag: Beregnet skat: 

AM-bidrag 8% 1.112.635 89.011 

Bundskat 10,08% 1.023.624 103.181 

Topskat 15% 544.024 81.604 

Sundhedsbidrag 2% 971.919 19.438 

Kommuneskat – Frederiksberg 22,80% 971.919 221.598 

Kirkeskat – Frederiksberg 0,50% 971.919 4.860 

  

  

  

Skatteværdi af personfradrag - Bundskat, 10,08% -4.536 

Skatteværdi af personfradrag - Sundhedsbidrag, 2% -900 

Skatteværdi af personfradrag - Kommuneskat, 22,8% -10.260 

Skatteværdi af personfradrag - kirkeskat, 0,5% 

 

-225 

Reduktion for rentefradragets skatteværdi 

 

-942 

Beregnet skat for indkomståret 2017   502.828 

 

I figuren ovenfor er beregningen af skatterne foretaget. Beregningerne af AM-bidrag, bundskat og topskat er 

ikke ændret fra gennemgangen i case 1, hvorfor der ikke vil blive kommenteret yderligere på dette. 

Sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat beregnes af den skattepligtige indkomst. Som kommenteret på 

ovenfor, er det den personlige indkomst fratrukket kapitalindkomst og de ligningsmæssige fradrag. Det vil sige 

kun i disse skatter er der fradrag for renteudgifterne og beskæftigelsesfradraget mv. Hvorfor det også kun er 

disse skatter, som har ændret sig fra case 1. 

Der er desuden heller ikke nogen ændringer vedrørende skatteværdien af personfradragene. Dette skyldes, at 

disse ikke udregnes på baggrund af årets tal, men blot på baggrund af ens personfradrag. 

Der er dog en ændring i reduktion for rentefradragets skatteværdi. Denne reduktion er blevet mindre. Dette skyl-

des at man i case 1 opnåede fuldt fradrag, da man maksimum kan opnå fradrag for op til 50.000 kr. På grund af 
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faldet i renteomkostninger, er kapitalindkomsten nu kun negativ med 15.705 kr., hvorfor det kun er 6 % af dette 

beløb, Otto Madsen får fradrag for.  

Otto Madsen skal derfor i indkomståret 2017 betale en skat på 502.828 kr. Dette er 11.115 kr., mere end før. 

Denne stigning skyldes den øgede skattepligtige indkomst, da han nu har færre omkostninger i året, samt mindre 

reduktion for rentefradraget.  

8.1.3 Delkonklusion 

Vi har i dette afsnit gennemgået hvordan Otto Madsens personlige- og skattepligtige indkomst for 2017 ville 

komme til at se ud, samt hvordan beskatningen af denne ville blive, hvis han benyttede sig af reglerne i PSL, 

efter han havde fået en ny rente på 1 %.  

Som gennemgået ovenfor, kan man ikke fradrage ens renteudgifter i den personlige indkomst, men først i kapi-

talindkomsten, hvorfor skatterne AM-bidrag, bundskat og topskat er ens i både case 1 og case 2. Dette betyder 

samtidig, at renteudgifterne kun får betydning i beskatningen af sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat.  

Otto Madsen endte derfor med en samlede skattebetaling på 502.828 kr. Hvilket var mere end ved case 1, fordi 

han har en større indtægt i året grundet de lavere renteomkostninger og dermed ikke opnår fuld reduktion for 

rentefradraget som ved case 1. 

 

8.2 Beregning af skatter for indkomståret 2017 efter renteændring – VSO 

Efter gennemgangen af PSL vil vi nu beregne Otto Madsens totale skat for 2017, hvis han havde benyttet sig af 

reglerne indenfor VSO.  

8.2.1 Opgørelse af den skattepligtige indkomst 

Der er jf. bilag 12 vedlagt opgørelsen for Otto Madsens personlige indkomst, hvis han benyttede sig af reglerne 

for VSO. 

Årets resultat før renter er som gennemgået tidligere det samme som ved case 1. Da man efter reglerne i VSO 

også får fradrag for ens renteudgifter i den personlige indkomst, så kommer denne til at ændre sig i forhold til 

case 1, da renteudgifterne er lavere. Kapitalafkastet er dog uændret, da dette beregnes på baggrund af indskuds-

kontoen, og denne konto bliver ikke påvirket af ændringen af renteomkostningerne. 

 

Opgørelsen af Otto Madsens skattepligtige indkomst er vedlagt som bilag 13. 

 

Som nævnt ovenfor, kan man, modsat reglerne i PSL og KAO, fradrage ens renteudgifter i den personlige ind-

komst, jf. VSO. Det er derfor resultat efter renter, som bliver overført til den personlige indkomst, hvilket gør, at 

dette er anderledes fra case 1. Resultatet efter renter fra virksomheden bliver med den lavere rente 74.735 kr., 

hvor der ligesom ved case 1 også må fradrages kapitalafkast på 11.300 kr. Indkomsten fra selvstændig virksom-
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hed til personlig beskatning bliver derfor 63.435 kr. 

Tillagt Otto Madsens lønmodtagerindkomst, har han en personlig indkomst før AM-bidrag på 1.083.435 kr. Det-

te beløb er større end ved case 1, hvilket skyldes de lavere renteomkostninger.  

Kapitalindkomsten har ikke ændret sig i forhold til gennemgangen i case 1, hvilket netop skyldes, at renteom-

kostningerne fradrages som personlig indkomst. Der vil derfor ikke blive kommenteret yderligere på dette.  

De ligningsmæssige fradrag er ligesom PSL de samme som i case 1, hvorfor der ikke bliver kommenteret yderli-

gere på dette. 

Otto Madsen har efter ændring af renten en skattepligtig indkomst for 2017 på 974.255 kr. 

8.2.2 Beregning af indkomstskatter 

Vi vil i figuren nedenfor opstille hvordan hans indkomstskatter for 2017 vil blive beregnet ved brugen af VSO. 

Beregning af indkomstskatter VSO – Figur 20 

Type: Sats: Grundlag: 

Beregnet 

skat: 

AM-bidrag 8% 1.083.435 86.675 

Bundskat 10,08% 1.010.255 101.834 

Topskat 15% 517.160 77.574 

Sundhedsbidrag 2% 974.255 19.485 

Kommuneskat – Frederiksberg 22,80% 974.255 222.130 

Kirkeskat - Frederiksberg 0,50% 974.255 4.871 

  

  

  

Skatteværdi af personfradrag - Bundskat, 10,08% 

  

-4.536 

Skatteværdi af personfradrag - Sundhedsbidrag, 2% 

  

-900 

Skatteværdi af personfradrag - Kommuneskat, 22,8% 

 

-10.260 

Skatteværdi af personfradrag - kirkeskat, 0,5% 

  

-225 

Beregnet skat for indkomståret 2017     496.648 

 

I figuren ovenfor er beregningen af skatterne foretaget.  

I forhold til case 1, er der en ændring i alle de beregnede skatter. Dette skyldes, at det er den personlige ind-

komst, der er kommet en ændring ved og denne er med i grundlaget for beregningen af alle skatterne, hvorfor 

disse har ændret sig. Ligesom ved case 1, er der positiv kapitalindkomst, hvilket betyder, at denne bliver beskat-

tet som personlig indkomst. Men da denne ikke har ændret sig i forhold til case 1 så opnår man stadig topskatte-

fradrag for hele den positive kapitalindkomst, da denne ikke overstige 42.800 kr. 

