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1.0 Indledning 

1.1 Indledning 
Ud fra en opgørelse lavet af Danmarks statistik i 20141, kan man se, at mange selvstændige 

erhvervsdrivende, vælger at drive virksomhed i personligt regi. Ud fra opgørelsen kan det ses 

hvor stor en del, der driver virksomhed i personligt regi fremfor i selskabsform. 

 

 

 

Ovenstående opgørelse viser at der er en væsentlig forskel i personer der vælger, at drive 

deres virksomhed i personligt regi i forhold til i et selskab. Den bedste årsagsforklaring kan ligge 

i de væsentlige højere krav der ligger til en virksomhed i selskabsform. Her skal der et betydeligt 

højere kapitalindskud til samt at der bliver stillet højere krav til regnskabsaflæggelse. 

En almindelig selvstændig erhvervsdrivende kan vælge at lade sig beskatte ud fra 3 forskellige 

metoder. De kan vælge at lade sig beskatte ud fra personskatteloven eller virksomhedsloven. 

Under virksomhedsloven finder man virksomhedsordningen eller kapitalafkastningsordningen. 

Den selvstændige erhvervsdrivende der uden viden omkring de forskellige regler, beskattes 

efter personskattelovens gældende regler ikke vidende at, man også kan vælge beskatning ud 

fra virksomhedsskatteloven ved henvendelse omkring dette hvert år. 

Med fokus på den selvstændige erhvervsdrivende der ikke har den fornødne viden omkring valg 

af beskatningsform er denne opgave målrettet disse personer, som derfor bliver beskattet efter 

de gældende regler i personskatteloven. Jeg bygger mit fokus på en antagelse om at den 

selvstændige erhvervsdrivende ikke har den viden eller det fokus til at vurderer hvordan den 

enkelte kan opnå den bedste skattemæssige situation. Dette begrunder jeg med, at den 

selvstædige erhvervsdrivendes fokus ligger på virksomhedens primære drift, som også må 

være derfor personen har valgt at blive selvstændig. 

Et manglende fokus på den skattemæssige del, kan i nogle grad være uhensigtsmæssigt for 

den erhvervsdrivende, da de skattemæssige forhold lige som den primære drift, kan blive 

optimeret og bidrage med en højere værdi både for virksomheden, men også for 

vedkommendes egen private økonomi.  

Opgaven vil tage udgangspunkt i skattemæssige overvejelser og besparelser omkring valg af 

beskatningsform ud fra de tre former man kan drive sin virksomhed ud fra. Denne opgaves mål 

er derfor, at belyse hvilken beskatningsform der vil være optimal for en selvstændig 

erhvervsdrivende set ud fra flere situationer. 

                                                
1
 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=22259&sid=staa , side 369 

Kilde: Statistisk Årbog 2017 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=22259&sid=staa
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1.2 Problemformulering 
På baggrund af den belyste problemstilling i indledningen omkring antagelsen af den 

manglende viden fra den selvstændige erhvervsdrivende om valg af beskatningsform, er der 

blevet udarbejdet følgende problemformulering. 

Med fokus på de gældende lovgivninger og ud fra ovenstående problemstilling 

vedrørende selvstændige erhvervsdrivende, hvilken beskatningsform vil derfor være den 

mest optimale for den der driver personligt drevet virksomhed, under forskellige 

forudsætninger? 

1.2.1 Undersøgelsesspørgsmål 

For at kunne besvare problemformuleringen bedst muligt, er nedenstående 

undersøgelsesspørgsmål blevet udarbejdet. 

1. Redegørelse for beskatningsreglerne for selvstændige erhvervsdrivende der driver 

personligt drevet virksomhed, samt herunder hvilke krav der er til de 3 forskellige 

beskatningsformer. 

2. En undersøgelse af fordelene og ulemperne der kan være ved anvendelse af de tre 

beskatningsformer. 

3. En analyse baseret på to forskellige scenarier der handler om, at der ingen 

erhvervsmæssige renteudgifter vil være og store erhvervsmæssige renter og hvilke 

skattemæssige konsekvenser der kan være heraf set ud fra de tre beskatningsformer. 

4. Analyse af konsekvenserne ved lov nr. 992 fra 2014 og dens betydninger for de 

selvstændige erhvervsdrivende der benytter sig af virksomhedsordningen. 

1.3 Afgrænsning 
Opgaven beskæftiger sig udelukkende med de skatteretslige forhold for de selvstændige 

erhvervsdrivende der driver personligt drevne virksomheder, ud fra den antagelse som også er 

nævnt i indledningen om, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke har den viden eller det 

fokus på de skattemæssige forhold der er når de danner deres virksomhed.  

Den mest centrale del i opgaven handler om en optimering set ud fra den skattemæssige 

situation som den selvstændige erhvervsdrivende kan opnå ved at foretage de nødvendige 

analyser samt vurderinger af vedkommendes skattemæssige situation. Disse analyser vil 

primært blive vurderet ud fra et skattemæssigt synspunkt.  

Opgaven vil kun tage udgangspunkt i de tre førnævnte beskatningsformer og vil derfor ikke 

indeholde en sammenligning af andre mulige virksomheds- og selskabsformer, da dette emne 

ellers ville blive meget bredt og ikke sammenhængende. Samtidig vil opgaven fokusere på 

selvstændige erhvervsdrivende uden ægtefælle, hvilket betyder at fradrag som følge heraf, ikke 

vil indgå i de kommende analyser.  

Der vil i opgaven tages udgangspunkt i personer der er fuldt skattepligtige til Danmark og 

opgaven vil derfor ikke indeholde information omkring reglerne for 

dobbeltbeskatningsoverenskomst.  
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Det antages at de regnskabs- og skattemæssige resultater er ens, hvilket betyder, at der i 

analysen ikke vil blive reguleret for afskrivninger og andre fradragsberettigede omkostninger, da 

det vurderes at dette ikke vil have betydning for den endelige beslutning omkring valget af 

virksomhedsform. 

1.4 Metode 

1.4.1 Opdeling af opgaven i to dele 

Opgaven kan deles op i to dele. Den ene del vil udelukkende fokusere på det teoretiske, imens 

den anden del vil fokusere på den analyserende del. 

Man kan dele opgaven op i de to dele ud fra de ovennævnte undersøgelsesspørgsmål. Den 

teoretiske del indeholder en redegørelse af alle tre beskatningsformer som vil blive berørt i 

opgaven der består af, virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og personskatteloven og 

som hører til undersøgelsesspørgsmål nr. 1.  

Der vil i redegørelsen blive vist eksempler på de skattemæssige forhold i henhold til 

lovgivningen og praksis, for at kunne danne et mere overskueligt billede af resultaterne. 

Efter redegørelsen af de tre beskatningsformer, vil opgaven komme ind på fordele og ulemper 

ved hver enkelt beskatningsform og herefter vil de tre beskatningsformer sammenlignes, for at 

danne et billede af forskellen mellem alle tre former. Denne del svare også til den første del af 

opgaven og hører til undersøgelsesspørgsmål nr. 2. 

1.4.2 Dataindsamling 

Opgavens hovedomfang er bygget op på anvendelse af SKAT’s juridiske vejledninger, 

virksomhedsskatteloven og personskatteloven. 

Opgaven starter med en beskrivelse/redegørelse af de tre beskatningsformer for selvstændige 

erhvervsdrivende. Ved denne redegørelse anvendes der sekundært data i form af lovtekster fra 

netop de juridiske vejledninger. Anden relevant litteratur vil også blive anvendt og vil blive holdt 

op imod valide kilder for at bekræfte validiteten af den litteratur som bliver anvendt i opgaven. 

Opstilling af cases 

Opgavens sidste del vil fokusere på selvstændigt udarbejdede cases, som er fiktivt opstillet med 

den hensigt, at den første del af opgaven skal bruges til at beregne og analysere hvor optimale 

de tre beskatningsformer er og hvilken en, som vil være den mest optimale at anvende ud fra de 

to opstillede scenarier.  

I de to scenarier opleves forskellige regnskabsgrundlag, da disse reguleres alt afhængigt af 

hvilket scenarie der analyseres. I analyserne af scenarierne forudsættes det at den 

selvstændige erhvervsdrivende hæver hele overskuddet ved at anvende virksomhedsordningen 

og kapitalafkastordningen. Dette forudsættes på baggrund af et lettere 

sammenlignelighedsniveau i forhold til de tre forskellige beskatningsformer, da 

personskatteloven ikke gør det muligt for den selvstændige erhvervsdrivende at opspare 

eventuelt overskud. 

Der skal selvfølgelig også sammenlignes på baggrund af de to beskatningsformer, der gør det 
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muligt at opspare eventuelt overskud hvilket er en fordel ved disse former, så derfor fortsættes 

analysen med en optimering af skatten til at belyse forskellen på disse. 

Sikkerhedsstillelser 

Der vil i opgaven analyseres på konsekvenserne af sikkerhedsstillelser og negativ 

indskudskonto for personer der driver virksomhed under virksomhedsordningen. Der vil her 

blive taget udgangspunkt i andre fiktive cases, som skal belyse konsekvenserne ved 

ovenstående.  

1.4.3 Opgavens aktuelle skattesatser 

Skattesatserne som vil blive anvendt i opgaven er satserne som er aktuelle i 2018 samt de 

satser der var aktuelle i 2017. de mest benyttede skattesatser er satserne for 2018, da disse 

bidrager med den største relevans for opgavens aktuelle situation. Der vil dog forekomme 

beskrivelse af satserne for både 2018 og 2017 og disse vil især komme til kendskab i den 

teoretiske del af personskatteloven. 

I forbindelse med opsætningen af de to scenarier, vil den mest aktuelle sats blive anvendt, 

nemlig satserne for 2018. 

1.4.4 Forkortelser og begrebsforklaring 

Forkortelser 

Jeg finder det relevant, at der er indeholdt en oversigt over forkortelser som bliver anvendt i 

opgaven og derfor vil nedenstående liste vise forkortelser som er anvendt i opgaven: 

 AMBL - Arbejdsmarkedsbidragsloven 

 KAO - Kapitalafkastordningen 

 PSL - Personskatteloven 

 VSO - Virksomhedsordningen 

 SL - Statsskatteloven 

 VSL - Virksomhedsskatteloven 

 ABL – Aktieavancebeskatningsloven’ 

Begrebsforklaring 

Det er væsentligt at kunne definere begrebet selvstændig erhvervsdrivende, da dette er det 

segment som opgaven tager udgangspunkt i. Da definitionen af dette begreb ikke er yderligere 

beskrevet i skattelovgivningen, er det min tanke at gøre det klart i opgaven. Der bliver dog i den 

juridiske vejledning givet en begrundet formulering af begrebet selvstændig erhvervsdrivende.  

”Selvstændig erhvervsvirksomhed er karakteriseret ved, at der for egen regning og risiko 

udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå økonomisk overskud.”2  

                                                
2
 www.skat.dk – juridisk vejledning – C.C.1.1.1 

http://www.skat.dk/
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2.0 Personskatteloven 

2.1 Indledning 
I PSL finder man de overordnede regler for beskatning af al indkomst. PSL finder man i SL, som 

indeholder den danske skatterets hoveregel inden for opgørelse af den skattepligtige indkomst. 

De overordnede regler kommer til udtryk i SL §§ 4-6, som indeholder en formulering af de 

centrale regler vedrørende den skattepligtige indkomst.3 

”Udgangspunktet er, at al indkomst er skattepligtig. Det gælder både engangsindtægter og 

tilbagevendende indtægter, og det er uden betydning, om indkomsten er resultat af en aktiv 

indsats for at få indtægter fx ved arbejde som lønmodtagere eller som selvstændig 

erhvervsdrivende eller som en uventet erhvervelse, fx en gevinst eller gave.” 

Dette udkast fra den juridiske vejledning er et udklip af SL § 4. Ved en uventet erhvervelse, 

nævnes der også i SL § 4, at der findes en opremsning af forskellige skattepligtige indkomster. 

Denne er dog ikke udtømmende. Skattepligten omfatter nemlig alle formuegoder som den 

enkelte har af økonomisk værdi. Derfor er det nemlig uden betydning om den pågældende 

indtægt er i penge eller andre goder af en økonomisk værdi.4  

Iflg. SL § 5 nævnes der de indtægter, som ikke skal medregnes til indkomsten og derfor 

fremstår SL § 5, som en undtagelse til SL § 4.5 Nogle af disse indtægter der nævnes i SL § 5, 

anses for at være skattefrie, dog kun hvis der ikke er tale om salg der henhører til den enkelte 

persons næringsvej eller salg der er foretaget i spekulationsøjemed.6 

I SL § 6 bliver de udgifter der kan fradrages i den skattepligtige indkomst behandlet og her er 

der bl.a. tale om driftsudgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten, derunder ordinære afskrivninger. Et andet eksempel er de renteudgifter der er 

anvendt til vedligeholdelse eller forsikring af de af den skattepligtiges ejendele, hvis udbytte 

beregnes som indkomst. 

2.2 Kriterier for anvendelse af PSL 
Alle personer og hermed også selvstændige erhvervsdrivende, der er skattepligtige i Danmark, 

er omfattet af beskatning efter PSL, medmindre de aktivt selv har været inde og tage stilling til 

valg af beskatning efter enten VSO eller KAO. 

Ved benyttelse af beskatning iflg. PSL er der opstillet et krav om at bogføringsloven og 

mindstekravbekendtgørelsen overholdes7. Dette betyder derfor at den selvstændige 

erhvervsdrivende er berettiget til at opgive supplerende regnskabsoplysninger i sin 

selvangivelse, men ellers er der ingen krav om udarbejdelse af regnskab. 

                                                
3
 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2061665 – juridisk vejledning – C.A.1.1 

4
 www.skat.dk - juridisk vejledning – C.A.1.1 

5
 www.skat.dk - juridisk vejledning – C.C.2.1.3.1 

6
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=63303 – SL § 5 

7
 www.skat.dk – juridisk vejledning – C.C.1.1.2 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2061665
http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=63303
http://www.skat.dk/
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2.3 Indkomstbegrebet 
Følgende indkomstformer nedenunder er de faktiske indkomstformer der findes i dansk 

skatteret. 

 Personligindkomst 

 Kapitalindkomst 

 Aktieindkomst 

 CFC-indkomst 

Jf. PSL § 2 opdeles den skattepligtige indkomst i henholdsvis personlig indkomst og kapital 

indkomst. Aktie indkomst og CFC indkomst indgår derimod ikke i den skattepligtige indkomst jf. 