Der er desuden heller ikke nogen ændringer vedrørende skatteværdien af personfradragene. Dette skyldes, at 

disse ikke udregnes på baggrund af årets tal, men blot på baggrund af ens personfradrag, hvilket også gjorde sig 

gældende ved PSL.  
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Da der ikke er nogen negativ kapitalindkomst, bliver der ikke beregnet nogen reduktion for rentefradragets skat-

teværdi. 

Otto Madsen skal i indkomståret 2017 betale en skat på 496.648 kr. Dette er 19.457 kr., mere end før renteæn-

dringen. Denne stigning skyldes den øgede personlige indkomst, da han nu har mindre reduktion for renteom-

kostningerne i denne. 

8.2.3 Delkonklusion 

Vi har i dette afsnit gennemgået hvordan Otto Madsens personlige- og skattepligtige indkomst for 2017 ville 

komme til at se ud samt hvordan beskatningen af denne ville blive, hvis han benyttede sig af reglerne i VSO, 

efter han havde fået en ny rente på 1 %.  

Som gennemgået ovenfor, kan man, jf. reglerne i VSO, fradrage ens renteomkostninger i den personlige ind-

komst, hvorfor dette får betydning for udregningen af alle skatterne, da den personlige indkomst indgår i grund-

laget for alle skatterne.  

Otto Madsen endte derfor med en samlet skattebetaling på 496.648 kr. Hvilket var mere end ved case 1, fordi 

han har en større indtægt i året, grundet de lavere renteomkostninger. 

 

8.3 Beregning af skatter for indkomståret 2017 efter renteændring – KAO 

Eftergennemgangene af PSL og VSO vil vi nu beregne Otto Madsens totale skat for 2017, hvis han havde benyt-

tet sig af reglerne indenfor KAO, som er den sidste beskatningsform.  

8.3.1 Opgørelse af den skattepligtige indkomst 

Jf. virksomhedsregnskabet i bilag 10, så er der et resultat før renter på 92.635 kr., hvilket er det samme resultat 

som før renteændringen. Dette skyldes, at det udelukkende er renteomkostningerne, som bliver påvirket af denne 

ændring, og derved er det også kun renteudgifterne, som kommer til at have en påvirkning på skatteberegningen. 

Ud fra dette har vi opstillet en opgørelse over Otto Madsens skattepligtige indkomst for 2017. Denne kan ses i 

vedlagte bilag 14. 

 

Ud fra opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som er vedlagt i bilagene, har der ikke været nogen ændringer 

i forhold til, hvordan den personlige indkomst bliver beregnet og beskattet. Dette skyldes, at renteudgifterne er 

de eneste som har ændret sig, og disse bliver først fradraget under kapitalindkomsten. Dette er det samme som 

med PSL. Forskellen i KAO er dog, at der også bliver beregnet et kapitalafkast. Dette afkast er dog også det 

samme som ved case 1, hvorfor den personlige indkomst ikke er ændret. 

Kapitalindkomsten er i forhold til case 1 blevet større, hvilket skyldes, at der nu er færre renteudgifter.  Kapital-

indkomsten er, modsat case 1, blevet positiv efter ændringen i renteudgifterne. Dette skyldes kapitalafkastet. 
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De ligningsmæssige fradrag har ikke ændret sig i forhold til case 1, hvorfor der ikke vil blive kommenteret yder-

ligere på dette. 

Otto Madsens skattepligtige indkomst bliver derfor for året 974.319, hvilket er mere end ved case 1, hvilket 

skyldes ændringen i renteudgifter. 

8.3.2 Beregning af indkomstskatter 

Vi vil i figuren nedenfor opstille hvordan hans indkomstskatter for 2017 ser ud og hvordan disse er beregnet ved 

brugen af KAO. 

Beregning af indkomstskatter KAO – Figur 21 

Type: Sats: Grundlag: Beregnet skat: 

AM-bidrag 8% 1.082.635 86.611 

Bundskat 10,08% 996.024 101.840 

Topskat 15% 516.424 77.464 

Sundhedsbidrag 2% 974.319 19.486 

Kommuneskat - Frederiksberg 22,80% 974.319 222.145 

Kirkeskat - Frederiksberg 0,50% 974.319 4.872 

  

  

  

  

  

  

Skatteværdi af personfradrag - Bundskat, 10,08% 

  

-4.536 

Skatteværdi af personfradrag - Sundhedsbidrag, 2% 

  

-900 

Skatteværdi af personfradrag - Kommuneskat, 22,8% 

  

-10.260 

Skatteværdi af personfradrag - kirkeskat, 0,5% 

  

-225 

Beregnet skat for indkomståret 2017     496.496 

 

I figuren ovenfor er beregningen af skatterne foretaget. Beregningerne af AM-bidrag og topskat er ikke ændret 

fra gennemgangen i case 1, hvorfor der ikke vil blive kommenteret yderligere på dette. 

Grundlaget af bundskatten er ændret i forhold til case 1, fordi kapitalindkomsten nu er positiv, denne skal derfor 

beskattes som personlig indkomst. Som der også er gennemgået under VSO, har man topskattefradrag vedrøren-

de positiv kapitalindkomst for de første 42.800 kr., og da kapitalindkomsten kun er positiv med 14.295., skal 

denne kun beskattes som bundskat. 

Sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat beregnes af den skattepligtige indkomst. Som kommenteret på 

ovenfor, er det den personlige indkomst fratrukket kapitalindkomst og de ligningsmæssige fradrag. Det vil sige, 

at det kun er i disse skatter, der er fradrag for renteudgifterne, beskæftigelsesfradraget mv., hvorfor det også kun 

er disse skatter, sammen med bundskatten, som har ændret sig fra case 1. 

Der er desuden heller ikke nogen ændringer vedrørende skatteværdien af personfradragene. Dette skyldes, at 

disse ikke udregnes på baggrund af årets tal, men blot på baggrund af ens personfradrag. 
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Der er dog en ændring i reduktion for rentefradragets skatteværdi. Der er ikke længere nogen reduktion for rente-

fradragets skatteværdi, som der var i case 1. Dette skyldes, at der ikke længere er negativ kapitalindkomst, hvor-

for der ikke kan beregnes noget rentefradrag. 

Otto Madsen skal derfor i indkomståret 2017 betale en skat på 496.496 kr. Dette er 11.788 kr., mere end før. 

Denne stigning skyldes den øgede skattepligtig indkomst, grundet han nu har færre omkostninger i året, samt at 

der ikke længere er reduktion for rentefradrag. Til sidst så skyldes stigningen også, at kapitalindkomsten bliver 

beskattet som personlig indkomst, grundet denne er positiv, hvilket også medvirker til en større beskatning.

  

8.3.3 Delkonklusion 

Vi har i dette afsnit gennemgået hvordan Otto Madsens personlige- og skattepligtige indkomst for 2017 ville 

komme til at se ud, samt hvordan beskatningen af denne ville blive, hvis han benyttede sig af reglerne i KAO, 

efter han havde fået en ny rente på 1 %.  

Som gennemgået ovenfor, kan man ikke fradrage ens renteudgifter i den personlige indkomst, men først i kapi-

talindkomsten, hvorfor skatterne AM-bidrag og topskat er ens i både case 1 og case 2. Dog er bundskatten ander-

ledes modsat PSL, fordi kapitalindkomsten ved KAO er positiv på grund af kapitalafkastet. Dette betyder, at 

kapitalindkomsten bliver beskattet som personlig indkomst, dog med topskattefradrag på 42.800 kr., som ikke 

bliver oversteget i året.  

Otto Madsen endte derfor med en samlet skattebetaling på 496.496 kr., hvilket var mere end ved case 1, fordi 

han har en større indtægt i året, grundet de lavere renteomkostninger samt ikke opnår reduktion for rentefradra-

get som ved case 1. 