PSL §§ 4a og 4b.8 

Som allerede nævnt beskattes den skattepligtige indkomst efter PSL og bliver opgjort på 

følgende måde9: 

 

 

 

 

Nærmere beskrivelse af de forskellige indkomstformer samt de ligningsmæssige fradrag vil 

følge i de kommende afsnit. 

2.4 Personlig inkomst 
Den Personlige indkomst bliver beskrevet i PSL § 3, stk. 1 og omfatter al skattepligtig indkomst 

som ikke er kapital indkomst. 

Den personlige indkomst vil først og fremmest omfatte: 

 Lønindkomst, honorarer o.lign. 

 Indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed 

 Private og sociale pensionsindtægter 

 Løbende udbetalinger og rateudbetalinger fra pensionsordninger, der er almindeligt 

indkomstskattepligtige efter PBL 

 Arbejdsløshedsdagspenge, sygedagpenge, efterløn m.v. 

 Kontanthjælp 

 Underholdningsbidrag og andre løbende ydelser 

 Uddannelsesstøtte o.lign. 

 Genvundne afskrivninger, der indgår i den skattepligtige almindelige indkomst, dog 

undtaget indkomst fra virksomheder omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og 12 

 Fortjeneste eller tab ved afståelse af goodwill m.v. 

                                                
8
 http://skat.dk/skat.aspx?oid=121146 – A.2 Personlig indkomst 

9
 www.skat.dk – juridisk vejledning – C.A.2.2 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=121146
http://www.skat.dk/
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2.5 Kapital indkomst 
Kapitalindkomsten omfatter en række specielt opregnede indtægter og udgifter, som i 

kapitalindkomsten bliver opgjort i et samlet nettobeløb, da denne netop indeholder både udgifter 

og indtægter. I PSL § 4 findes der en udtømmende opremsning af, hvilke indtægter og udgifter, 

der skal henføres til kapitalindkomsten, såsom renteindtægter, kursgevinster på fordringer og 

negative fradragsbeløb såsom, renteudgifter og kurstab på fordringer.10 

Kapitalindkomsten omfatter som allerede nævnt både indtægter og udgifter. Men efter PSL § 4, 

stk. 2 kan der fratrækkes bl.a. renteudgifter men der kan også fratrækkes omkostninger, der er 

medgået til at erhverve, sikre eller vedligeholde kapitalindkomsten11 Det er derfor vigtigt, at der 

skelnes mellem fradragsberettigede omkostninger der vedrører kapitalindkomst og personlig 

indkomst, jf. § 3 stk. 2 pkt. 1. 

Hvis renteindtægterne er større end renteudgifterne er kapitalindkomsten positiv, mens det 

betyder at hvis renteudgifterne er større end renteindtægterne, så er kapitalindkomsten negativ. 

I disse situationer tales der om henholdsvis positiv kapitalindkomst og negativ kapitalindkomst. I 

nogle af beskatningsgrundlagene medregnes hele eller dele af en persons positive 

kapitalindkomst, dog gives der ikke fradrag for negativ kapitalindkomst.12 

Ved opgørelsen af topskattegrundlaget medregnes alene positiv nettokapitalindkomst, der 

overstiger et bundfradrag på 42.800 kr. i 2017 og 43.800 kr. i 2018. Den højeste skatteværdi 

opnås derfor, hvis fradraget reducerer en del af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger de 

43.800 kr. i 2018. 

Hvis den positive nettokapitalindkomst overstiger bundfradraget, beskattes dette med op til 42,7 

pct. Hvilket udgøres af følgende: 

 Bundskat 

 Topskat 

 Sundhedsbidrag 

 Kommune og kirkeskat 

Er der tale om negativ kapitalindkomst opgøres skatteværdien af fradraget på op til 33,6 pct. I 

2017 og 2018. Det gælder hvis man har negativ nettokapitalindkomst på op til 50.000 kr.13 

2.6 Ligningsmæssige fradrag 
Ligningsmæssige fradrag er fradrag der kun kan foretages ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst og kan indeholde følgende:14 

                                                
10

 http://skat.dk/skat.aspx?oId=121151&chk=206510 – A.3 Kapitalindkomst 
11

 http://skat.dk/skat.aspx?oId=121152&chk=206510 – A.3.1 Fradrag i kapitalindkomst 
12

 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-
personbeskatningen-2018 
13

 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2018 
14

 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-
personbeskatningen-2018 
 

http://skat.dk/skat.aspx?oId=121151&chk=206510
http://skat.dk/skat.aspx?oId=121152&chk=206510
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2018
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2018
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2018
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2018
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2018
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 Beskæftigelsesfradrag 

 Befordringsfradrag 

 Kontingenter til fagforening, A-kasse og efterløn 

 Underholdningsbidrag 

 Indskud på etableringskonto 

De ligningsmæssige fradrag fratrækkes i den skattepligtige indkomst, hvor der i 2018 opgøres 

en skatteværdi på 26,6 pct. som er afhængig af den enkeltes bopæl. Denne skatteværdi 

beregnes ud fra følgende: 

 Sundhedsbidrag 

 Kommune og kirkeskat 

Skatteværdien sænkes gradvist med 1 pct-point årligt frem til 2019, hvorefter satsen vil blive 

25,6 pct. Dette skyldes at sundhedsbidraget bliver frosset ud indtil 2019.15 

2.7 Beregning af indkomstskat 
Efter PSL § 5 opgøres indkomstskatten til staten som summen af følgende:16 

 Bundskat efter § 6 

 Topskat efter § 7 

 Udligningsskat efter § 7a 

 Sundhedsbidrag efter § 8 

 Skat af aktieindkomst efter § 8a 

 Skat af CFC-indkomst efter § 8b 

 Skat svarende til kommunal indkomstskat efter § 8c 

Nedenfor vil der komme en gennemgang af nogle af ovenstående skatter, samt andre skatter 

der er indeholdt i skatte beregningen som fx arbejdsmarkedsbidrag, kirkeskat og kommuneskat 

m.v. 

Derudover vil oversigten vise lidt omkring skatteloftet for henholdsvis 2017 og 2018. 17 

2.7.1 Bundskat 

Bundskatten udgør i 2018 11,15% mod 10,08% i 2017 af den personlige indkomst med et tillæg 

af positiv nettokapitalindkomst jf. PSL § 6. 

2.7.2 Topskat 

Topskatten gør sig gældende for en skattepligtig person med en indkomst der i 2018 overstiger 

498.900 kr. og i 2017 479.600 kr. efter AM-bidraget er fratrukket. Der betales ikke topskat af 

hele den personlige indkomst, men kun af det beløb som overstiger det ovenstående beløb efter 

AM-bidrag. Topskatten ligger på 15% både i 2017 og 2018. 

                                                
15

 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2018 
16

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173514 
17

 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 – Gældende skattesatser 2018 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
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2.7.3 Sundhedsbidrag 

Sundhedsbidraget udgør i 2018 1% og i 2017 2%. I 2019 vil sundhedsbidraget være udfaset, da 

sundhedsbidraget siden 2012 er faldet med 1% hvert år. Dog betyder det ikke, at vi skal betale 

mindre i skat. Samtidig med at sundhedsbidraget falder, så stiger bundskatten samtidig. Det 

betyder, at ved sundhedsbidraget, hvor man ellers kunne trække renteudgifter og 

ligningsmæssige udgifter fra går man over til en højere bundskat, hvor der altså ikke kan 

foretages fradrag for renter og ligningsmæssige fradrag.18 

2.7.4 Kommuneskat 

Kommuneskatten bliver beregnet ud fra den skattepligtige indkomst og vil blive nedsat med 

skatteværdien af personfradraget. Den enkelte persons bopæl spiller her en væsentlig rolle for 

hvor meget kommuneskatten udgør af den samlede skat for vedkommende. 

2.7.5 Kirkeskat 

Kirkeskatten er ligesom kommuneskatten beregnet ud fra den skattepligtige indkomst og bliver 

nedsat med skatteværdien af personfradraget. Samtidig er kirkeskatten ligesom 

kommuneskatten væsentlig i forhold til hvilken kommune man bor i. Dog er kirkeskatten valgfri 

og skal betales som følge af den skattepligtiges medlemskab i den danske folkekirke. 

2.7.6 Arbejdsmarkedsbidrag 

Efter reglerne i lov om arbejdsmarkedsbidrag og kildeskatteloven opkræves der et 

arbejdsmarkedsbidrag på 8%, som bliver beregnet af den skattepligtiges bruttoløn efter fradrag 

for ATP og eget pensionsbidrag. Arbejdsmarkedsbidraget er fradragsberettiget ved opgørelsen 

af personlig indkomst jf. PSL § 3, stk. 2 nr. 7.19 

2.7.7 Skatteloft 

Et skatteloft betyder at der er fastsat en maksimal skattegrænse. For den personlige indkomst 

er der jf. PSL § 19 et skatteloft på 52,02%20 i 2018, hvilket er en stigning fra 51,95% i 2017. hvis 

summen af indkomstskatteprocenterne til stat og kommune overstiger dette, så nedsættes 

satsen for beregning af topskatten. 

Der er et særligt skatteloft for positiv nettokapitalindkomst jf. PSL § 19, stk. 2, hvorefter der er 

en beskatningsprocent for positiv nettokapitalindkomst ekskl. Kirkeskat der højst kan udgøre 

42%.21 

2.7.8 Personfradrag 

Jf. PSL § 9 gives der ved skatteberegningen et personfradrag idet de beregnede skatter til 

staten nedsættes med skatteværdien af dette. I et omfang hvor skatteværdien af 

personfradraget ikke kan rummes i sundhedsbidraget, så foregår nedsættelsen i en rækkefølge 

som lyder som følgende: 

 Bundskatten 

                                                
18

 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattereform-2009-foraarspakke-20-indfasning-
af-satser-og-beloebsgraenser-2010-til-2019 
19

 Lærebog om indkomstskat – side 178 - 179 
20

 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 – Gældende skattesatser 
21

 Lærebog om indkomstskat – side 178 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
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 Topskatten 

 Udligningskatten 

 Skatten af aktieindkomst 

Grundbeløbet for personfradraget reguleres efter PSL § 20 og vil altid være højere for personer 

der er fyldt 18 år og er fuld skattepligtige til Danmark.22 

I 2018 lyder grundbeløbet for personfradraget på 46.000 kr. mod 45.000 kr. i 2017.23 

2.7.9 Opsamling af aktuelle samt sidste års skattesatser samt beregningsgrundlaget 

Nedenfor ses en overskuelig gjort opstilling af ovenstående skattesatser.24 

 

2.8 Opstillet skatteberegning ud fra PSL 
For at kunne danne sig et visuelt overblik over en skatteberegning for en skattepligtig person, er 

der opstillet et eksempel nedenfor. Skatteberegningen tager udgangspunkt i en beregning af en 

skattepligtig indkomst for en person der er bosiddende i Greve kommune i 2018. I 2018 er der i 

Greve kommune en kommuneskat på 23,9% og en kirkeskat på 0,73%25 

Eksemplet er fiktivt og tager udgangspunkt i opstillede tal, til brug for den kommende beregning. 

Følgende forudsætninger vil blive taget i brug for beregningen: 

 Lønindkomst: 750.000 

 Bidrag til ratepension: 54.700 

 Renteindtægter: 3.500 

 Renteudgifter: 5.500 

 Beskæftigelsesfradrag: 33.300 

 Bidrag til fagforening: 6.000 

 Bidrag til A-kasse: 8.500 

                                                
22

 Lærebog om indkomstskat – side 178 
23

 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 – gældende skattesatser 
24

 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 – gældende skattesatser + 
http://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/kirkeskat/kirkeskatteprocenter/#c8639  
25

 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal-beskatning/kommuneskatteprocenter-1977-2018 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
http://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/kirkeskat/kirkeskatteprocenter/#c8639
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Ovenstående ses beregningen af skat for en skattepligtig person med bopæl i Greve kommune. 

Den skattepligtige person skal i alt betale en skat på 283.916 kr. i 2018 

Topskat, bundskat, kommune, - og sundhedsbidrag udgør til sammen 51,05 % og derfor skal 

der ikke beregnes et skattenedslag af den personlige indkomst, da skatteloftet i 2018 lyder på 

52,05 %. 

Udover dette, ses det at kapitalindkomsten er negativ, hvorfor der heller ikke her skal beregnes 

skattenedslag. 



Page 16 of 86 
 

2.9 Underskud og personskatteloven 
Ved skatteberegningen modregnes et virksomhedsunderskud i den personlige indkomst i det år 

underskuddet konstateres. Hvis det viser sig at underskuddet overstiger den personlige 

indkomst, kan det resterende underskud modregnes i indkomstmodtagerens positive 

nettokapitalindkomst, som ikke reducerer bidragsgrundlaget. Jf. PSL § 13, stk. 3 

Hvis det viser sig, at der efter modregning af underskud i den personlige indkomst og i den 

positive nettokapitalindkomst, stadig foreligger et underskud, så skal et resterende underskud 

først modregnes i en eventuel positiv nettokapitalindkomst året efter og dernæst i den 

personlige indkomst, som reducerer bidragsgrundlaget. 

Hvis en selvstændig erhvervsdrivende har en anden personlig indkomst som fx løn, som ikke 

stammer fra virksomheden i det år et underskud fremføres, så modregnes det først i en 

eventuel positiv nettokapitalindkomst, dernæst i det pågældende års virksomhedsoverskud og til 

sidst lønnen.26 

3.0 Kapitalafkastordningen 
Kapitalafkastordningen eller KAO som den fremover vil blive betegnet som, er indeholdt i VSL § 

22 a, og kan beskrives som en forenklet version af virksomhedsordningen. KAO går i det brede 

omfang ud på, at beregne et kapitalafkast af den skattepligtiges erhvervsmæssige aktiver. Det 

beregnede beløb fragår herefter i den personlige indkomst, men bliver tillagt kapitalindkomsten. 

På denne måde opnår man i princippet fuld fradragsret for renteudgifter og eventuelt en form for 

egenkapitalforrentning.27 

En væsentlig forskel mellem KAO og VSO er de betydeligere mindre krav der stilles til 

aflæggelse af regnskab i KAO i forhold til VSO. Der stilles nemlig ingen krav til 

regnskabsaflæggelse efter bogføringsloven eller krav om adskillelse mellem 

virksomhedsøkonomi og privatøkonomi herunder opgørelse af indskudskonto, 

mellemregningskonto eller løbende registreringer af alle indskud og overførsler. Ved 

anvendelse af KAO skal der alene oplyses kapitalafkastgrundlaget ved indtræden i ordningen, 

jf. § 23 i bekg. Nr. 594 af 12. juni 2006.28 

3.1 Kriterier for anvendelse af kapitalafkastordningen 
KAO kan anvendes af den samme gruppe personer som kan anvende VSO som opgaven også 

belyser senere, nemlig personer der driver selvstændig erhvervsvirksomhed og som er enten 

fuldt eller begrænset skattepligtige i Danmark, jf. VSL § 22 a, stk. 1.29 

Ved anvendelse af KAO skal der for hvert indkomst år indgives en positiv tilkendegivelse herom, 

hvilket giver en fleksibilitet til at træde ind og ud af ordningen som man har lyst. 

                                                
26

 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1974658 – Juridisk vejledning – C.C.8.4 
27

 Lærebog om indkomstskat – Side 186 
28

 Lærebog om indkomstskat – side 242-243 
29

 Lærebog om indkomstskat – side 242 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=1974658
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3.1.1 De regnskabsmæssige krav 

KAO har forenklede regnskabsmæssige krav, som betyder som tidligere nævnt, at der ikke er 

krav om aflæggelse af regnskab. De eneste krav der er til KAO er udelukkende at 

bogføringsloven og mindstebekendtgørelsen overholdes. 

Der er som tidligere også nævnt, at der ingen krav er om adskillelse af privat og 

virksomhedsøkonomi.30 

3.2 Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget 
Kapitalafkastgrundlaget bliver opgjort ved indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 22a, stk. 5. Ved 

opgørelsen indgår som udgangspunkt værdien af alle erhvervsmæssige aktiver opgjort efter de 

samme værdiansættelsesprincipper som gælder ved virksomhedsordningen, som også vil blive 

nævnt senere i opgaven. Der gælder dog visse regler for nogle aktiver som ikke kan indgå i 

ordningen jf. VSL § 22a, stk. 7. og de lyder som følgende: 

 Kontante beløb 

 Finansielle fordringer bortset fra varedebitorer, samt aktier mv. 

Igangværende arbejder for fremmed regning indgår med nettoværdien, dog kun hvis værdien af 

igangværende arbejder for fremmed regning, varelagre og varedebitorer overstiger 

varekreditorerne.31 

3.2.1 Aktiver der ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget 

Ovenfor er allerede nævnt hvilke aktiver der ikke kan indgå i ordningen, men nedenfor vil der 

blive belyst på hvilken måde man kan beregne kapitalafkastgrundlaget og hvad der kan indgå i 

beregningen, samt hvilken betydning det har at igangværende arbejder for fremmed regning, 

varelagre og varedebitorer overstiger kreditorerne. 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenfor ses beregningen af kapitalafkastgrundlaget, som er foretaget på baggrund af 

virksomhedsoplysningerne i den højre figur. 

                                                
30

 Lærebog om indkomstskat – side 243 
31

 Lærebog om indkomstskat – side 243-244 
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Man kan se af opgørelsen at værdien af varedebitorer, igangværende arbejder for fremmed 

regning netto og varelageret overstiger værdien af varekreditorer på 650.000 kr. og derfor 

indgår disse altså i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, med den resterende værdi af disse 3 

nævnte punkter. 

3.3 Kapitalafkast 
Kapitalafkastet beregnes som det opgjorte afkastgrundlag ganget med afkastsatsen efter VSL § 

9. ved start og ophør af virksomhed beregnes beløbet forholdsmæssigt, jf. VSL § 22a, stk. 2. 

Dog bliver kapitalafkastet maksimeret efter VSL § 22a, stk. 3, idet det ikke kan overstige den 

største talmæssige værdi af enten: 

 Den positive personlige nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed efter PSL §3 

 Den negative nettokapitalindkomst efter PSL § 4. 

Den negative nettokapitalindkomst opgøres, inden der beregnes kapitalafkast. Med andre ord 

betyder dette, at kapitalafkastet bliver maksimeret til virksomhedsoverskuddet, idet der dog altid 

vil være fradrag for nettorenteudgiften.32 

3.3.1 positiv nettoindkomst 

Den positive nettoindkomst vil blive opgjort som, bruttoindkomsten med fradrag for bl.a. 

driftsomkostninger, afskrivninger og alle andre driftsomkostninger der er fradragsberettiget efter 

SL § 6a, jf. dog PSL § 3, stk. 2, nr. 1.33 Nedenfor vil jeg komme ind på Konjunkturudligningen, 

men også her spiller det en rolle, da eventuelle beløb der henlægges til konjunkturudligning, 

fratrækkes ved opgørelsen af den positive nettoindkomst. Dog skal henlagt 

konjunkturudligningsbeløb medregnes i opgørelsen af den personlige nettoindkomst, for det 

indkomstår, det opsparede beløb hæves. 

3.3.2 Negativ kapitalindkomst 

Ved opgørelsen af nettokapitalindkomsten ses der bort fra kapitalafkast efter 

kapitalafkastordningen. Derudover ses der også bort fra negativ kapitalindkomst, der er omfattet 

af reglerne om anpartsvirksomhed efter PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og 1234 

Nedenfor vil der blive beskrevet hvordan maksimeringsreglen har en indflydelse på den 

negative kapitalindkomst og efterfulgt af et visuelt eksempel herpå. 

Hvis den personlige nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed er negativ, skal den 

sættes til nul ved kapitalafkastberegningen. 

Hvis nettokapitalindkomsten er positiv, skal den sættes til nul ved kapitalafkastberegningen. 

Til sidst betyder det, at hvis den ene faktor er nul, så afgør den anden faktor kapitalafkastets 

størrelse. Hvis begge faktorer er nul, så kan der ikke beregnes et kapitalafkast35 

                                                
32

 Lærebog om indkomstskat – side 244 
33

 http://skat.dk/skat.aspx?oId=121146&chk=206510 – A.2 Personlig indkomst 
34

 https://tax.dk/jv/cc/C_C_5_3_1_2_2.htm 

http://skat.dk/skat.aspx?oId=121146&chk=206510
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Ovenfor her ses et eksempel på maksimeringsreglen. Nedenunder vil de fire eksempler blive 

kommenteret på baggrund af ovenstående regler indenfor maksimeringsreglen. 

Første eksempel 

I første eksempel skal det beregnede kapitalafkast benyttes, da maksimeringsreglen siger at når 

kapitalafkastet er mindre end både den negative kapitalindkomst og det skattepligtige overskud, 

så skal det beregnede kapitalafkast benyttes. 

Andet eksempel 

Kapitalafkastet er sat til nul, fordi det skattepligtige overskud er negativt, samtidig med at 

kapitalindkomsten er positiv. 

Tredje eksempel 

Her benyttes det beregnes kapitalafkast igen, da kapitalafkastet er mindre en den negative 

nettokapitalindkomst. 

Fjerde eksempel 

I fjerde eksempel er kapitalafkastet 25.000 kr. fordi nettokapitalindkomsten er positiv og 

kapitalafkastet må ikke overstige skattepligtigt overskud. 

3.4 Konjunkturudligning 
Anvender en skattepligtig person KAO har den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at 

anvende reglerne om henlæggelse til konjunkturudligning, jf. VSL § 22b, stk. 1. 

Disse regler tilgodeser på samme måde som opsparing i virksomhedsordningen som også vil 

blive belyst senere, at der kan ske en vis indkomstudjævning ved svingende indtægter.  

Dette kan man dog ikke betegne som en likviditetsmæssig fordel, tværtimod kan det betegnes 

som likviditetskrævende, idet der ud over den indbetalte foreløbige virksomhedsskat skal ske en 

binding af det opsparede beløb på en konto i et pengeinstitut i minimum 3 måneder og 

henlæggelsen skal indtægtsføres indenfor 10 år, jf. VSL § 22b, stk. 3 

Det opgjorte henlæggelsesbeløb fragår ved opgørelsen af den personlige indkomst, jf. PSL § 3, 

stk. 2, nr. 8. efterfølgende ved frigivelsen beskattes beløbet som personlig indkomst, jf. VSL § 

22b, stk. 4.36 

Konjunkturudligningskontoen indeholder yderligere en begrænsning, hvilket betyder, at der højst 

kan foretages en henlæggelse på 25 % af overskuddet og der skal foreligge et beløb på mindt 

5.000 kr. i henlæggelsesåret.  
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Det pågældende henlæggelsesgrundlag opgøres med udgangspunkt i henlæggelsesårets 

erhvervsmæssige overskud før regulering for renter, skattepligtige kursgevinster og kurstab.37 

3.5 Underskud i kapitalafkastordningen 
Jf. VSL § 22b, stk. 7 for indkomstår hvor den selvstændige erhvervsdrivende opnår et 

underskud før fradrag efter stk. 1 og efter fradrag for af kapitalafkast, så skal underskuddet altså 

modregnes i konjunkturudligningskontoen eller som man også kan beskrive det, så skal der 

indtægtsføres henlæggelser svarende til underskuddet.38 

Hvis ikke konjunkturudligningskontoen er tilstrækkelig til at dække et eventuelt underskud, skal 

der efterfølgende afregnes det resterende underskud i den personlige indkomst og hvis dette 

heller ikke er tilstrækkeligt, så skal man afregne i en eventuelt positiv nettokapitalindkomst. Hvis 

der efter afregning i både personlig indkomst og i positiv nettokapital indkomst stadig opstår et 

underskud, så skal dette fremføres efter PSL § 13, stk. 3 og 4.39 

Ifølge stk. 3, hvis den personlige indkomst er negativ, modregnes den inden opgørelsen af 

beregningsgrundlaget efter § 6 og 7 i indkomstårets positive kapitalindkomst.40 

Ifølge stk. 3, hvis en gift persons personlige indkomst er negativ og ægtefællerne er 

samlevende ved indkomstårets udløb, skal det negative beløb inden opgørelse af 

beregningsgrundlagene efter § 6 og 7 modregnes i den anden ægtefælles personlige 

indkomst.41 

4.0 Virksomhedsordningen 
Skattepligtige personer der driver selvstændigt erhvervsvirksomhed, skal i lighed med alle andre 

personer anvende reglerne i PSL i forbindelse med skatteberegningen. Dog blev der i 1987 

lavet en skattereform, som betød at den selvstændige erhvervsdrivende nu kan anvende en 

ordning der sondre mellem personens privatøkonomi og virksomhedsøkonomi. Denne lov er 

betegnet som virksomhedsordningen og den vil blive beskrevet yderligere med hvilke 

skattemæssige fordele ordningen kan bringe den selvstændige erhvervsdrivende42. Der er 

decideret tale om en ny skatteberegningsmodel for den erhvervsdrivende, som ønsker, at kunne 

optimere sin skat og i realiteten drive sin virksomhed, som var det et kapitalselskab.  

4.1 Hvad er formålet med VSO? 
Som nævnt ovenfor, så er formålet med virksomhedsordningen, at ligestille de personligt drevet 

virksomheder med virksomhederne som er drevet i selskabsform. 

Følgende fordele ved at anvende denne virksomhedsordningen, frem for PSL bliver listet op 

således: 

 Højere fradragsværdi af renteudgifter 
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 Konsolidering af virksomheden 

 Udjævning af beskatningen af svingende indkomster (indkomstudjævning) 

 AM-bidrags besparelse 

Højere fradragsværdi af renteudgifter 

Der opnås en højere skatteværdi af fx rentefradrag på lån der indgår i VSO, da virksomhedens 

nettorenteudgifter trækkes fra ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst, altså i 

den personlige indkomst. Dette betyder, at renteudgifter i VSO fradrages med den samme 

værdi som driftsomkostninger der er med til at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten.43 

Ifølge reglerne i PSL fradrages renteudgifterne i kapitalindkomsten, hvilket betyder at der opstår 

en højere skatteværdi af rentefradraget ved anvendelse af VSO, da fradragsværdien i 

kapitalindkomsten kun svare til ca. 33,6%44 hvorimod ved VSO, der er fradragsværdien højere, 

da der fradrages i den personlige indkomst. 

Konsolidering af virksomheden 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen, er det muligt at konsolidere virksomheden. Den 

selvstændige erhvervsdrivende opnår skattemæssige fordele, men der gavner også 

virksomhedens solidaritet, hvilket kan komme den erhvervsdrivende til gode i sidste ende. 

En opsparing i virksomheden, kan betyde en større fleksibilitet i forhold til forholdet mellem den 

selvstændige erhvervsdrivende og banken. Det kan altså betyde at virksomheden kan opnår en 

forholdsvis bedre kreditvurdering, der gør det muligt for den erhvervsdrivende at opnå større 

fordele ved lån, til eventuelt at udvide forretningen. Virksomheden vil også opnå en større fordel 

i forhold til overlevelse på et eventuelt konkurrencepræget marked, da virksomheden nu, vil 

kunne have midler til at stå i mod konkurrence. 

Udjævning af beskatningen af svingende indkomster (indkomstudjævning) 

Virksomhedsordningen gør det muligt for den selvstændige erhvervsdrivende at udjævne 

beskatningen over årene, hvis der skulle komme år med svingende indkomster. Dette er muligt 

ved at lade hele eller en del af overskuddet blive stående i virksomheden mod en betaling af en 

foreløbig virksomhedsskat på 22% i henholdsvis 2017 og 2018. Dette kan man sammenholde 

med beskatningen af et selskab, hvor det fungere på samme måde i forhold til at overføre 

overskuddet til virksomheden i efterfølgende år. Når det opsparede overskud i 

virksomhedsordningen overføres til privatøkonomien, skal beløbet inkl. Den foreløbige 

virksomhedsskat, medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst. Den foreløbige 

betalte virksomhedsskat af det hævede beløb bliver efterfølgende fratrukket slutskatten i det 

indkomstår, hvor det opsparede overskud bliver hævet.45 

En udjævning af indkomsten, kan også betyde en optimering af skatten, da den 

erhvervsdrivende, kan vælge at optimere sin skat, ved kun at hæve et beløb der svarer til 

grænsen for betaling af topskat. På denne måde kan den selvstændige erhvervsdrivende slippe 

for at betale en topskat på 15%. 
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AM-bidrags besparelse 

Man kan sige, at denne fordel opstår i forbindelse med den højere fradragsværdi af 

renteudgifter i virksomhedsordningen. Da renteudgifter bliver fradraget i den personlige 

indkomst påvirker det beregningsgrundlaget for AM-bidrag, da dette bliver mindre. 

4.2 Kriterier for anvendelse af VSO 
VSO fastsætter nogle krav som skal opfyldes før man kan indtræde i virksomhedsordningen. 