 

8.4 Sammenligning af beregningerne for de tre beskatningsformer – Case 2 

Vi vil i dette kapitel sammenholde den skattepligtige indkomst og den beregnede skat for de tre beskatningsfor-

mer efter rente korrektionen. Her vil vi vurdere, hvilken af de tre beskatningsformer, som ville være den optima-

le for Otto Hansen for indkomståret 2017. Vi vil samtidig inddrage det likviditetsmæssige aspekt i forhold til 

hvor store revisoromkostninger, der vil være ved de enkelte beskatningsformer, samt sammenligne med resulta-

terne fra case 1. 
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Vi har sammenholdt de tre beskatningsformer i nedenstående figur: 

Sammenligning af de tre beskatningsformer - Case 2 – Figur 22 

  PSL VSO KAO 

Personlig indkomst 1.023.624 996.760 996.024 

Kapitalindkomst -15.705 13.495 14.295 

Ligningsmæssige fradrag -36.000 -36.000 -36.000 

Skattepligtig indkomst 971.919 974.255 974.319 

        

Beregnet AM-bidrag 89.011 86.675 86.611 

Bundskat 103.181 101.834 101.840 

Topskat 81.604 77.574 77.464 

Sundhedsbidrag 19.438 19.485 19.486 

Kommuneskat 221.598 222.130 222.145 

Kirkeskat 4.860 4.871 4.872 

Skatteværdi af personfrafrag -15.921 -15.921 -15.921 

Kompensation for rentefradragets skatteværdi -942 0 0 

  502.828 496.648 496.496 

Skattebesparelse ifht. PSL   - 6.180         - 6.332      

        

 

 

8.4.1 Personlig indkomst: 

Ved case 1, var det ved VSO, at den personlige indkomst var lavest, hvilket skyldes, at renteudgifterne bliver 

fratrukket i denne. Efter nedsættelsen af renten, er det dog KAO, som har den laveste personlige indkomst. Dette 

skyldes netop, at der ikke bliver fradraget så mange renter som i case 1, så KAO’s større kapitalafkast betyder 

altså, at det nu er KAO, som har den mindste personlige indkomst. 

 

8.4.2 Kapitalindkomst: 

Hvis vi kigger på kapitalindkomsten, så er KAO den største modsat case 1, hvor dette også var VSO. Dette skyl-

des, at der bliver beregnet et større kapitalafkast ved KAO end for VSO. I case 1 var det kun VSO, som havde 

positiv kapitalindkomst, men efter de nedsatte renteudgifter, er der også positiv kapitalindkomst ved benyttelsen 

af KAO. Det betyder, at kapitalindkomsten også skal beskattes af bund- og topskat. Dog bliver Otto Madsen ikke 

beskattet af topskat på kapitalindkomsten, grundet denne skal overstige 42.800 kr. Det er således kun bundskat 

som kapitalindkomsten bliver yderligere beskattet med i forhold til, hvis denne havde været negativ for KAO og 

VSO. 
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8.4.3 Ligningsmæssige fradrag: 

Det ligningsmæssige fradrag er ens ved alle tre beskatningsformer og er også det samme som ved case 1, hvorfor 

der ikke kommenteres yderligere på dette. 

 

8.4.4 Skattepligtig indkomst: 

Det er PSL som har den mindste skattepligtige indkomst. Dette skyldes, at der bliver beregnet et større AM-

bidrag, som bliver trukket fra den personlige indkomst. Dette skyldes igen, at det er PSL som har den højeste 

personlige indkomst, hvilket givet et større AM-bidrag og derved også en højere bundskat.  

 

Som det fremgår af ovenstående figur 22, er det altså ved KAO, man opnår den største skattebesparelse, hvor det 

ved case 1 var VSO. Ved KAO spares der 6.332 kr., i forhold til PSL og 152 kr., i forhold til VSO. Ved VSO 

spares der 6.180 kr., i forhold til PSL. Grunden til, at det nu er KAO, som har den største skattebesparelse, skyl-

des, at der er færre renteudgifter, som kan fradrages i den personlige indkomst ved VSO. Derved mindskes en af 

de største fordele ved VSO. Det er nemlig den personlige indkomst, som har det største beskatningsgrundlag, 

hvorfor et fradrag i denne giver en større skattebesparelse. Derved kommer det større kapitalafkast ved KAO 

også til at være en større fordel. 

 

8.4.5 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående kapital har vi kunnet konstatere, at det er ved benyttelsen af KAO, at der skal betales den 

mindste skat. Hvis vi udelukkende kigger på dette parameter, vil KAO være den mest fordelagtige beskatnings-

form at benytte for Otto Madsen efter nedsættelsen af renteudgifterne. Efter KAO, er det VSO, som vil være den 

mest fordelagtige beskatningsform. 

8.5 Case 2 – Sammenligning af beskatningsformer inkl. revisor 
Ligesom ved case 1 anvender Otto Madsen lige nu PSL, uden nogen form for involvering af revisor, hvorfor et 

skift i beskatningsform vil betyde, at han vil få omkostninger til revisor i året. Vi har benyttet os af de samme 

revisoromkostninger som ved case 1, og vi har derfor opstillet den skattepligtige indkomst samt de beregnede 

skatter med de ekstra skønnede revisoromkostninger, som i case 1.  
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De nye beregninger ser således ud for case 2: 

Sammenligning af de tre beskatningsformer inkl. revisor - Case 2 – Figur 25 

  PSL VSO KAO 

Oprindeligt virksomhedsresultat 74.735 74.735 74.735 

Revisor omkostninger 0 -13.000 -5.000 

Personlig indkomst fra virksomhed efter revisor 74.735 61.735 69.735 

        

Personlig indkomst 1.023.624 984.800 991.424 

Kapitalindkomst -15.705 13.495 14.295 

Ligningsmæssige fradrag -36.000 -36.000 -36.000 

Skattepligtig indkomst 971.919 962.295 969.719 

        

Beregnet AM-bidrag 89.011 85.635 86.211 

Bundskat 103.181 100.628 99.936 

Topskat 81.604 75.780 76.774 

Sundhedsbidrag 19.438 19.246 19.394 

Kommuneskat 221.598 219.403 221.096 

Kirkeskat 4.860 4.811 4.849 

Skatteværdi af personfrafrag -15.921 -15.921 -15.921 

Kompensation for rentefradragets skatteværdi -942 0 858 

  502.828 489.583 493.196 

Skattebesparelse ifht. PSL   -13.245 -9.632 

Yderligere omkostninger ifht. PSL   13.000 5.000 

Samlet besparelse ifht. PSL   -245 -4.632 

 

Jf. ovenstående figur, kan man se udviklingen i KAO og VSO, efter vi har korrigeret for revisoromkostninger og 

dermed mindsket den skattepligtige indkomst. Efter korrektionen for revisionsomkostninger, sparer Otto Madsen 

13.245 kr., ved benyttelsen af VSO i forhold til PSL, han bruger derimod også 13.000 kr., mere i omkostninger, 

hvilket netto giver ham en likviditetsbesparelse på 245 kr., i forhold til PSL. Hvis han derimod vælger KAO, får 

han en skattebesparelse på 9.632 kr., hvilket giver en likviditetsbesparelse på 4.632 kr.  

Hvis man sammenligner med figur 22, hvor der ikke var revisionsomkostninger, kan man se, at der er en større 

skattebesparelser efter korrektionen, hvilket skyldes, at den skattepligtige indkomst bliver mindre. Dog kan man 

også se, at den samlede besparelse er faldet efter tilføjelsen af revisionsomkostninger for begge beskatningsfor-

mer. Det er dog stadig rentabelt for Otto Madsen at vælge enten KAO eller VSO frem for PSL som han benytter 

nu. 