Disse krav handler bl.a. om hvem der kan anvende ordningen, samt tidspunktet for hvornår man 

kan vælge at indtræde i ordningen. Udover disse krav bliver der også stillet visse krav 

regnskabsmæssigt, som man skal overholde for at kunne begynde i virksomhedsordningen. Alt 

dette vil blive belyst nedenfor. 

4.2.1 Hvem kan anvende denne ordning? 

Personer der kan anvende virksomhedsordningen er personer, som er selvstændige 

erhvervsdrivende, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed jf. VSL § 1, stk. 1. 

Såfremt denne skattepligtige person driver flere virksomheder, skal alle virksomhederne 

behandles som en samlet virksomhed jf. VSL § 2, stk. 3. 

Der er en grænse der definerer hvornår man er selvstændig erhvervsdrivende. Denne grænse 

går ved § 4, stk.1, nr. 9 eller 11 i personskatteloven, som siger, at man ikke kan anvende 

virksomhedsordningen hvis indkomsten fra virksomheden er kapitalindkomst. Samtidig kan man 

ikke anvende virksomhedsordningen hvis der er tale om konkursindkomst jf. konkursskatteloven 

§ 6.46 

4.2.2 Tidspunkt for valg af VSO 

Valget for at anvende virksomhedsordningen for en givent indkomstår står frit for, for den 

selvstændige erhvervsdrivende. 

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende vælger at anvende virksomhedsordningen for et givent 

indkomstår, skal personen ved indgivelse af selvangivelsen for det pågældende år positivt 

tilkendegive ønsket herom. 

Den skattepligtige har ret til at ændre sin beslutning omkring valg af virksomhedsordning og kan 

derfor senest 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af det pågældende indkomstår ændre 

sin mening omkring anvendelse af VSO.47 

4.2.3 De regnskabsmæssige krav 

For at kunne anvende virksomhedsordningen er der opstillet en række regnskabsmæssige krav, 

som skal opfyldes for at kunne anvende denne ordning. 

En betingelse for at kunne anvende VSO, er at den skattepligtige udarbejder et selvstændigt 

regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringslovens krav. Bogføringen i VSO, skal 
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tilrettelægges således at, der regnskabsmæssigt sker en opdeling er den skattepligtiges 

privatøkonomi og virksomhedsøkonomien.48 

Udover ovenstående krav vil der nedenfor blive beskrevet en række specifikation/konti, som er 

et krav i forhold til VSL, at der udarbejdes for at kunne anvende virksomhedsordningen. 

Samtidig vil jeg komme ind på nogle aktiver, som desuden ikke kan indgå i ordningen rent 

regnskabsmæssigt. 

Følgende konti/specifikationer skal oplyses ved indtrædelse i virksomhedsordningen: 

 Indskudskonto 

 Kapitalafkastgrundlag 

 Kapitalafkast 

 Opsparingskonto 

Ovenstående er et krav ved indtrædelse i ordningen, dog vil der forekomme opgørelser af flere 

konti/specifikationer mm. 

Blandet benyttede aktiver, altså aktiver der både bliver brugt erhvervsmæssigt, men og privat 

indgår som regel ikke i den selvstændige erhvervsvirksomhed og kan derfor indgå i 

virksomhedsordningen. Dog indgår den erhvervsmæssige del af en ejendom, hvor der foretages 

en fordeling af ejendomsværdien på den del, der tjener til bolig for den skattepligtige, og på den 

øvrige ejendom. Hertil hører anskaffelsessummen for ombygning, forbedringer m.v. af den 

erhvervsmæssige del, af denne bolig som kan indgå i virksomhedsordningen.49 

Jf. VSL § 1, stk. 2 kan aktier der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede 

obligationer og præmieobligationer ikke indgå i VSO, medmindre at den skattepligtige deriver 

næring med denne type aktiver.50 

4.3 Mellemregningskontoen 
Ved at indgå i virksomhedsordningen accepterer man, at der foreligger en regel om at holde 

virksomhedsøkonomien afskilt fra privatøkonomien og dette gør man ved at oprette en 

mellemregningskonto.  

Den skattepligtige kan her indskyde kapital ind i virksomhedsordningen ved hjælp af denne 

konto og kan igen herefter hæve beløbet uden om hæverækkefølgen skattefrit. Det beløb den 

skattepligtige vælger at indskyde på mellemregningskontoen bliver dog heller ikke forrentet.51 

Overførsel fra privatøkonomien til mellemregningskontoen 

Det er kun muligt at indskyde kontante beløb på mellemregningskontoen og det er derfor ikke 

muligt at indskyde værdipapirer. 
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Det er heller ikke muligt at bogøfre beløb ind på mellemregningskontoen i forbindelse med 

indtræden i VSO, hvilket også vil sige i åbningsbalancen. Det er først muligt for den 

skattepligtige at indskyde et beløb på mellemregningskontoen, efter personen er indtrådt i 

ordningen jf. VSL § 4a, stk. 2. 

Overførsel fra mellemregningskontoen til privatøkonomien 

Beløb eller værdier, der er overført fra mellemregningskontoen til privatøkonomien, er ikke en 

overførsel i hæverækkefølgen efter VSL §5.  

Dette betyder at det hævede beløb derfor ikke skal indgå ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. 

Mellemregningskontoen, skal altid være i nul eller positiv og må ikke blive negativ, da dette 

betyder at den selvstændige erhvervsdrivende har lånt penge af virksomheden. Og dette er ikke 

tilladt og derfor skal mellemregningskontoen altid udlignes ved en overførsel i hæverækkefølgen 

efter VSL § 5. 

4.4 Indskudskontoen 
Jf. VSL § 3 skal en selvstændig erhvervsdrivende, der ønsker at anvende 

virksomhedsordningen opgøre en indskudskonto ved indtræden i ordningen.  

Indestående på indskudskontoen opgøres ved starten af et regnskabsår i det indkomstår, hvor 

den selvstændige erhvervsdrivende vælger at indtræde i ordningen.52 

Indskudskontoen ”fryses fast”, så længe den selvstændige forbliver i virksomhedsordningen. 

Dog vil der forekomme årlige reguleringer med indskud og overførsler jf. VSL § 3, stk. 6. 

Ovenstående betyder at, ved reguleringen af indskudskontoen tillægges årets indskud, mens 

overførsler til den skattepligtige der ikke er overskud, fratrækkes. 

Indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver med fradrag af gæld53. Nedenfor vil 

der komme en nærmere beskrivelse af værdiansættelsen af indskudskontoen. 

4.4.1 Værdiansættelse ved opgørelse af indskudskontoen 

Som allerede nævnt er indestående på indskudskontoen værdien af: 

 Indskudte aktiver 

 Med fradrag af gæld 

Med virksomhedsskatteloven er der fastsat regler for værdiansættelsen af aktiver og passiver 

der indgår af indeståendet på indskudskontoen jf. VSL § 3, stk. 4. 

Værdiansættelsen sker som udgangspunkt på grundlag af værdien ved udgangen af 

indkomståret forud for det indkomstår, hvor den selvstændige har valgt at anvende VSO for 

første gang. 
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Følgende punkter er opstillet til at kunne danne sig et overblik over hvilke aktiver og passiver 

der skal værdiansættes ved opgørelsen af indskudskontoen.54 

Aktiver til værdiansættelse ved opgørelse af indskudskonto 

 Fast ejendom (værnsreglen) 

 Driftsmidler og skibe 

 Blandet benyttede biler 

 Varelagre 

 Goodwill 

 Øvrige aktiver 

Passiver til værdiansættelse ved opgørelse af indskudskonto 

 Gæld 

Ovenstående punkter omkring værdiansættelsen af aktiver og passiver, vil nedenfor blive 

gennemgået lidt dybere. 

Fast ejendom 

Fast ejendom skal værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den fastsatte 

ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse. 

Hvis værdiansættelsen sker ud fra ejendomsværdien skal denne værdi reduceres med 

eventuelle byrder, der ikke er taget hensyn til ved vurderingen. Eventuel anskaffelsessum for 

ombygning, forbedringer mv., der ikke er medregnet i vurderingen skal lægges til. 

Hvis der ingen ejendomsværdi er fastsat, så skal ejendommen indgå til handelsværdien pr. 1. 

oktober forud for indkomstårets begyndelse med et tillæg af eventuelt ikke medregnet 

anskaffelsessum for ombygninger, forbedringer m.v.55 

Værnsreglen: 

En selvstændig erhvervsdrivende kan frit vælge at lade sig beskatte efter 

virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og personskatteloven.  

Men for at hindre at en selvstændig erhvervsdrivende kan opnå skattemæssige fordele ved at 

træde ind og ud af virksomhedsordningen med en fast ejendom, er der blevet indsat en 

værnsregel jf. VSL § 3, stk. 7. 

Denne regel betyder, at den selvstændige erhvervsdrivende nu skal medregne en eventuel fast 

ejendom til den værdi, som ejendommen indgik med på indskudskontoen sidst at 

virksomhedsordningen blev anvendt. Denne regel gælder dog kun hvis en selvstændig vælger 

at indtræde i ordningen igen inden for en periode på 5 år. 
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Reglen betyder også at den selvstændige erhvervsdrivende nu ikke kan få indskudskontoen 

forøget med en kapitalgevinst på fast ejendom.56 

Driftsmidler og skibe 

Værdiansættelsen af driftsmidler og skibe tager udgangspunkt i den afskrivningsberettigede 

saldoværdi. Hvis der skulle opstå en eventuel negativ saldo, kan denne ikke fragå ved 

opgørelsen af indskudskontoen. 

Blandet benyttede biler 

Værdiansættes med udgangspunkt i den afskrivningsberettigede saldoværdi. Det samme 

gælder blandet benyttede telefoner og computere. 

Varelagre 

Jf. VLL § 1, stk. 1 nr. 1-3, kan den selvstændige ved opgørelse af den skattepligtige indkomst 

vælge at opgøre deres varelagre på grundlag af: 

 Dagsprisen ved regnskabsårets afslutning 

 Indkøbspris med tillæg af fragt, told og lignende 

 Fremstillingsprisen, under forudsætning af, at varen er fremstillet i egen virksomhed57 

Goodwill 

Goodwill bliver værdiansat til den kontantomregnede anskaffelsessum, reduceret med de 

afskrivninger der skulle være. 

Øvrige aktiver 

Alle øvrige aktiver værdiansættes til anskaffelsessummen med fradrag af skattemæssige 

afskrivninger. Hvis anskaffelsessummen er omregnet til kontantværdi, skal denne værdi altså 

derfor bruges. 

Gæld 

Al gæld opgøres og værdiansættes altid til kursværdi.58 

4.4.2 Negativ indskudskonto 

En selvstændig erhvervsdrivende, kan komme ud i den situation hvor der opnås en negativ 

indskudskonto. Dette sker kun hvis gælden i virksomheden overstiger aktiverne. En negativ 

indskudskonto kan være udtryk for, at der i virksomheden indgår privat gæld. Dette betyder 

altså at der ikke kan foretages foreløbig beskatning, hvilket svarer til opsparing i virksomheden. 

Ydermere skal der i denne situation også beregnes rentekorrektion. Rentekorrektionen 

beregnes fordi at det skal sikres, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke trækker private 

renteudgifter fra i den personlige indkomst til en højere skatteværdi end andre private 

renteudgifter. 
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Det er kun muligt at trække alle renteudgifter fra i virksomhedens indkomst, hvis 

indskudskontoen er positiv, da der her ikke sondres imellem erhvervsmæssig og privat gæld. 

Dette betyder at rentekorrektionen, gør det umuligt for nogle personer, at udnytte ordningens 

skattemæssige fordele i privat henseende. 

Det er dog muligt, at kunne nulstille en eventuelt negativ indskudskonto. Dog kan det kun ske 

ved at den selvstændige kan dokumentere følgende: 

 At alle aktiver og gældsposter der hører til virksomheden, er medregnet i opgørelsen 

 Og at den medregnede gæld udelukkende er erhvervsmæssig. 

 Jf. VSL § 3, stk. 5. 

Hvis den selvstændige kan dokumentere ovenstående, slipper den pågældende person for at 

skulle beregne rentekorrektion.59 

4.5 Rentekorrektion 
Der skal ske en rentekorrektion, hvis det viser sig at en selvstændig erhvervsdrivende har taget 

et privat lån i virksomheden, som har resulteret i en negativ indskudskonto. 

Rentekorrektionen går ind og påvirker at der ikke kan trækkes private renteudgifter fra i 

virksomhedsordningen og dermed er der ikke mulighed for at opnå de skattemæssige fordele 

ved, at skyde privat gæld ind i ens virksomhed. Dette betyder med andre ord også, at den 

selvstændige kunne have valgt, at låne pengene privat i en bank, da denne korrektion svarer til 

det samme, som et lån i et pengeinstitut.60 

De skattemæssige fordele ved virksomhedsordningen, er at der er mulighed for at trække 

renteudgifter fra i den personlige indkomst, men rentekorrektionen påvirker dette ved at tillægge 

korrektionen i den personlige indkomst og trækker det fra i kapitalindkomsten i stedet. 

Der skal beregnes korrektion når: 

 Indskudskontoen primo eller ultimo er negativ jf. VSL § 11, stk. 1 

 Der i samme indkomstår er foretaget både hævning og indskud på indskudskontoen jf. 

VSL § 11, stk. 2. 

Rentekorrektionssatsen 

Rentekorrektionssatsen beregnes i henhold til VSL § 9a og udgjorde for indkomståret 2017 3 %. 

”Den i § 7 nævnte afkastsats opgøres en gang årligt. Satsen beregnes på grundlag af et simpelt 

gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle 

selskaber i de første 6 måneder af det til indkomstsåret svarende kalenderår.”61 

                                                
59

 http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948882&chk=214955 – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.4 
60

 http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948910&chk=214955 – Juridisk vejledning – C.C5.2.11 
61

 VSL § 9a 

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948882&chk=214955
http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948910&chk=214955


Page 28 of 86 
 

4.5.1 Rentekorrektion ved negativ indskudskonto 

Jf. VSL § 11, stk. 1 skal der ske rentekorrektion, når indskudskontoens saldo er negativ og dette 

skal ske ved: 

 Indkomstårets begyndelse eller på det tidspunkt den selvstændige vælger at indtræde i 

virksomhedsordningen. 

 Indkomstårets udløb 

Rentekorrektionsbeløbet bliver fra indkomståret 2015 beregnet, ved at gange 

rentekorrektionssatsen som i 2017 var 3 % med det talmæssigt største negative 

kapitalafkastgrundlag ved de samme punkter som ovenstående. Hvis det sker at, 

kapitalafkastgrundlaget såvel primo som ultimo er positivt eller 0, så bliver rentekorrektionen 0 

kr. 