8.5.1 Delkonklusion 

Vi vil derfor på baggrund af ovenstående forhold vurdere, at den mest optimale beskatningsform for Otto Mad-

sen efter korrektionen af renterne vil være KAO. Det er fordi, han opnår både en skattemæssig besparelse og en 
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samlet besparelse, hvis man tager det likviditetsmæssige aspekt ind over i forhold til de øgede omkostninger i 

form af revision.  

Besparelsen ved at anvende KAO frem for VSO er rent skattemæssigt på 152 kr., og hvis man medtager likvidi-

tets aspektet, er den samlede besparelse mellem KAO og VSO på 4.387 kr. 

Med den nuværende situation med lavere rente, er det KAO, som vil være den mest optimale beskat-

ningsform.  

Kapitel 9 – Beregning af skatter ved salg af ejendom 

I kapital 7 og 8, foretog vi en analyse af beskatningen af Otto Madsen i forhold til hans ejendomsudlejning. 

Denne analyse viste, at ved lån med 3 % i rente, er VSO den bedste beskatningsform. Det er det også, selvom 

der tages højde for revisoromkostninger. Ved lån med 1% i rente, vil den bedste beskatningsform være KAO, 

uagtet om man tager revisoromkostninger med i perspektivet.  

For at understøtte denne analyse, vil der nedenfor blive foretaget en analyse af beskatningen ved afståelse af 

lejlighederne. Analysen vil tage udgangspunkt i følgende beskatningsscenarier. 

 Beskatning af ejendomsavance i VSO. 

 Beskatning af ejendomsavance ved udtræden af VSO til KAO i indkomståret. 

 Beskatning af ejedomsavance i KAO. 

9.1 Forudsætninger for beregningerne 

Til brug for analysen har det været nødvendigt at opsætte nogle forudsætninger for beregningerne, da analysen 

for udgangspunkt er i estimerede tal og ikke realiserede tal. 

9.1.1 Ejendomsavance 

9.1.1.1 Redegørelse 

Ejendomsavancen opgøres efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) § 1, hvis der ikke er tale om nærings-

drivende inden for køb og salg af ejendomme jf. EBL § 1 stk. 2. 34 

 

I EBL defineres fast ejendom, som f. eks. ejerlejligheder nævnt i ejerlejlighedsloven. Hvilken lov casens lejlig-

heder er omfattet af.35  

Den kontante anskaffelsessum reguleres i EBL §4, stk. 2. Dertil reguleres den kontante anskaffelsessum med 

10.000 kr. om året, jf. EBL § 5, stk. 1. Det er dog ikke muligt at tilskrive anskaffelsessummen med 10.000 kr. i 

afståelsesåret. Dette er kun muligt, hvis ejendommen er køb og solgt inden for samme år.36 

                                                 
34 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948605 
35 http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948520&chk=214955 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948605
http://skat.dk/skat.aspx?oID=1948520&chk=214955
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Den kontante afståelsessum reguleres i EBL § 4, stk. 4. Det er i analysen forudsat, at lånet indfries til kurs 100. 

Derudover kan der fratrækkes salgsomkostninger, herunder omkostninger til advokat og ejendomsmægler.37  

Ejendomsavancen opgøres som forskellen mellem den kontante anskaffelsessum og den kontante salgssum. 

9.1.1.2 Case forudsætning 

Vi har i beregningerne taget udgangspunkt i, at lejlighederne på Frederiksberg og Vesterbro sælges.  

Vi har taget udgangspunkt i observerebare salgspriser pr. m2. Se bilag 15. Disse priser er fra 4. kvartal 2017. Da 

salget er i fremtiden, underbygges analysen ikke yderligere ved estimering af salgspriser, med mindre salgspri-

serne er på et meget andet leje end 4. kvartal 2017. 

Ved opgørelse af ejendomsavancen se følgende bilag 16. Som det fremgår, er der en samlet ejendomsavance på 

1.685.000 kr. 

9.1.2 Rådgiveromkostninger 

Rådgiver omkostninger består af honorar til revisor. Honoraret i scenarier med VSO er 13.000 kr., mens udgiften 

i scenarier med KAO udgør 5.000 kr. 

9.1.3 Opsparing af overskud 

Casen omhandler Otto Madsen, som ejer to lejligheder. Disse er købt som investering i form af forældrekøb, 

men lejlighederne forventes solgt inden for en overskuelig fremtid med en horisont på fem år. Inden for disse 

fem år, arbejder Otto Madsen stadigvæk og har en indtægt over topskattegrænsen ved afståelse af lejlighederne. 

Derfor er der ikke ingen direkte fordel i at opspare noget af overskuddet i virksomheden.  

9.1.4 Rentesats for prioritetsgæld 

Den anvendte rentesats er 1 %. Dette skyldes, at valget om omlægning af lån ikke sker af skattemæssige årsager. 

Derfor anvendes denne rente, som er udtryk for en kort variabelrente. 

9.1.5 Lønmodtager 

Otto Madsens lønmodtagerindkomst er uændret fra første del af analysen. Da indkomsten er over topskattegræn-

sen, har denne ikke nogen videre betydning for beskatningen, og vil blive beskattet ens i begge ordninger. Hvor-

for denne ikke vil have effekt på valg af beskatning. 

9.1.6 Skattesatser 

I denne del af analysen, er der også taget udgangspunkt i de gældende skattesatser for indkomståret 2017. Se 

afsnit 6.4. 

                                                                                                                                                                        
36 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948605 
37 http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948560&chk=214955 
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9.1.7 Resultatopgørelse ved afståelse i december 

Resultatopgørelsen for afståelse i december måned fremgår af bilag 17. 
 

9.2 Beskatning af ejendomsavance i PSL 

9.2.1 Redegørelse for beskatning: 

Hvis Otto Madsen vælger at lade sig beskatte efter personskattelovens bestemmelser, vil skatteberegningen blive 

foretaget på samme måde, som der er redegjort for i første del af analysen, hvorfor beskatning af lønmodtager-

indkomst mv. ikke beskattes anderledes end tidligere i opgaven, selvom afståelsen af ejendommene finder sted.  

 

Afståelsen af ejendommene er som sagt skattepligtige. Ejendomsavance følger Ejendomsavancebeskatningslo-

vens bestemmelser. I forhold til beregningen af skatten for den opgjorte ejendomsavance følger det af PSL § 4 

stk. 1, nr. 14, at avancen skal medtages som kapitalindkomst, og avancen beskattes derfor med maksimum 42 %. 

Hvis der havde været tale om næring følger det af PSL § 3, at dette skal medtages som personlig indkomst. I 

dette tilfælde er der ikke tale om næring. 

9.2.2 Opgørelse af skattepligtig indkomst 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst fremgår af bilag 18 for afståelsesåret efter PSL 

Som det fremgår af bilaget, består den personlige indkomst næsten udelukkende af lønmodtager indkomst samt 

overskud af virksomhed. Ejendomsavancen beskattes som kapitalindkomst. De ligningsmæssige fradrag er uæn-

drede. 

9.2.3 Beregning af indkomstskatter 

Af nedenstående figur fremgår skatteberegningen og dets grundlag, som følger skatteberegningen efter PSL: 

Beregning af indkomstskatter – Figur 28 

Type: Sats: Grundlag: 

Beregnet 

skat: 

AM-bidrag 8% 1.112.635 89.011 

Bundskat 10,08% 2.692.919 271.446 

Topskat - personlig indkomst 15% 544.024 81.604 

Topskat af kapitalindkomst 15% 2.170.519 243.974 

Sundhedsbidrag 2% 2.656.919 53.138 

Kommuneskat – Frederiksberg 22,80% 2.656.919 605.778 

Kirkeskat – Frederiksberg 0,50% 2.656.919 13.285 

Skatteloft vedr. kapitalindkomst* 7,88% 243.974 -128.168 

  

  

  

Skatteværdi af personfradrag - Bundskat, 10,08% -4.536 

Skatteværdi af personfradrag - Sundhedsbidrag, 2% -900 

Skatteværdi af personfradrag - Kommuneskat, 22,8% -10.260 

Skatteværdi af personfradrag - kirkeskat, 0,5% 

 

-225 

Beregnet skat for indkomståret 2017   1.214.147 
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Som det fremgår, skal Otto Madsen i alt betale 1.214.147 kr. i skat. Otto Madsen skal ved afståelse af lejlighe-

derne betale AM-bidrag af hans lønmodtager indkomst. Kapitalindkomsten beskattes som redegjort tidligere 

ikke heri, da den ikke er arbejdsmarkedsrelateret. Til gengæld, bliver den positive kapitalindkomst både beskat-

tet i bund og topskat samt de kommunale skatter.  

*Til sidst er der et nedslag i skatten på 128.168 kr. Dette skyldes, at kapitalindkomsten maksimalt beskattes med 

42 %. Summen af skatteprocenterne for bundskat, topskat og kommunale skatter er over 42 %, hvorfor han får 

dette nedslag.  

De ligningsmæssige fradrag har ingen yderligere påvirkning i året for afståelse af ejendommene. 

9.2.4 Delkonklusion 

Dette vil sige, at delkonklusionen fra PSL er, at ejendomsavance bliver beskattet som kapitalindkomst med en 

maksimal skat på 42 %. Til gengæld, da der stadigvæk er fuld drift i denne case i afståelsesåret, så renterne ved-

rørende virksomheden bliver beskattet i kapitalindkomsten, er der ikke fuldt fradrag, som i VSO, hvor disse fra-

drages i virksomhedens overskud. 

9.3 Beskatning af ejendomsavance i VSO 

9.3.1 Redegørelse for beskatning: 

Der er tidligere i landsskatteretten afsagt en dom om, hvorvidt benyttelse af VSO kunne opretholdes, hvis ejen-

dommen blev afhændet. I afgørelsen havde den selvstændige erhvervsdrivende en konto for opsparet overskud. 

Som et led i salget modtog den selvstændige erhvervsdrivende et gældsbrev med en pålydende rente på xx(ikke 

oplyst i afgørelsen). SKAT var uenig i, at gældsbrevet overholdt reglerne i VSL §1, stk. 1, om at drive selvstæn-

dig virksomhed. SKAT anså derimod gældsbrevet for at være en del af vederlaget for salg af ejendommen. Dette 

følger af SKM2014.437.LSR38 

 

Når der i virksomhedsskatteordningen tales om ophør, kan dette ske på flere måder:39 

 Fuldstændig afståelse eller ophør 

 Delvis afståelse 

 Ophør med at anvende virksomhedsordningen 

 Ophør ved konkurs 

 Ophør af skattepligt 

 Skilsmisse 

 Succession 

                                                 
38 http://skat.dk/skat.aspx?oID=2158435&chk=214955 
39 http://skat.dk/skat.aspx?oID=2158435&chk=214955 
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Når Otto Madsen afstår begge lejligheder i et indkomstår, er der tale om fuldt ophør af virksomhed. Derfor vil 

ingen af de resterende former for ophør blive gennemgået. 

 

Jf. VSL § 15, stk. 1, 1. pkt., skal opsparet overskud beskattes i det år den selvstændige erhvervsdrivende ophører 

virksomheden. Dette kan dog udskydes til efterfølgende indkomstår, hvis enkelte betingelser er opfyldt. Den 

selvstændige erhvervsdrivende skal nemlig anvende virksomhedsskatteordningen indtil årets udløb for afståelse-

såret. Dette gør Otto Madsen, da lejlighederne sælges ultimo december. Det er dog forudsat i casen, at der ingen 

konto for opsparet overskud er, da han under hele investeringsforløbet betaler topskat, også ved ophøret, og der-

for kommer beskatningen i sidste ende til at være ens, da dette scenarie ved udlejning af ejendomme ikke er ty-

pisk for indkomstudjævning.   

 

Ved afståelse af ejendomme i VSO, bliver ejendomsavancen beskattet som en del af virksomhedens overskud. 

Dette betyder for den selvstændige erhvervsdrivende, at ejendomsavance beskattes i den personlige indkomst og 

ikke som kapitalindkomst, som i PSL og KAO. Der skal altså i VSO betales AM-bidrag af ejendomsavancen.40 

9.3.2 Opgørelse af skattepligtig indkomst 

Hvis Otto Madsen bliver beskattet efter VSO i året hvor afståelsen af begge lejligheder finder sted, vil denne 

ejendomsavance indgå i virksomhedens resultat og derved blive beskattet som personlig indkomst. Dette adskil-

ler sig fra PSL og KAO. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst fremgår af bilag 19. 

 

Som det fremgår af bilaget, er den personlige indkomst fra selvstændig virksomheden 1,7 mio. kr. Dette er væ-

sentligt højere end i PSL. Dette skyldes som sagt, at ejendomsavancen indgår i resultatet af virksomheden. 

 

Kapitalindkomsten består til gengæld kun af private renteindtægter, samt kapitalafkast i VSO, som er tillagt ka-

pitalindkomsten, men fratrukket i den personlige indkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948605 
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9.3.3 Beregning af indkomstskatter 

 

Nedenfor har vi indsat figuren, som viser den samlede beregnede skat for året med afståelse af ejendommene: 

 

Beregning af indkomstskatter – Figur 30 

Type: Sats: Grundlag: 

Beregnet 

skat: 

AM-bidrag 8% 2.755.435 220.435 

Bundskat 10,08% 2.548.495 256.888 

Topskat 15% 2.055.400 308.310 

Sundhedsbidrag 2% 2.512.495 50.250 

Kommuneskat – Frederiksberg 22,80% 2.512.495 572.849 

Kirkeskat – Frederiksberg 0,50% 2.512.495 12.562 

  

  

  

Skatteværdi af personfradrag - Bundskat, 10,08% 

  

-4.536 

Skatteværdi af personfradrag - Sundhedsbidrag, 2% 

  

-900 

Skatteværdi af personfradrag - Kommuneskat, 22,8% 

  

-10.260 

Skatteværdi af personfradrag - kirkeskat, 0,5% 

  

-225 

Beregnet skat for indkomståret 2017     1.405.373 

 

Som det fremgår, er de samlede skatter 1.405.373 kr. Den høje skattebetaling kan henledes til, at der bliver betalt 

alle skatter af ejendomsavancen inkl. AM-bidrag. Ud over skatten er der også betalt 13.000 kr. i revisorhonorar. 

Dette skal tillægges for at få den samlede likviditetspåvirkning, da denne ligeledes er fratrukket som en omkost-

ning i virksomhedens overskud, og der er derfor ikke betalt skat af revisorhonoraret. Derfor bliver den samlede 

likviditetspåvirkning 1.418.373 kr. Dette er væsentligt højere end i PSL. 

 

De ligningsmæssige fradrag har ingen yderligere påvirkning i året for afståelse af ejendommene. 