Jeg vil nedenfor illustrere hvordan en rentekorrektion finder sted:62 

 

 

 

 

 

 

 

Som man kan se af figuren ovenfor, så er der beregnet rentekorrektion ved forskellige 

situationer. Man sammenligner indskudskontoen primo og ultimo med kapitalafkastgrundlaget 

primo og ultimo og her markeres det mest negative beløb for henholdsvis indskudskontoen og 

kapitalafkastgrundlaget. Så vælger man det mindst negative af de beløb og beregner 

rentekorrektion af dette beløb. 

I ovenstående figur, er der blevet beregnet rentekorrektion med den aktuelle pct. Sats for 2017 

på 3 %. 

Den faktiske rentekorrektion kan ikke overstige en virksomheds nettofinansieringsudgifter og 

derfor vælges det laveste beløb, af det beregnede rentekorrektion og nettofinansieringsudgifter 

og dette viser så hvad den endelige faktiske rentekorrektion skal være. 
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4.5.2 Hævninger og indskud i samme indkomstår 

Der fremgår to regler omkring rentekorrektion i VSL. Den første er nævnt ovenfor og derfor vil 

den anden regel nu beskrives. I tilfælde hvor en selvstændig erhvervsdrivende i samme år både 

indskyder værdier efter VSL § 3, stk. 1 og hæver fra indskudskontoen efter VSL § 5, stk. 1, nr. 5 

skal der ske en rentekorrektion Jf. VSL § 11, stk. 2. 

Dette skyldes at, hvis den selvstændige hæver et beløb i begyndelsen af et indkomstår og 

genindskyder helt eller delvist beløbet i samme år, så vil privatøkonomien opnå en rentefordel 

på bekostning af virksomhedsøkonomien.63 

Rentekorrektionen skal efter VSL § 9a beregnes således: 

 Rentekorrektionssatsen ganges med årets hævninger eller med årets indskud, hvis 

årets indskud repræsenterer det laveste beløb. 

Dette vil sige, at der aldrig kan beregnes rentekorrektion af mere end den indskudte del af årets 

hævninger.64 

4.6 Kapitalafkast 
Ved et kapitalafkast forstås den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den 

selvstændige erhvervsdrivendes investering i virksomheden ved årets start. Et kapitalafkast 

bliver betegnet som en del af en virksomheds skattepligtige resultat og skal udenfor 

virksomhedsordningen beskattes som kapitalindkomst. Dette gælder dog ikke hvis 

kapitalafkastet opspares eller bliver hævet som personlig indkomst. 

Grunden til at kapitalafkastet ikke bliver beskattet som kapitalindkomst hvis man hæver det som 

personlig indkomst er fordi, at hvis man har et opsparet kapitalafkast, så bliver det automatisk 

beskattet som personlig indkomst, når det bliver overført til privatøkonomien i 

hæverækkefølgen.65  

Kapitalafkastet skal beregnes ved at gange et afkastgrundlag med en afkastsats. Et 

kapitalafkast kan ikke blive negativt ligesom det heller ikke kan overstige årets skattepligtige 

overskud fra virksomheden. Hvis det skulle ske at en regnskabsperiode er kortere eller længere 

end 12 måneder, så skal kapitalafkastet beregnes forholdsmæssigt.66 

Kapitalafkastet sættes yderligere til nul hvis der skulle opstå et negativt kapitalafkastgrundlag. 

4.6.1 Kapitalafkastgrundlag 

Hovedreglen for kapitalafkastgrundlaget er at afkastgrundlaget udgør virksomhedens aktiver 

med fradrag af gæld. Der skal opgøres et kapitalafkastgrundlag ved et indkomstårs begyndelse 

eller ved opstart af en ny virksomhed. Kapitalafkastgrundlaget bliver umiddelbart opgjort på 

samme måde som indskudskontoen, dog gælder der nogle andre regler for fast ejendom.67 
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Der er også visse ting som ikke indgår i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget og disse lyder 

således: 

 Beløb, der er hensat efter VSL § 4 og § 10, stk. 1. 

 Indestående på mellemregningskontoen jf. VSL § 4a 

 Beløb der er overført fra virksomhedsordningen til privatøkonomien med virkning fra 

indkomstårets begyndelse jf. VSL § 8, stk. 1. 

 Beløb der i tidligere indkomstår er omfattet af VSL § 4b, stk. 1 (sikkerhedsstillelse for 

privat gæld) 

Kapitalafkastgrundlaget skal som tidligere nævnt opgøres ved indkomstårets begyndelse, men 

et tidligere forkert opgjort kapitalafkastgrundlag, kan korrigeres ved begyndelsen af et 

efterfølgende indkomstår efter VSL § 8, stk. 1. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Kapitalafkastsats 

Kapitalafkastsatsen er den sats der er med til at beregne kapitalafkastet. Kapitalafkastsatsen 

bliver beregnet en gang årligt og beregnes ligesom rentekorrektionssatsen på baggrund af et 

simpelt gennemsnit af den af Danmarks nationalbanks opgjorte kassekreditrente for ikke-

finansielle selskaber i de første 6 måneder af det til indkomstårets svarende kalenderår.68 

Kapitalafkastsatsen udgør for 2018 1 %.69 

4.6.3 værdiansættelse 

En værdiansættelse af kapitalafkastgrundlaget taget udgangspunkt i virksomhedens aktiver og 

gæld. Dette er meget lig med måden man værdiansætter ved opgørelsen af indskudskontoen.  

Forskellen på værdiansættelsen af kapitalafkastgrundlaget versus indskudskontoen findes ved 

værdiansættelse af faste ejendom. Som nævnt under opgørelsen af fast ejendom ved 

indskudskontoen ”Fast ejendom skal værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den 

fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse.” og her skal der også tages 

udgangspunkt i fradrag for eventuelle byrder eller tillæg for forbedringer af ejendommen. 
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Fastsættelse af værdien af fast ejendom er nærmere beskrevet i VSL § 8, stk. 2 og denne siger 

således:  

”Fast ejendom skal som udgangspunkt indgå i kapitalafkastgrundlaget til den kontante 

anskaffelsessum. Hvis den selvstændige har haft udgifter til ombygning og forbedring af 

ejendommen, skal udgifterne indgå i kapitalafkastgrundlaget i det første år efter, at han eller hun 

har haft udgiften. Udgifterne skal dog ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget, hvis de er trukket fra 

ved opgørelsen af virksomhedens resultat.”70 

Der skal træffes er valg omkring værdiansættelsen hvert år, uafhængigt af hvilken 

værdiansættelse der er blevet benyttet tidligere år. Samtidig vil den valgte værdiansættelse 

også være uafhængig af hvilke værdi der skulle være brugt ved opgørelsen af indskudskontoen 

jf. VSL § 3, stk. 4. 

4.6.4 beregning af kapitalafkast 

Beregningen af kapitalafkastet, kan stilles op i tre scenarier. Følgende punkter fortæller om 

hvordan kapitalafkastberegningen fungerer: 

 Et negativt kapitalafkastgrundlag betyder, at kapitalafkastet sættes til nul 

 Kapitalafkastet kan ikke overstige årets skattepligtige overskud 

 Hvis ingen af ovenstående punkter er relevante for beregningen, beregnes kapitalafkast 

på sædvanlig vis 

Følgende eksempel på en beregning af et kapitalafkast er udarbejdet.71 

 

 

 

 

 

A: Kapitalafkastet på 40.000 kr. er beregnet ud fra kapitalafkastgrundlaget på 4 mio. kr. ganget 

med kapitalafkastsatsen på 1 %. dette betyder at kapitalafkastet ikke overstiger årets 

skattepligtige overskud og kapitalafkastet sættes til 40.000 kr. 

B: Med et kapitalafkastgrundlag på 450.000 kr. betyder det, at når dette beløb ganges med 

kapitalafkastsatsen, så opstår der et kapitalafkast på 4.500 kr. kapitalafkastet kan ikke overstige 

årets skattepligtige overskud, hvorved kapitalafkastet fastsættes til 3.000 kr. svarende til årets 

skattepligtige overskud. 

C: Dette eksempel viser et negativt kapitalafkastgrundlag, hvilket betyder at kapitalafkastet 

sættes til 0 kr. da dette ikke må være negativt. 
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4.7 Opsparet overskud og hævning i senere indkomstår 
Det er muligt gennem VSO at opdele overskuddet i et opsparet overskud og et hævet overskud. 

Beskatningen af et eventuelt overskud afhænger af hvordan den enkelte vælger at hæve 

overskuddet, eller hvilket overskud der hæves. 

Nedenfor er opstillet en figur, som viser fordelingen af opsparet overskud og hævet overskud og 

deres beskatningsformer. 

 

 

 

 

Nedenfor vil der komme en nærmere beskrivelse af ovenstående figur. 

4.7.1 Opsparet overskud 

Jf. VSL § 10, stk. 2 skal virksomhedens opsparede overskud kun beskattes med en 

virksomhedsskat svarende til 22 % i 2017 og 201872. Dette betyder at det opsparede overskud 

ikke indgår i årets skattepligtige indkomst, idet skatten udskydes til det tidspunkt den 

selvstændige vælger at hæve hele eller en del af det opsparede overskud.  

Opsparet overskud med fradrag af virksomhedsskatten skal indgå på en selvstændig konto for 

opsparet overskud. Når det opsparede overskud senere bliver hævet, så skal det sammen med 

den foreløbige virksomhedsskat indgå i den personlige indkomst. 

4.7.2 Allerede hævet overskud 

Det hævede overskud deles op i to som også kan ses af ovenstående figur. 

Kapitalafkast 

Kapitalafkast der hæves i et indkomstår er som udgangspunkt kapitalindkomst og beskattes 

herefter, hvilket betyder at dette beløb ikke indgår i beregningsgrundlaget for AM-bidrag. Det 

hævede kapitalafkast skal være overført til privatøkonomien inden fristen for selvangivelse for 

indkomståret, da beløbet ellers vil indgå i VSO. En overførsel af kapitalafkastet kan derfor også 

ske ved at hensætte beløbet til senere hævning.  
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resterende overskud 

Det resterende overskud beskattes som personlig indkomst i det pågældende indkomstår, hvor 

overskuddet hæves, jf. VSL § 10, stk. 1. 

Når den selvstændige erhvervsdrivende vælger at hæve det opsparede overskud, kommer det 

som sagt til beskatning i den personlige indkomst, dog med en regulering af den foreløbige 

betalte virksomhedsskat på 22 %. 

Den skattepligtige kan også vælge at overføre overskuddet til beskatning som personlig 

indkomst, ved at hensætte beløbet til senere hævning og derfor er der både tale om beløb 

hensat til senere hævning og de faktiske foretagne hævninger. Jf. AMBL § 5, stk. 1 skal det 

hævede resterende overskud indgå i beregningsgrundlaget for AM-bidrag.73 

4.8 Hæverækkefølgen 
Hæverækkefølgen beskriver den rækkefølge som overførsler fra virksomheden til den 

selvstændige skal foretages i. Grunden til dette er, at der skattemæssigt set er forskel på, om 

man overfører virksomhedsoverskud, indskud m.v.74 

Hæverækkefølgen sættes op som vist nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis den selvstændige vælger at hæve fra midler fra virksomheden, skal det ske i den 

ovenstående rækkefølge. 

Hvilke typer hævninger der kan foretages i virksomhedsordningen og som er relaterer sig til 

hæverækkefølgen vil blive nærmere beskrevet nedenfor. 

4.8.1 beløb der faktisk overføres 

Beløb der faktisk bliver overført, til den skattepligtige, kan bestå af bl.a. kontanter og 

værdipapirer, men kan også bestå afdriftsmidler og andre aktiver. Disse faktiske overførsler, 

skal altid registreres i virksomhedens regnskab. 
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4.8.2 beløb der anses for at være overført 

Privat kørsel samt at have stillet mobiltelefon til privat rådighed som indgår i 

virksomhedsordningen, hører under beløb der anses for at være overført. Værdien af disse 

goder registreres ligesom ovenstående også i regnskabet, men fordi overførslen af værdier ikke 

løbende er blevet bogført. Beløbene ligges ydermere til virksomhedens indkomst og anses 

herefter for at være overført til den skattepligtige. 

I denne situation er der udelukkende tale om bogholderimæssige posteringer, hvilket betyder, at 

der ikke må følge kontante beløb med ved overførslen.75 

4.8.3 beløb hensat til senere hævning 

Regnskabsmæssigt er det muligt, at hensætte beløb til senere faktisk hævning. Dette betyder, 

at man regnskabsmæssigt foretager en overførsel af likvider, dog får den skattepligtige ikke 

pengene ud. Den skattepligtige, kan efterfølgende hive pengene ud skattefrit, idet at beløb 

hensat til senere hævning beskattes i det pågældende indkomstår. 

Der kan ikke ske opsparing i virksomheden ved en negativ indskudskonto og derfor vil det i det 

tilfælde være muligt at hensætte et beløb til senere hævning. Hensatte beløb til senere 

hævning, skal bogføringsmæssigt være overført fra virksomheden og til den skattepligtige inden 

fristen for selvangivelse for indkomståret. Næsten alle beløb kan hensættes til senere hævning 

på nær indestående på indskudskontoen.76 

4.8.4 beløb der er stillet til sikkerhed for privat gæld 

Jf. VSL § 4b, stk. 1 foreligger der en overførsel i tilfælde hvor aktiver i VSO stilles til sikkerhed 

for gæld der ikke indgår i ordningen. Dette beløb anses for overført til den skattepligtige, dog 

ligges beløbet ikke til virksomhedens indkomst.77 
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4.9 den udvidede hæverækkefølge 
Den udvidede hæverækkefølge viser en fordeling af alle samtlige hævninger der er foretaget fra 

virksomheden og til privatøkonomien. Hævningerne skal ske i en prioriteret rækkefølge. 

Den udvidede hæverækkefølge, kan illustreres som nedenfor78: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal for et indkomstår overføres et beløb svarende til de tvungne overførsler. Hvis dette ikke 

er realiseret ved indkomstårets udløb, skal der tvangsmæssigt afsættes et beløb til senere 

hævning og hvis dette ikke sker, skal beløbet posteres på indskudskontoen.79 

4.10 Indkomstopgørelse 
Ligegyldigt er det hvilken beskatningsform man har valgt. Selvom en skattepligtig har valgt at 

lade sig beskatte efter virksomhedsordningen, så skal virksomhedens skattepligtige indkomst 

opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler jf. VSL § 6, stk. 1. 