9.3.4 Delkonklusion 

Delkonklusionen fra VSO er, at ejendomsavancen bliver beskattet som personlig indkomst. Til gengæld, da der 

stadigvæk er fuld drift i denne case i afståelsesåret, så bliver renterne vedrørende virksomheden fratrukket i den 

personlige indkomst. Ligeledes bliver der for hele året beregnet et kapitalafkast. Afhængigt af, hvornår en ejen-

dom afstås, skal kapitalafkastet beregnes forholdsmæssigt i det antal måneder, driftsaktiviteten afviger fra ind-

komståret på 12 måneder. 

 

Når en selvstændig erhvervsdrivende ophører virksomheden fuldstændigt, skal kontoen for opsparet overskud 

beskattes i samme indkomstår. Beskatning kan dog udskydes til næste indkomstår, hvis driften af virksomheden 

er fortsat helt frem til afslutningen af indkomståret. 
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9.4 Beskatning af ejendomsavance i KAO 

9.4.1 Redegørelse for beskatning: 

I KAO bliver ejendomsavancer beskattet som kapitalindkomst. Dette beskattes lig PSL, men forskelligt fra VSO. 

Ved ophør af virksomhed skal opsparet overskud ligeledes beskattes. Dette er der ikke i denne case, hvorfor der 

ikke er gået længere i dybden med dette.41  

9.4.2 Opgørelse af den skattepligtige indkomst 

 
Opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved benyttelsen af KAO er vedlagt i bilag 20. 

 

Som det kan ses, er den personlige indkomst under KAO ved salg af ejendomme blot lønmodtagerindkomst. 

Derudover er der fratrukket 5.000 kr. i virksomhedsoverskuddet til revisorhonoraret. Kapitalindkomsten består 

af ejendomsavancen samt kapitalindkomst fra virksomheden. De ligningsmæssige fradrag er uændrede i KAO. 

 

I KAO er forskellen til PSL og VSO måden, hvorpå kapitalafkastet beregnes. I KAO tages der, som tidligere 

nævnt udgangspunkt i aktiverne, mens gæld bl.a. fratrækkes i VSO.   

9.4.3 Beregning af indkomstskatter 

 
Nedenfor er skatteberegningen for KAO indsat: 

 

Beregning af indkomstskatter – Figur 32 

Type: Sats: Grundlag: 

Beregnet 

skat: 

AM-bidrag 8% 1.077.635 86.211 

Bundskat 10,08% 2.690.719 271.224 

Topskat (Personlig indkomst) 15% 511.824 76.774 

Topskat (Personlig indkomst) 15% 1.656.495 248.474 

Sundhedsbidrag 2% 2.654.719 53.094 

Kommuneskat – Frederiksberg 22,80% 2.654.719 605.276 

Kirkeskat – Frederiksberg 0,50% 2.654.719 13.274 

Skatteloft vedr. kapitalindkomst* 7,88% 248.474 -130.532 

  

  

  

Skatteværdi af personfradrag - Bundskat, 10,08% 

  

-4.536 

Skatteværdi af personfradrag - Sundhedsbidrag, 2% 

  

-900 

Skatteværdi af personfradrag - Kommuneskat, 22,8% 

  

-10.260 

Skatteværdi af personfradrag - kirkeskat, 0,5% 

  

-225 

Beregnet skat for indkomståret 2017     1.207.874 

                                                 
41 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948605 
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Som det fremgår af skatteberegningen skal Otto Madsen i KAO betale 1.207.874 kr. i skat. Dertil skal tillægges 

de 5.000 kr. i revisorhonorar. Det vil sige den samlede likviditetspåvirkning er 1.212.874 kr. Dette er lidt mindre 

end i PSL, hvorfor KAO rent likviditetsmæssigt bedst kan betale sig i afståelsesåret under disse forudsætninger. 

Ligesom i PSL, kan kapitalindkomsten maksimalt beskattes med 42 %, hvorfor der er et nedslag i topskatten af 

kapitalindkomsten. Denne er lig med udregningen i PSL. 

 

9.4.4 Delkonklusion 

I KAO beskattes ejendomsavancer som kapitalindkomst i lighed med PSL.  

 

Grunden til at KAO er mest fordelagtigt både skatte- og likviditetsmæssigt er, at der bliver beregnet et kapitalaf-

kast, som fratrækkes i den personlige indkomst, hvoraf der også betales AM-bidrag. 

 

9.5 Konklusion på kapital 
 

Analysen tager udgangspunkt i en afståelse af virksomhed i ultimo december, derfor kan alle fordelene af hen-

holdsvis VSO og KAO udnyttes. Herpå tænkes kapitalafkastet. Hvis en udlejningsvirksomhed sælger ejendom-

mene midt i året, kan kun forholdsvise kapitalafkast beregnes. Vi har derfor yderligere foretaget beregningerne, 

hvis ejendommene blev solgt i januar, og der derfor kun måtte beregnes 1/12 kapitalafkast. I beregningerne er 

den ordinære drift ligeledes forholdsmæssigt nedskalleret.  

 

Beregningerne er vedlagt i bilagene 21-24. Beregningerne er medtaget som en del af konklusionen for at vise, at 

under givne forudsætninger er noget måske fordelagtigt, men står man i en anden situation med nogle andre for-

hold, der gør sig gældende, er en anden beskatningsform måske den bedste. 

 

Figuren er indsat nedenfor: 

 

Samlet likviditetseffekt ved afståelse af ejendomme – Figur 33 

  PSL VSO KAO 

Afståelse i januar 1.174.969 1.383.105 1.176.955 

Likviditetsbesparelse i forhold til PSL - 208.136 1.986 

Afståelse i december 1.214.147 1.418.373 1.212.874 

Likviditetsbesparelse i forhold til PSL - 204.226 -1.273 

 

Denne er beskrevet i de to følgende afsnit. I figuren er der i januar og december også taget hensyn til revisorho-

norar. 
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9.5.1 Afståelse i december 

Afståelsen i december er den, selve analysen, tager udgangspunkt i. Som det fremgår af figuren, opnås den stør-

ste likviditetsbesparelse, hvis beskatningsordningen KAO anvendes. Denne er kun 1.273 kr. mere fordelagtig 

end PSL. Dette skyldes, at ejendomsavance beskattes på samme måde i begge beskatningsformer, den eneste 

forskel, der gør sig gældende, er kapitalafkastet, som fratrækkes i den personlige indkomst, og forskellen mellem 

nettofinansieringsudgifterne og kapitalafkastet tillægges kapitalindkomsten.  

 

I forhold til VSO kan denne beskatningsform ikke betale sig i året, hvor ejendommene afstås. Dette skyldes, at 

ved beskatning i VSO, så beskattes ejendomsavancen som personlig indkomst. Der betales altså AM-bidrag her-

af. 

 

9.5.2 Afståelse i januar 
 

Ved afståelse af lejlighederne i januar, er det vurderet, jf. den landsskattekendelse, som er nævnt under VSO 

ovenfor, SKM2014.437.LSR, at kapitalafkastet kun skal beregnes forholdsvist og ikke for et fuldt år, da VSL §1, 

stk. 1, ikke vurderes overholdt.  

 

Derudover er driften også reduceret forholdsvist til en måned. Dette betyder, at fordelene ved VSO og KAO 

bliver endnu mindre.  

 

Hvis ejendommene afstås i januar kan det under disse forudsætninger bedst betale sig for Otto Madsen at være i 

PSL, hvis det er den samlede likviditetsmæssige effekt der vurderes. Dog er besparelsen ved PSL under 5.000 

kr., hvilket rent skattemæssigt betyder, at KAO er mest fordelagtigt, men ved inddragelse af revisorhonoraret, er 

PSL mest optimalt. 