Der er dog visse undtagelser i forhold til de almindelige skatteregler. Disse regler gælder for 

følgende: 

 Renteperiodisering, VSL § 6, stk. 2 

 Leasingbiler, VSL § 6, stk. 3 

I forhold til renteperiodiseringen, så skal man når man har valgt at benytte sig af VSO 

periodisere sine renteudgifter og renteindtægter. Disse renter skal indgå i virksomhedens 
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indkomst med de relevante beløb for det pågældende indkomstår lige meget om de er forfaldet 

til betaling eller ej.80  

Nedenfor er illustreret en resultatopgørelse for en virksomhed i VSO.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bemærkning til ovenstående er, at en eventuel rentekorrektion ikke vil påvirke opgørelsen af 

virksomhedens skattepligtige resultat. 

4.11 Overskudsdisponering 
Som nævnt under punkt 4.8 kan en selvstændig erhvervsdrivende vælge at enten opspare 

virksomhedens overskud til en skatteprocent på 22 %. Eller vælge at hæve som personlig 

indkomst til en maks. Skatteprocent på 52,02 i 2018 som også kan ses ud fra figuren i afsnit 

2.7.9.  

Det smarte ved at vælge at lade sig beskatte efter VSO er, at det er muligt at optimere sin 

skattebetaling ved kun at hæve ud til beskatning i den personlige indkomst op til 

topskattegrænsen og derfor opspare resten i virksomheden. 

Nedenfor er illustreret en overskudsdisponering, som skal hjælpe den selvstændige til at træffe 

den rigtige beslutning omkring hvor meget personen skal vælge at spare op og hæve. 
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4.12 Underskud i virksomhedsordningen 
Ligesom det er set ved hæverækkefølgen, hvor alle hævninger skal ske i en bestemt 

rækkefølge, således er dette også tilfældet for modregning af underskud ved anvendelse af 

virksomhedsordningen. 

Rækkefølgen lyder således: 

1. Opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat 

2. Positiv nettokapitalindkomst 

3. Anden personlig indkomst uden for VSO 

4. I senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13 

Et underskud der bliver modregnet i kapitalindkomst og personlig indkomst, skal fragå i den 

skattepligtige indkomst jf. VSL § 13, stk. 482 

4.12.1 underskud ved opsparet overskud 

Opsparet overskud er det første der skal ske modregning i ved et indkomstår med underskud. 

Det opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskatten medregnes derfor ved opgørelse af 

virksomhedsindkomsten. Jf. VSL § 10, stk. 5, skal det opsparede overskud regnes med i 

virksomhedsindkomsten efter det princip, der er kaldet FiFo (firsst in first out), hvilket betyder at 

det overskud der har været sparet op længst tid, skal indgå i virksomhedsindkomsten før senere 

opsparet overskud.  

Da kontoen for opsparet overskud indeholder en del af virksomhedsskatten, skal kontoen for 

opsparet overskud reduceres med det tilsvarende beløb der er modregnet på kontoen. Beløbet 

bliver opgjort som en procentdel af underskuddet og svare til 100 % minus den aktuelle 

skattesats. Så dette betyder en sats på 78 % i 2018.83 
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4.12.2 Positiv nettokapitalindkomst 

Et eventuelt underskud skal modregnes i en eventuel positiv nettokapitalindkomst, hvis 

underskuddet overstiger tidligere års overskud jf. VSL § 13, stk. 2.84 

Tillige skal modregningen af kapitalindkomsten fradrages i den skattepligtige indkomst jf. VSL § 

13, stk. 4. 

4.12.3 Modregning i personlig indkomst 

Hvis det viser sig, at et virksomhedsunderskud hverken kan rummes i det opsparede overskud 

samt i en eventuel positiv kapitalindkomst, så skal der ske en modregning af det resterende 

underskud i den personlige indkomst jf. VSL § 13, stk. 3. 

Dette er også scenariet, selvom den skattepligtiges personlige indkomst skulle blive negativ ved 

modregning af underskuddet.85 

4.12.4 Jf. PSL § 13 ved senere indkomstår 

Hvis det ikke er muligt at modregne et eventuelt underskud i ovenstående rækkefølge, skal der 

modregnes i senere indkomstår efter PSL § 13. Dette betyder, at der skal beregnes en 

skatteværdi af det pågældende underskud med en beskatning af underskud i sundhedsbidrag, 

kommune- og kirkeskat. 

Skatteværdien af underskuddet skal herefter modregnes i rækkefølgen som er nærmere 

beskrevet i PSL § 6, 7, 7a og § 8 a, stk. 2. et herefter resterende underskud fremføres til fradrag 

i den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår.86 

5.0 Sammenligning af de 3 forskellige beskatningsformer 
For at kunne danne sig et overblik over de tre beskatningsformer, vil der nedenfor blive 

kommenteret på de generelle forskelle der er ved de tre beskatningsformer, samt 

skattemæssige fordele og ulemper.  

Beskatningsformerne vil blive nævnt i samme tekst og vil ikke blive delt op, for på den måde at 

sikre sig en bedre sammenligningsværdi af beskatningsformerne. 

Ydermere vil der blive opstillet en figur til at kunne danne sig et overblik visuelt. 

5.1 Forskel mellem krav for anvendelse 
Der er ikke store krav til beskatning efter PSL. Det eneste det kræver er at man som person er 

fuldt eller begrænset skattepligtig til landet. Derimod, er det et krav for anvendelse af de to 

ordninger VSO og KAO, at man er selvstændig erhvervsdrivende, som beskrivelsen i toppen 

kommer ind over. Dette sker altså ved positivt at tilkendegive at man hvert år ønsker beskatning 

efter en af disse ordninger. 
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Hvis man ser på regnskabskravene, så er det en pligt at overholde både bogføringsloven og 

mindstekravsbekendtgørelsen, ved beskatning efter alle tre beskatningsformer. Dette udløser 

derfor ingen forskel. 

Hvis man kigger videre ind i forskellene på regnskabskravene for beskatningsformerne, så vil 

man finde ud af at den eneste beskatningsform der indeholder et krav om regnskabsaflæggelse 

er VSO hvor der udover dette også er et krav omkring adskillelse af virksomhedsøkonomien og 

privatøkonomien. Hverken PSL eller KAO indeholder krav omkring regnskabsaflæggelse, med 

mindre SKAT efterspørger dette. Disse to beskatningsformer indeholder heller ingen krav 

omkring adskillelse af økonomien. 

Administrativt er PSL at foretrække, da denne ikke stiller yderligere krav end ovenstående. KAO 

indeholder lidt flere krav angående opgørelse af kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og en 

konjunkturudligningskonto. Her kan man sammenligne KAO med VSO på flere punkter, da VSo 

også indeholder krav angående opgørelse af kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast. Dog 

indeholder VSO også krav omkring opgørelse af bl.a. indskudskonto, mellemregningskonto, evt. 

rentekorrektion og en konto for opsparet overskud.  

Derfor vil VSO være den administrativt set mest komplicerede og krævende løsning. 

Med den mest krævende løsning tænkes der selvfølgelig også på hvilken løsning der bedst kan 

betale sig i forhold til en skattebesparelse holdt op imod eventuelle omkostninger forbundet med 

beskatning efter en af disse beskatningsformer. Mange selvstændige erhvervsdrivende har 

nemlig ikke indsigt i det regnskabsmæssige omkring virksomheden og vil derfor være tvunget til 

at benytte sig af en revisor ved valg af VSO, da denne ordning som sagt kræver 

regnskabsaflæggelse. Derfor skal de skattemæssige fordele ved valg af VSO opveje de 

omkostninger der kan være forbundet herved. 

5.2 Forskel mellem renteudgifter og renteindtægter 
I både KAO og PSL bliver alle renter beskattet i kapitalindkomsten. Dette betyder, at negative 

nettorenter ikke fradrages i den personlige indkomst. Det gode er dog at, ved positive 

nettorenter vil være en fordel ved at disse beskattes i kapitalindkomsten, da disse bliver 

beskattet til en lavere værdi. Det er en fordel ved beskatning af positive nettorenter i 

kapitalindkomsten fremfor i den personlige indkomst grundet forskellen i skattesatsen. 

I virksomhedsordningen ser vi det omvendte, da erhvervsmæssige renter i denne situation 

fratrækkes i den personlige indkomst, hvilket betyder at en selvstændig erhvervsdrivende opnår 

fuldt rentefradrag af erhvervsmæssige negative nettorenter. Dette betyder at, ved negative 

nettorenteudgifter opnås der en besparelse i AM-bidraget, da dette beregnes ud fra 

virksomhedens overskud efter renter. 

Hvis man til gengæld oplever at have positive nettorenter, vil disse blive lagt til i den personlige 

indkomst og dermed vil AM-bidraget stige og der renterne vil altså blive beskattet til en højere 

sats i den personlige indkomst end i kapitalindkomsten. Dette er derfor en ulempe ved valget af 

VSO, hvorfor man også bør have dette in mente, når man skal træffe valget omkring 

beskatning. 
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5.3 Kapitalafkast i PSL, VSO & KAO 
Der er i PSL ikke mulighed for at beregne et kapitalafkast, hvilket betyder at der ikke er 

mulighed for nedsættelse af den personlige indkomst. 

Kapitalafkast påvirker nemlig den personlige indkomst således, at denne bliver mindre, da den 

til gengæld øger kapitalindkomsten. Dette er en fordel, da der foreligger en større skattesats 

ved beskatning af den personlige indkomst end ved kapitalindkomsten. 

Ved anvendelse af både VSO og KAO er det muligt at anvende et kapitalafkast. Der er dog 

forskelle på måden disse beregnes på. Ved anvendelse af VSO opgøres 

kapitalafkastgrundlaget ved at medregne alle virksomhedens aktiver og gæld hvorimod, at ved 

KAO medregnes nettoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning, varelager og 

varedebitorer hvis dette overstiger varekreditorerne. Ydermere kan kontante beløb samt 

finansielle fordringer ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget for KAO. 

5.4 Mulighed for opsparing af overskud 
Der er ingen mulighed for at opsparing ved anvendelse af PSL, hvilket betyder at hele 

overskuddet kommer til beskatning. I henholdsvis KAO og VSO er der mulighed for at spare op i 

virksomheden til en foreløbig virksomhedsskat på 22 %. 

VSO giver mulighed for opsparing af overskud efter kapitalafkast og hævninger i den personlige 

indkomst. En virksomhed med svingende indkomster har ved anvendelse af VSO mulighed for 

at benytte sig af en af VSO’ fordele, nemlig indkomstudjævning. Dette er en fordel, da den 

selvstændige erhvervsdrivende vil have mulighed for at undgå at betale topskat. 

KAO giver også mulighed for opsparing af overskud, dog er der en restriktion på dette. Det er 

nemlig kun muligt at opspare 25 % af virksomhedens overskud og dette skal minimum udgøre 

5.000 kr. og være bundet på konjunkturudligningskontoen i 3 måneder. Restriktionen på 25 % 

kan være nok til at undgå at betale topskat. Dette forekommer dog kun hvis virksomheden ikke 

oplever et alt for højt overskud. Hvis virksomheden opnår et højt overskud, skal der derfor 

stadig betales topskat. 

6.0 Analyse af de tre beskatningsformer ud fra fiktivt opstillede 

scenarier 
Denne del af opgaven har til formål at belyse hvilken beskatningsform der vil være at foretrække 

for den selvstændige erhvervsdrivende, ud fra opstillede scenarier og på baggrund af 

ovenstående redegørelse af de tre beskatningsformer. 

Analysen vil tage udgangspunkt i to scenarier: 

1. Ingen erhvervsmæssige renteudgifter 

2. Høje erhvervsmæssige renteudgifter 

De to scenarier vil blive gennemgået på baggrund af en samlet case. 
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6.1 Fremstilling af case 
Casen er fiktivt baseret på et mindre entreprenør firma, som ejes af den selvstændige 

erhvervsdrivende Frank Jensen. Frank Jensen har siden 2012 været aktiv med sit firma. Frank 

har ved opstart af sin virksomhed indrettet sig i en ejendom, som fungerer som værksted og 

lager. Frank købte ejendom tilbage i 2012, til en pris på 1.900.000 kr. Ejendommen er senest 

blevet vurderet tilbage i 2015 pr. 1. oktober til en værdi af 2.100.000 kr. 

Frank er en af mange selvstændige erhvervsdrivende, som ikke kender til de mange regler 

inden for beskatning af sin personlige indkomst. Derfor har Frank heller aldrig gjort noget for at 

sætte sig ordentlig ind i tingene. Dette betyder derfor, at Frank altid er blevet beskattet efter 

PSL, da han ikke har vidst bedre. 

Frank har kun to andre medarbejdere i sit firma og står derfor selv for alt det administrative i 

firmaet, men har grundet sin manglende information og kendskab til de skatteretslige regler 

tænkt sig, at forhøre sig omkring mulighederne for beskatning af sin virksomhed. 

Frank Jensen er bosiddende i Greve kommune og har sit værksted kun få kilometer fra sin 

bopæl. Dette betyder at Frank ikke er berettiget til befordring. Frank Jensen er skilt og er derfor 

uden ægtefælle. I Greve kommune lyder kommuneskatten på 23,9 % i 2018 og da Frank er 

medlem af den danske folkekirke betaler Frank også en kirkeskat på 0,73 %.87 

Frank har altid indbetalt til sin private ratepension med et årligt fradragsberettiget beløb på op til 

54.700 kr. i 2018. Samtidig har Frank også betalt et årligt beløb til sin a-kasse på 7.400 kr. 

Frank har i sin private økonomi haft renteindtægter for i alt 745 kr. som dækker over hans 

samlede private opsparing. Frank har også haft renteudgifter på 26.187 kr. som dækker over 

Frank’ samlede prioritetsgæld, for hans private bolig i Greve. 

De oplyste regnskabsmæssige resultater forudsættes at være identiske med de skattemæssige 

resultater. 

De opstillede scenarier skal på baggrund af Frank Jensens baggrund redegøre for den mest 

optimale beskatningsform ud fra de informationer, som er opgivet i case beskrivelsen. Disse 

beregninger skal danne baggrund for, at Frank efterfølgende er retmæssigt informeret omkring 

beskatningsformer og skal danne baggrund for et valg af en af disse. 

6.2 Scenarie nummer ét 
På baggrund af entreprenørfirmaet resultater, er der opstillet et budget for 2018, samt en 

balance for 2017 og 2018. 