 

VSO kan stadigvæk ikke betale sig, grundet beskatningsformen af ejendomsavancen. 

 

9.5.3 Samlet konklusion 
 

Som det fremgår af ovenstående to delafsnit om afståelse i januar og december, kan det konkluderes, at under 

vores forudsætninger om fuld drift, så kan KAO bedst betale sig, og dette passer til konklusionen på første del af 

analysen, hvor en rentebesparelse ligeledes ville gøre KAO mest fordelagtig. 
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Ved afståelsen i januar, vil PSL dog være den mest optimale beskatningsform at vælge. Dette betyder, at under 

visse givne forudsætninger, kan en beskatningsform være mest fordelagtig, mens ved en marginal ændring, kan 

en anden beskatningsform være mest fordelagtig. I dette eksempel, er der ingen konto for opsparet overskud. 

Dette er ikke medtaget, grundet tidshorisonten af investeringerne, ligesom der betales topskat i alle indkomståre-

ne.  

 

Konklusionen kan derfor variere under givne forudsætninger, men ved fuld drift, så bakker denne del af analysen 

op omkring valget af KAO, som den mest fordelagtig beskatningsform og ikke VSO, som mange har deres ud-

lejningsvirksomheder i.  

Kapitel 10 – Konklusion 
Hvis man er en selvstændig erhvervsdrivende, har man mulighed for at lade sig beskatte på tre forskel-

lige måder. Den første måde er, at man blot bliver beskattet som en almindelig lønmodtager. Hvis man 

vælger dette, så følger beskatningen de almindelige regler, jf. Personskatteloven. Denne beskatnings-

mulighed kaldes PSL.  

De to andre muligheder følger reglerne i Virksomhedsskatteloven og hedder virksomhedsskatteordnin-

gen (VSO) og kapitalafkastordningen (KAO).  

Vi har i opgaven undersøgt og besvaret følgende problemformulering: 

 Hvilken beskatningsform er den mest optimale i forhold til udlejning af ejendomme, og hvilke overve-

jelser skal man foretage sig? 

Formålet med opgaven har været at undersøge, hvilken beskatningsform der ville være mest fordelagtig 

i forbindelse med udlejning af ejendomme ud fra en konkret case. Vores case omhandler en mand, som 

udlejer sine 2 lejligheder til sine børn, og som har en personlig lønindkomst over topskattegrænsen. 

Han har desuden mulighed for at omlægge sine lån til en lavere rente, grundet hans lave belåningsgrad. 

I første del af vores opgave gennemgik vi det teoretiske vedrørende de tre beskatningsformer og sam-

menlignede disse med hinanden. Ved denne sammenligning har vi kunne konkludere følgende: 

 Det er ved benyttelse af VSO, at der er de største krav. VSO kræver, at man skal opdele ens privatøko-

nomi fra virksomhedsøkonomien. Hvis man benytter VSO, er der typisk behov for rådgivning hos en re-

visor grundet de mange krav. Det er PSL som har færrest krav, hvor det primært er reglerne i Mindste-
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kravsbekendtgørelsen man skal følge. Ved KAO skal man følge de samme regler som ved PSL, men 

herudover skal man også udregne et kapitalafkast. 

 

 Der er ved benyttelsen af VSO og KAO mulighed for at beregne et kapitalafkast, som fratrækkes den 

personlige indkomst og bliver beskattet som kapitalindkomst i stedet, dette er ikke en mulighed efter 

PSL. Ved VSO bliver dette beregnet ud fra ens erhvervsmæssige aktiver, fratrukket den erhvervsmæssi-

ge gæld, og kapitalafkastet kan ikke overstige årets resultat.  

Ved KAO bliver dette beregnet ud fra ens erhvervsmæssige aktiver fratrukket kreditorer, og kan ikke 

overstige den talmæssige største værdi af det positive resultat før skat eller den negative nettokapitalind-

komst. Det er typisk ved KAO, at man opnår det største kapitalafkast. 

 

 Ved benyttelsen af VSO får man fradrag for ens renteudgifter i den personlige indkomst, dette giver en 

større skattemæssig værdi af renterne, fremfor ved PSL og KAO, hvor disse bliver fratrukket kapitalind-

komsten. 

 

 I forhold til at opspare overskud i virksomheden, er dette ikke en mulighed i PSL. Ved benyttelse af 

VSO er dette en mulighed, såfremt virksomhedens overskud overstiger årets hævninger. Herefter bliver 

det opsparede beløb foreløbigt beskattet med 22 %, hvorefter man først bliver personligt beskattet, når 

man hæver det opsparede overskud. Man har også mulighed for at spare op efter reglerne i KAO, der er 

dog en del flere begrænsninger end ved VSO. Her skal man minimum opspares 5.000 kr., og maksimum 

25 % af årets overskud. Herudover skal beløbet bindes på en bankkonto i minimum 3 måneder. 

 

 PSL er den mest simple af de tre beskatningsformer, hvorfor denne også kræver mindst assistance fra 

revisor. Der er ikke nogen krav ved benyttelse af PSL, ud over overholdelse af mindstekravsbekendtgø-

relsen. Dog opnår man heller ikke de samme skattemæssige fordele som ved VSO og KAO 

 

 KAO er lavet som et mere simpelt alternativ til VSO. Ordningen kræver, at man udregner et kapitalaf-

kast samt overholder mindstekravsbekendtgørelsen. Den største fordel ved KAO er, at man typisk får et 

større kapitalafkast end ved VSO, da man ikke fratrækker den erhvervsmæssige gæld fra kapitalafkast-

grundlaget. Dog er der flere begrænsninger i forhold til opsparing, samt det ikke er muligt at indkomst-

udjævne.  
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 VSO er den mest komplicerede af de tre beskatningsformer, hvilket også er en af dens største ulemper. 

Denne kræver assistance fra revisor og er derfor den dyreste af de tre at benytte. Det er muligt ved be-

nyttelsen af VSO at topskatteoptimere, da man kan foretage hensættelse til senere hævning.  

Vi har ved hjælp af vores teoretiske gennemgang af beskatningsformerne udregnet beskatningen for 

Otto Madsen og vurderet, hvilken beskatningsform der var mest relevant ud fra hans nuværende situa-

tion. 

Otto Madsen er en ugift mand, som tjener mere end topskattegrænsen. Hans skattepligtige indkomst 

fremgår af figur 9 i kapitel 6. Otto Madsen har tilbage i 2011 anskaffet sig to lejligheder, som han lejer 

ud til sine børn. Virksomhedsregnskabet ved udlejning af disse lejligheder fremgår af afsnit 6.3. Otto 

Madsen har indtil nu benyttet PSL, hvorfor vi skulle undersøge, om det ville være mere fordelagtigt for 

ham at benytte en af de andre, samt hvilken betydning det ville få, hvis hans renteudgifter faldt. 

Vi har ud fra disse tal beregnet skatterne ud fra de tre beskatningsformer og derefter sammenlignet dis-

se. Sammenligningen kan ses i figur 17, afsnit 7.4. Ved denne udregning fremgik det, at det var VSO, 

der var den mest fordelagtige. Vi har dog i vores opgave også forudsat, at han ville få revisoromkost-

ninger ved benyttelsen af VSO eller KAO, hvorfor vi har sammenlignet beregningerne inkl. revisorom-

kostninger i figur 18 i afsnit 7.5. Her var det stadig VSO, der var den mest fordelagtige, med en bespa-

relse på 8.587 kr., i forhold til PSL.  

Otto Madsen har mulighed for at omlægge sine lån til 1 % rente i stedet for den nuværende rente på 3 

%. Vi har derfor opdateret virksomhedsregnskabet ud fra, at hans renteomkostninger ville falde. Det 

opdaterede virksomhedsregnskab fremgår af bilag 10. 