Scenariet forudsætter, at der ingen erhvervsmæssige renteudgifter har været, da virksomheden 

de seneste år har udviklet sig positivt, hvilket har medført, at Frank har haft mulighed for at 

nedbringe sin gæld ret hurtigt. 
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6.2.1 Beregning af skat efter PSL 

Opgørelse af skattepligtig indkomst samt beregning af skatten 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst, samt beregningen af skatten tager udgangspunkt i 

det opstillede budget for 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Den ovenstående opgørelse viser, at Frank Jensen i 2018 har en skattepligtig indkomst på i alt 

1.234.066 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med en skattepligtig indkomst på 1.234.066 kr. svarer det til, at Frank Jensen i 2018 skal betale 

en skat på 694.341 kr. ved anvendelse af de almindelige regler efter PSL. 

Det har ikke været nødvendigt, at beregne et skattenedslag, da totalen af bundskat, topskat, 

sundhedsbidrag samt kommune skat kun udgør en samlet procent sats på 51,05 %, hvilket er 

under skatteloftet på 52,02 % i 2018. 

6.2.2 Beregning af skat efter VSO 

Det antages at der efter beskatning efter VSO hæves hele virksomhedens overskud. Man kan 

vælge at optimere skatten, men dette gør det vanskeligt, at skulle sammenholde med resultatet 

fra beskatning efter PSL, da denne beskatningsform ikke gør det muligt at opspare overskuddet 

i virksomheden. 

Dette vil dog blive belyst senere i en optimering af Frank Jensens skattebetaling, så han derved 

undgår at betale topskat i 2018. 
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Et af de krav der ved indtrædelse i VSO, er at man skal opgøre en indskudskonto samt et 

kapitalafkastningsgrundlag. Dette beregnes på den opstillede balance for 2017. 

6.2.2.1 Opgørelse af indskudskonto 

Der skal opgøres en indskudskonto primo ved første regnskabsår den selvstændige 

erhvervsdrivende vælger at indtræde i ordningen. Denne konto bliver som beskrevet ovenfor 

opgjort på baggrund af virksomhedens indskudte aktiver med fradrag af virksomhedens gæld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående figur viser, at Frank Jensen ved indtræden i VSO vil have en indskudskonto 

opgjort til en værdi af 2.507.379 kr. 

Alle aktiver samt gældsposter er værdiansat til den værdi der er oplyst i balancen for 2017. det 

eneste aktiv der er værdiansat anderledes er ejendommen som Frank Jensen driver sin 

virksomhed fra. Her kan man frit vælge hvilken værdi der skal medtages. Om det skal være 

anskaffelsessummen eller den seneste ejendomsvurdering er underordnet, men dog vælges 

den seneste pr. oktober 2015, da dette giver den højeste værdi. 

Udover dette antages det, at den opgjorte indskudskonto vil forblive positiv i 2018, da Frank 

vælger at hæve hele overskuddet. Frank kunne dog vælge, at hæve hele beløbet på 

indskudskontoen også svarende til 2.507.379 kr. skattefrit. Den positive indskudskonto bidrager 

til at Frank Jensen for 2018 undgår at betale en eventuel rentekorrektion ved en negativ 

indskudskonto. 

6.2.2.2 Beregning af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Ligesom ved opgørelse af indskudskontoen, skal der opgøres et kapitalafkastningsgrundlag og 

denne tager også udgangspunkt i virksomhedens aktiver med fradrag af gælden.  

Værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og gæld sker på samme måde som ved opgørelse 

af indskudskontoen, dog med den undtagelse, at ejendommen skal opgøres til 

anskaffelsessummen. 
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Med et kapitalafkastgrundlag på 2.307.379 kr. betyder det at Frank Jensen opnår et 

kapitalafkast på 23.074 kr. i 2018 med en kapitalafkastsats på 1 %. Kapitalafkastet fratrækkes 

ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, den personlige indkomst og lægges til i 

kapitalindkomsten. 

6.2.2.3 Beregning af skatten efter VSO 
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Opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som vist ovenfor viser, at der tillægges 

erhvervsmæssige renteindtægter, samtidig med at der fratrækkes et kapitalafkast svarende til 

det tidligere beregnes kapitalafkast. 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående figur viser, at Frank Jensen ved anvendelse af VSO skal betale en skat på i alt 

675.386 kr. hvis dette sammenholdes med beregningerne for PSL, skal der betales 18.955 

mindre i skat ved at anvende regler i VSO. Dette skyldes til dels, kapitalafkastet der fratrækkes i 

den personlige indkomst og lægges til i kapitalindkomsten til en lavere skatteværdi. 

Renteindtægterne lægges til gengæld til i VSO, dog er disse uden betydning da disse ikke er så 

høje. 

6.2.3 Beregning af skat efter KAO 

6.2.3.1 Beregning af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

På samme måde som der opgøres kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast i VSO, så skal der 

også opgøres kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast i KAO. Dette skal også gøres ved første 

indtræden i ordningen, ligesom dette er tilfældet i VSO. 

Ved opgørelsen af KAO er der tre ting der ikke indgår: 

 Kontante beløb 

 Fordringer 

 Aktier eller andre finansielle aktiver 

Udover dette indgår varelageret og varedebitorerne kun indgå, hvis dette beløb altså overstiger 

varekreditorerne. Da man kan se ud fra Bilag 1, at der er beløb på 367.940 kr. for varedebitorer 

og varelager, mens der for kreditorerne kun forekommer et beløb på 315.241 kr. så skal 

forskellen på 52.699 kr. altså indgå i kapitalafkastgrundlaget. Posterne for andre 

tilgodehavender og anden gæld kommer fra andre poster der ikke vedrører varedebitorer, 

varelager eller varekreditorer og beregnes derfor ikke med i afkastgrundlaget. 
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Det fremgår af figuren ovenfor, at der foreligger et opgjort kapitalafkastgrundlag på 2.282.699 

kr. primo 2018, hvilket svarer til et kapitalafkast på 22.827 kr. Kapitalafkastet i KAO er mindre 

end i VSO, da den samlede sum af andre tilgodehavender, likvide beholdninger samt anden 

gæld, samlet er positivt. Disse beløb er ikke med i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget for 

KAO og derfor er kapitalafkastet højere i VSO end i KAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fremgår af punkt 3.3.2, at der foreligger en maksimeringsregel i forhold til beregningen af 

kapitalafkastet. Det beregnede kapitalafkast må således ikke overstige værdien af den negative 

nettokapitalindkomst eller den positive personlige indkomst. 

Kapitalafkastet sættes til det beregnede kapitalafkast, da det beregnede kapitalafkast er mindre 

end den negative nettokapitalindkomst og mindre end den positive personlige indkomst. Derfor 

anvendes det beregnede kapitalafkast på 22.827 kr. 
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6.2.3.2 Beregning af skat efter KAO 

Samme scenarie udspiller sig, som ved beregningen af VSO. Der ville komme en gennemgang 

af en skatteoptimering ved anvendelse af KAO senere i opgaven, men nu vil der ikke blive 

foretaget nogen former for optimering, men kun en beregning af skatten. 

KAO beregnes på lige fod med PSL, dog bliver kapitalafkastet fratrukket i den personlige 

indkomst og lagt til i kapitalindkomsten, hvilket ikke er tilfældet i PSL, da der her ikke er tale om 

et kapitalafkast. Fradraget for kapitalafkast i den personlige indkomst er lig med måden i VSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af figuren ovenfor opnår Frank Jensen en skattepligtig indkomst på 1.235.892 

kr. ved at anvende KAO. Den skattepligtige indkomst er næsten lig med den skattepligtige 

indkomst i VSO, hvilket skyldes at der begge stedet trækkes kapitalafkast fra i den personlige 

indkomst. Den personlige indkomst er også næsten sammenlignelig selvom at der tillægges 

renteindtægter og fratrækkes renteudgifter i VSO. dette skyldes, at kapitalafkastet er højere i 

VSO samtidig med, at der foreligger positive renteindtægter, hvilket betyder at den personlige 

indkomst næsten ligger på samme niveau i både KAO og VSO. 
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Den skattepligtige indkomst på 1.235.892 kr. betyder at Frank Jensen ved anvendelse af KAO 

skal betale en skat på 675.151 kr. denne er også næsten ens med den skat der skal betales 

ved anvendelse af VSO, dog er den omkring 200 kr. mindre, dette har også noget, at gøre med 

det højere kapitalafkast ved VSO, samtidig med at der bliver lagt renteindtægter til. 

6.2.4 Optimering af den beregnede skat i KAO 

I dette afsnit vil der først blive analyseret en optimering af skatten ved anvendelse af KAO og 

efterfølgende en optimering af skatten ved anvendelse af VSO i næste afsnit. Da der ved KAO 

er opstillet restriktioner om hvor meget det er muligt at henlægge til opsparing i virksomheden 

og derfor finder jeg dette interessant at belyse. 

Det er tidligere beskrevet, at det er muligt at henlægge en del af overskuddet i KAO ved at 

anvende en konjunkturudligningskonto. Beløbet der skal henlægges, skal dog være på 

minimum 5.000 kr. samtidig med at det kun er muligt at henlægge 25 % af overskuddet.  

Begrænsningen i KAO betyder, at det ikke altid er muligt at, optimerer til topskattegrænsen. Et 

godt år kan betyde, at den selvstændige erhvervsdrivende stadig kommer til at betale topskat. I 

2018 opnås der i Frank Jensen firma et overskud på 1.471.605 kr. 25 % af dette svare til 

367.901 kr. dette betyder at der stadig foreligger et overskud på 1.103.703 kr.  

6.2.4.1 beregning af skatten efter KAO – optimering 

Kapitalafkastet fratrækkes som normalt stadig i den personlige indkomst. Dog vil beregningen af 

henlæggelsen på 25 % også fratrækkes i den personlige indkomst, da dette selvfølgelig skal 

spares op på konjunkturudligningskontoen. Henlæggelsen bliver derfor beskattet med en 

foreløbig virksomhedsskat på 22 %. 
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Det fremgår af ovenstående figur at Frank Jensen ved en henlæggelse til 

konjunkturudligningskontoen, vil op nå en skattepligtig indkomst på 897.423 kr. i 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Jensen, skal i 2018 betale en skat på 470.459 kr. ved optimering af skatten i KAO. Dette 

er grundet restriktionen på de 25 % af overskuddet kun kan henlægges til 

konjunkturudligningskontoen. Frank Jensen vil opnå en skattebesparelse på i alt 204.692 kr. i 

forhold til at Frank valgte ikke at henlægge et beløb. 

6.2.5 Optimering af den beregnede skat i VSO 

I dette afsnit il behandlingen af en optimering i VSO, blive behandlet. Fordelen ved VSO er, at 

denne beskatningsform gør det muligt, at optimerer til topskattegrænsen og derfor undgå, at 

betale topskat. Samtidig hjælper det virksomheden med en indkomstudjævning i år hvor det går 

dårligere.  

6.2.5.1 Overskudsdisponering i VSO 

Man kan som nævnt foretage en skatteoptimering i VSO, men for at kunne dette, skal man vide 

hvor meget det er muligt at hæve før AM-bidrag for at undgå at betale topskat. 

 

 

 

 

Ovenstående beregning viser, at der maksimalt må foreligge en personlig indkomst på 601.739 

kr. før AM-bidrag. Dette betyder, at når der trækkes AM-bidrag fra + indbetaling til 

ratepensionen, så vil Frank præcis opnå grænsen for topskat. 
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Skattepligtig indkomst efter  
renter (fratrukket 

medarbejdende ægtefælle) 

1.472.636 

Hævet kapitalafkast 

23.074 

Resterende overskud 

1.449.562 

Hævet resterende overskud 
(personlig indkomst) 

601.739 

Indkomst til virksomheds-
beskatning 

847.823 

Virksomhedsskat 

186.521 

Konto for opsparet overskud 
(eksl. Virksomhedsskat) 

661.302 

Frank Jensen skal i forhold til ovenstående figur opspare et beløb svarende til 847.823 kr. for at 

undgå at skulle betale topskat. 

Efter denne beregning betyder det, at det nu er muligt at foretage en opgørelse over hvor stort 

et beløb, der skal hensættes til senere hævning. 

 

 

 

 

 

 

Som ovenstående figur viser, har Frank i løbet af 2018 hævet 425.350 kr. hvilket man også kan 

se af oplysningerne i bilag 1. Dette betyder, at der kan hensættes 385.984 kr. til senere 

hævning. Det hensatte beløb beskattes i det indkomstår som beløbet vedrører og derfor, kan 

Frank vælge at hæve beløbet helt frem til næste indkomstårs selvangivelses frist helt skattefrit. 

For at illustrerer hvordan denne overskudsdisponering hænger sammen kan det være relevant 

at opstille en skematisk version af overskudsdisponeringen svarende til den der er beskrevet 

under punkt 4.12. 
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Som man kan se af ovenstående overskudsdisponering forekommer der som tidligere beregnet 

et hævet kapitalafkast på 23.074 kr. den optimale hævning på 601.739 kr. fremgår også af 

overskudsdisponeringen samt konto for opsparet overskud på 661.302 kr. som følge af en 

foreløbig virksomhedsskat på 22 %. 

Ydere mere skal årets samlede overførsler afstemmes med summen af de beløb som fremgår 

af den udvidede hæverækkefølge.88 

Det vil sige at det faktisk hævede beløb i 2018 plus hensat til senere faktisk hævning, skal 

stemme med summen af den udvidede hæverækkefølge. 

  

 

6.2.5.2 Beregning af skatten ved VSO – Optimering 

Ved beregning af den skattepligtige indkomst for Frank Jensen med en skatteoptimering er det 

vigtigt, at man trækker virksomhedsopsparingen fra i den personlige indkomst og så burde den 

personlige indkomst gerne stemme med grænsen for topskat efter AM-bidrag samt bidrag til 

ratepension. 

Skatte beregning vil se ud som nedenstående: 

 

  

                                                
88

 Planche 1, Virksomhedsordningen, Undervisningsmateriale 
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Ovenstående beregning viser at Frank Jensen i 2018 skal betale en skat på 203.677 kr. ved at 

optimere op til topskattegrænsen ifølge reglerne i VSO. Hvis man sammenholder dette resultat 

med resultatet fra beregningen uden opsparing foreligger der en skattebesparelse på i alt 

471.709 kr. Man skal dog have forbehold for flere ting ved anvendelse af VSO, man skal derfor 

ikke kun se på den store skattebesparelse, men også tænke over om det er nok for Frank 

Jensen, med en nettoindkomst på 498.900 kr. 