Her har vi igen beregnet hans skat ud fra hans personlige lønindkomst og det nye virksomhedsregn-

skab. Disse beregninger er sammenholdt i figur 22, hvor det nu er KAO, der er den mest fordelagtige. 

Igen har vi forudsat, at Otto Madsen skal benytte revisor, det er anslået, at det koster det samme, som 

inden ændring i renten. Beregningen efter revisoromkostninger er foretaget i afsnit 8.6 figur 25. Her er 

det KAO, der er den mest fordelagtige beskatningsform, med en likviditetsmæssig besparelse (skatte-

besparelse fratrukket øget omkostning grundet revisor) på 4.632 kr., i forhold til PSL. 

Ovenstående gennemgang af de to cases viser altså, at PSL ikke er fordelagtig at anvende ved udlejning 

af ejendom for Otto Madsen. I case 1 blev det VSO, der var mest fordelagtig, hvilket skyldes, at han 
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kan beregne et kapitalafkast, samt at han får fradrag for hans renteudgifter i den personlige indkomst. 

Når Otto Madsen i Case 2 fik nedsat hans renteudgifter, så viste det sig, at det nu var KAO, der var 

mest fordelagtig. Dette skyldes, at en af de største fordele ved VSO nu blev mindsket, og KAO var 

derfor mest fordelagtig, da kapitalafkastet ved denne beskatningsform er større end ved VSO.  

I sidste del af vores opgave har vi analyseret, hvilken beskatningsform, der vil være bedst at benytte 

ved et fremtidigt salg, da Otto Madsen ikke forventer at have sine lejligheder i mange år endnu. Her 

fremgår det af bilag 16, at Otto Madsen opnår en samlet ejendomsavance på 1.685.000 kr. i salgsåret.  

Herefter har vi beregnet Otto Madsens samlede skattebetaling inkl. ejendomsavance ved de tre beskat-

ningsformer og sammenholdt de tre beregninger inkl. revisoromkostninger. Der er foretaget beregning 

både ved salg i januar og salg i december, for at se, om dette har nogen betydning for valg af beskat-

ningsform. 

Ved salg i januar var det PSL, der var mest fordelagtig, hvilket skyldes, at man kun må beregne kapi-

talafkastet forholdsvist for året, dvs. for en måned. Ved salg i december, var det KAO, der var mest 

fordelagtig, netop grundet kapitalafkastet. Ved begge udregninger var det VSO, der var dyrest. Dette 

skyldes, at hele avancen bliver beskattet som personlig indkomst, hvor avancen ved de to andre former 

bliver beskattet som kapitalindkomst.  

Ved valg af beskatningsform tyder det altså på, at der ikke er noget konkret svar for alle erhvervsdri-

vende med udlejning af ejendom som hovedformål, dette bliver bestemt ud fra, hvordan virksomheden 

er sammensat med aktiver og passiver, og hvordan privatøkonomien er sammensat 

I vores konkrete opgave viste det sig, at hvis man ændrede renteomkostninger, ville valget af den mest 

fordelagtige beskatningsform også ændrer sig. I vores eksempel er der tale om en mand, som ud over 

sin virksomhed, allerede tjener mere end topskattegrænsen, derfor bliver indkomstudjævning i form af 

opsparing af overskud samt topskatteoptimering ligegyldig i forhold til valget af beskatningsform. Der-

for kommer renteudgifterne til at betyde meget for valget mellem VSO og KAO. Ved udlejning af 

ejendom vil PSL typisk ikke være fordelagtig, da man kan beregne kapitalafkast ved både VSO og 

KAO, som bliver fratrukket den personlige indkomst og tillagt kapitalindkomsten. Dette giver en lavere 

beskatning, da beskatningsgrundlaget i den personlige indkomst er højere. 

 

I forhold til salg af ejendom, vil det typisk være salgstidspunktet, der afgør, hvilken beskatningsform 

der er mest fordelagtig, da man kun kan beregne kapitalafkastet forholdsvis, altså for de antal måneder, 
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man har haft ejendommen. Ved salg af ejendom vil valget typisk stå mellem PSL eller KAO, fordi 

ejendomsavancen i VSO bliver beskattet som virksomhedsresultat, altså personlig indkomst. Hvor det 

ved KAO og PSL er kapitalindkomst, hvor man maksimum kan betale 42 % i skat. 

Man skal altså i forhold til salg af ejendom tage med i sin vurdering i forhold til valg af beskatnings-

form, hvornår på året man sælger, da dette har stor betydning for beskatningen. Herudover, så har de 

øgede revisoromkostninger, man får ved valg af KAO fremfor PSL, også en betydning, da forskellen på 

KAO og PSL kun er kapitalafkastet.   

Kapital 11 – Perspektivering 
Opgaven har fokuseret på valg af beskatningsform, hvor der i casen er taget udgangspunkt i en konkret case 

vedrørende forældrekøb. I opgaven blev konklusionen, at afhængigt af givne forudsætninger, så ville enten den 

ene eller anden beskatningsform være mest optimal. Opgaven har dog primært koncentreret sig omkring ind-

komståret 2017, både i forhold til hvad der gælder af skattesatser, og hvad der gælder af lovgivning og regule-

ring på boligmarkedet.  

 

Den 1. januar 2018 trådte de nye låneregler i kraft, hvor bl.a. gældsloftet har haft stor betydning. Mange foræl-

drekøb bliver fremover ramt af gældsloftet, da der maksimalt må lånes fire gange hustandens indkomst. Dette vil 

i fremtiden sætte en opbremsning i forældrekøb og dermed lejlighedspriserne. Men effekten er ikke set helt end-

nu. Dette vil fremover få betydning for beskatningen i forbindelse med salg af lejligheder.42 

   

Fra 2021 træder den nye boligreform, som regulerer boligskatterne43, i kraft. Priserne i studiebyerne er lige nu på 

et niveau, hvor forældrekøb har været faldende, da efterspørgslen er steget så meget siden 2011. Når den nye 

boligreform træder i kraft, vil det betyde, at de dyreste ejerlejligheder også vil koste mere rent skattemæssigt.  

 

Disse regler vil muligvis have effekt for valget af beskatningsform i fremtiden i forhold til udlejning af ejen-

domme og specielt ved forældrekøb. Lovændringerne kunne give endnu et incitament til, at det er KAO, som er 

den mest fordelagtige i forhold til VSO. Dette vil muligvis kunne skyldes, at resultatet bliver mindre, da vi for-

udsætter, at huslejen ikke vil stige. Dette vil betyde, at hvis virksomhedsresultatet bliver omkring 0 kr., vil kapi-

talafkastet i VSO være det samme, mens kapitalafkastet i KAO ikke vil blive påvirket heraf. Derved vil nogle af 

fordelene i VSO blive mindre. Da det er en reform, der endnu ikke er trådt i kraft og andre reformer kan træde i 

kraft inden eller i stedet, er det stadigvæk usikkert at beskrive konsekvenserne heraf.  

                                                 
42 https://www.business.dk/bolig/faerre-har-raad-til-foraeldrekoeb-saa-dyrt-er-det-blevet   
43 https://www.business.dk/bolig/foraeldrekoeb-er-blevet-mindre-attraktivt    
 

https://www.business.dk/bolig/faerre-har-raad-til-foraeldrekoeb-saa-dyrt-er-det-blevet
https://www.business.dk/bolig/foraeldrekoeb-er-blevet-mindre-attraktivt
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Bilag 23: VSO januar 
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Bilag 24: - KAO januar 
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