6.2.6 Sammenligning af resultaterne i første scenarie 
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Personlig indkomst 

Hvis man sammenholder resultaterne for den personlige indkomst uden skatteoptimeringen, 

kan man se at den laveste personlige indkomst forekommer ved anvendelse af KAO. Det er at 

foretrække at den personlige indkomst er lavest mulig, da denne indkomst har den højeste 

skatteprocent. Det er ikke grundet kapitalafkastet at den personlige indkomst er lavest ved KAO 

for, som vi så tidligere, så var der et højere kapitalafkast ved VSO grundet at værdien af andre 

tilgodehavender, likvider og anden gæld sammenlagt er positiv og derfor bliver kapitalafkast 

højere ved VSO. Det er dog de positive renteindtægter der bliver lagt til i den personlige 

indkomst ved VSO, der gør at den personlige indkomst bliver lavere ved KAO. 

Ved PSL forekommer den højeste personlige indkomst grundet at der ved denne 

beskatningsform ikke beregnes et kapitalafkast. Det betyder derfor, at man kan opnå en 

skattebesparelse ved at anvende de to andre beskatningsformer. Den skattemæssige 

besparelse er dog ikke engang 20.000 kr. ved nogle af beskatningsformerne og det kan derfor 

diskuteres hvor vidt de faktisk er attraktive at anvende, når man tænker på at der vil forekomme 

højere administrative krav. 

Hvis man derimod kigger på beregningerne ved skatteoptimeringen, så vil det komme til udtryk, 

at den personlige indkomst vil være lavest ved anvendelse af VSO grundet at Frank Jensen, 

kan vælge at optimere op til topskattegrænsen, hvor det ved anvendelse af KAO kun vil være 

muligt at opspare op til 25 % af det samlede virksomhedsoverskud. I dette tilfælde er det ikke 

optimalt for en virksomhed at lade sig beskatte efter KAO, da der generelt er et stort overskud.   

Kapitalindkomst 

Som man kan se af den ovenstående figur, vil der ikke forekomme ændringer i 

kapitalindkomsten ved en skatteoptimering, da det kun er den personlige indkomst der påvirkes 

af optimeringen med en optimering op til topskattegrænsen på 498.900 kr. 

Ved anvendelse af PSL vil der være en negativ kapitalindkomst på 24.411 kr. som kommer fra 

de private og erhvervsmæssige nettorenter. Kapitalindkomst i VSO er påvirket af kapitalafkastet 

sammenholdt med private renteudgifter og renteindtægter og er negativ med et beløb på 2.368 

kr. Kapitalindkomsten for KAO er ligeledes negativ med 1.584 kr. dette skyldes, at der ved 

maksimeringsreglen blev benyttet det beregnede kapitalafkast efter som dette var mindre en 

den negative kapitalindkomst og dette betyder, at kapitalindkomsten forsat, vil forblive negativ. 

Ligningsmæssige fradrag 

De ligningsmæssige fradrag ændrer sig ikke ligegyldigt hvilken beskatningsform man vælger. 

Disse vedrører private udgifter såsom A-kasse og beskæftigelsesfradrag og beskattes på 

samme måde som efter PSL. 

AM-bidrag 

AM-bidraget vil igen uden skatteoptimeringen være lavest ved anvendelse af KAO eftersom den 

personlige indkomst stadig er den laveste ved KAO og AM-bidraget beregnes ud fra dette. 

Beregningsgrundlaget for AM-bidraget vil ved de tre beskatningsformer være forskellige, da der 

ved alle beskatningsformer er forskellige måder at opgøre AM-bidraget på. 
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Topskat 

Den eneste beskatningsform hvor der kan undgås at betale topskat er efter anvendelse af VSO. 

KAO sætter begrænsninger for hvor meget af det samlede overskud der kan opspares og derfor 

vil der stadig skulle betales topskat, dog vil der stadig være en skattebesparelse, da man ikke 

hæver hele overskuddet. 

Den laveste skattebetaling forekommer dog ved KAO hvis man ikke kigger på 

skatteoptimeringen efter som KAO har den laveste personlige indkomst. Dog er der ikke den 

store forskel på KAO og VSO som følge af et højere kapitalafkast ved VSO end ved KAO. 

Beregnet skat 

Uden optimering af skatten vil den beregnede skat være mindst ved anvendelse af KAO. 

Sammenligner man den beregnede skat ved KAO med PSL vil der være en skattebesparelse 

på i alt 19.190 kr. Hvis man derimod optimere skatten vil den største skattebesparelse være at 

finde ved anvendelse af VSO, da den vil lyde på 490.664 kr. da der kun betales en foreløbig 

virksomhedsskat på 22 % af virksomhedsopsparingen. 

6.3 Scenarie nummer to 
Som det er tilfældet ved det første scenarie, så er der igen udarbejdet et budget for 2018 samt 

en balance for 2017 og 2018, se bilag 2 

Ved dette scenarie kan det ses at Frank Jensen har store erhvervsmæssige renteudgifter 

grundet en stor prioritetsgæld samt en høj udnyttet kassekredit. 

6.3.1 Beregning af skat efter PSL 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst tager udgangspunkt i budgettet som er vist i bilag 2. 

De samme foranstaltninger gør sig stadig gældende som ved scenarie nummer ét. 

6.3.1.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst samt beregning af skatten 
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Ovenstående beregning viser, at Frank Jensen vil have en skattepligtig indkomst på 1.079.066 

kr. i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet set skat Frank Jensen i 2018 betale en skat på 653.065 kr. ved beskatning efter PSL. 

6.3.2 Beregning af skat efter KAO 

Nedenfor vil skatten for 2018 ved anvendelse af KAO blive beregnet. Frank Jensen hensætter 

ikke til konjunkturudligningskontoen endnu, grundet muligheden for sammenligning af 

beskatningsformerne. 

6.3.2.1 Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget 

Den eneste forskel der er på balancen i scenarie nummer ét og scenarie nummer to er den 

langfristede gæld, egenkapitalen samt de likvide midler. Kapitalafkastgrundlaget efter KAO 

indeholder ikke finansielle fordringer, så derfor vil der ikke være nogen ændring i 

kapitalafkastgrundlaget i disse scenarier. Det beregnede kapitalafkast vil derfor være sat til 

22.827 kr. 
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Ifølge ovenstående figur ses det, at det beregnede kapitalafkast ikke overstiger hverken den 

negative nettokapitalindkomst eller den positive personlige nettoindkomst og derfor fastsættes 

kapitalafkastet til det beregnede. 

6.3.2.2 Opgørelse af den skattepligtige indkomst efter KAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående opgørelse af den skattepligtige indkomst viser at Frank Jensen i 2018 vil have en 

skattepligtig indkomst på 1.080.892 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med en skattepligtig indkomst på 1.080.892 kr. skal Frank Jensen i 2018 betale en skat på i alt 

635.424 kr. uden at henlægge et beløb til konjunkturudligningskontoen. 

6.3.3 Beregning af skat efter VSO 

Ligesom det var tilfældet med KAO vil der i dette afsnit ikke tages forbehold for opsparing af 

overskuddet i virksomheden. Dette er grundet sammenligningsgrundlaget. 
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6.3.3.1 Opgørelse af indskudskonto 

Ejendommen blev i scenarie nummer ét værdiansat til den seneste ejendomsvurdering, da 

denne er højere end den kontante anskaffelsessum. Aktiver og gæld som fremgår af bilag 2, 

indgår 100 % i virksomhedsordningen, da de alle er fuldt ud erhvervsmæssige og derfor skal de 

indgå på indskudskontoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af ovenstående opgørelse fremgår det at Frank Jensen primo 2018 vil have en indskudskonto 

på 940.510 kr. indskudskontoen kan hæves skattefrit, dog skal det hæves i den korrekte 

rækkefølge ifølge hæverækkefølgen. 

Det forudsættes at der ikke hæves fra indskudskontoen og den har derfor ikke mulighed for at 

blive negativ, hvilket betyder at der ingen rentekorrektion skal beregnes. 

6.3.3.2 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres på baggrund af balancen for 2017 ifølge bilag 2. 
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Der er blevet beregnet et kapitalafkast på i alt 7.405 kr. Dette er 15.422 kr. lavere end ved 

anvendelse af KAO. Dette skyldes dog den store gæld der fratrækkes i kapitalafkastgrundlaget 

ved anvendelse af VSO. 

6.3.3.3 Opgørelse af den skattepligtige indkomst efter VSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Jensen vil ved anvendelse af VSO i dette scenarie have en skattepligtig indkomst på 

1.091.976 kr. Nedenfor vil der blive beregnet en tilsvarende skat. 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Jensen skal ved anvendelse af VSO uden opsparing af virksomhedsoverskud betale en 

skat på 593.849 kr. hvilket er en besparelse på 59.216 kr. i forhold til ved anvendelse af PSL. 

Denne besparelse skyldes hovedsageligt at de store renteudgifter bliver trukket fra i den 

personlige indkomst og ikke i kapitalindkomsten. 
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6.3.4 Optimering af skatten ved anvendelse af KAO 

Da Frank Jensens overskud stadig er det samme som i scenarie nummer ét, så betyder det, at 

Frank Jensen stadig har et stort overskud og da der ved anvendelse af KAO stadig kun kan 

henlægges 25 % af overskuddet betyder det, at Frank Jensen ikke kan undgå at betale topskat. 

Dog er det bedre at henlægge 25 % af overskuddet end at hæve det hele, da Frank Jensen 

stadig vil opnå en skattebesparelse. 

25 % af Frank Jensen overskud på 1.471.605 kr. svarer til 367.901 kr. så derfor vil 

nedenstående beregning og opgørelse af skatten tage forbehold for en henlæggelse til 

konjunkturudligningskontoen på ovenstående beløb. 

6.3.4.1 Beregning af skatten ved KAO – Optimering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående opgørelse af Frank Jensens skattepligtige indkomst viser, at hans skattepligtige 

indkomst vil være på i alt 742.423 kr. efter en henlæggelse til konjunkturudligningskontoen. 

Nedenfor vil der blive udarbejdet en skatteberegning på baggrund af ovenstående opgørelse af 

den skattepligtige indkomst. 
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Ovenstående skatteberegning viser at Frank Jensen, skal betale en skat på 430.733 kr. hvilket 

er en skatteoptimering på 204.691 kr. i forhold til KAO uden at henlægge til 

konjunkturudligningskontoen. 

6.3.5 Optimering af skatten ved anvendelse af VSO 

Igen vil der blive foretaget en optimering af skatten ved anvendelse af VSO. nedenfor vil der 

blive foretaget beregning med henblik på kun at hæve op til topskattegrænsen for sådan, at 

kunne optimere skattebetalingen. 

6.3.5.1 Overskudsdisponering i VSO 

Grænsen for hvad Frank Jensen maksimalt må hæve før AM-bidrag og bidrag til ratepension er 

stadig den samme og udgør 601.739 kr. for at undgå at betale en topskat. 

Nedenstående beregning viser hvor meget Frank Jensen skal spare op i virksomheden for at 

kunne optimere op til topskattegrænsen. 

 

 

 

 

Frank Jensen skal således opspare 708.492 kr. i sin virksomhed med en foreløbig 

virksomhedsskat på 22 %. 

Frank Jensen har gennem året allerede foretaget hævninger i virksomheden og derfor skal der 

nu udarbejdes en beregning for hvor meget der skal lægges til hensat til senere hævning. 
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Skattepligtig indkomst efter  
renter (fratrukket 

medarbejdende ægtefælle) 

1.317.636  

Hævet kapitalafkast 

7.405 

Resterende overskud 

1.310.231 

Hævet resterende overskud 
(personlig indkomst) 

601.739 

Indkomst til virksomheds-
beskatning 

708.492 

Virksomhedsskat 

155.868 

Konto for opsparet overskud 
(eksl. Virksomhedsskat) 

552.624 

 

Det fremgår at beregningen for beløb hensat til senere hævning, at Frank Jensen, skal 

hensætte et beløb til senere hævning på 339.662 kr. dette beløb kan Frank senere vælge at 

hæve skattefrit, men skal hæves inden fristen for selvangivelse næste indkomstår. 

Nedenfor vil der igen blive illustreret en skematisk version af overskudsdisponeringen for at give 

et overblik over årets hævninger samt skattebetaling og opsparet overskud. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5.2 Beregning af skatten ved anvendelse af VSO – Optimering 

Nedenfor vil der lige som ved scenarie nummer ét opgøres en skattepligtig indkomst samt på 

baggrund af denne beregnes en skattebetaling. Dette udarbejdes på baggrund af ovenstående 

overskudsdisponering med maksimal hævning op til topskattegrænsen. 
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Med en skatteoptimering efter VSO har Frank Jensen en skattepligtig indkomst på 440.163 kr. i 

2018. 

Nedenfor vil der blive beregnet en tilsvarende skattebetaling på baggrund af ovenstående 

opgørelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Af ovenstående skatteberegning ud fra en skatteoptimering af Frank Jensens overskud skal 

Frank betale en skat på 199.661 kr. hvilket svare til en skattebesparelse på 394.188 kr. i forhold 

til hvis Frank vælger at hæve hele overskuddet og ikke optimere op til topskattegrænsen. 

Skattebesparelsen ses som en besparelse på nuværende tidspunkt, men det afhænger i 

virkeligheden af hvornår Frank vælger at hæve det opsparede overskud. Hvis dette skal være 

en fordel for Frank Jensen, er det at han skal tage højde for fordelen ved indkomstudjævning, 

hvilket vil sige at det vil være en fordel at hæve noget af det opsparede overskud i et år hvor der 

ikke opnås et højt overskud og derved stadig kan undgå topskatten. 

6.3.6 Sammenligning af resultaterne i andet scenarie 

  

 

 

 

 

 

 

 

Personlig indkomst 

Ved at kigge på den personlige indkomst uden skatteoptimeringen, ses det at den personlige 

indkomst er lavest ved anvendelse af VSO. Dette skyldes at både de erhvervsmæssige 

renteudgifter, samt kapitalafkastet trækkes fra i den personlige indkomst. Ved anvendelse af 
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KAO er det kun kapitalafkastet der trækkes fra i den personlige indkomst, hvilket gør at den 

personlige indkomst er større efter KAO. Den største personlige indkomst findes dog ved 

anvendelse af PSL, da der hverken trækkes et kapitalafkast eller nogle renter fra. 

Ved skatteoptimeringen er det også ved anvendelse af VSO, at man kan finde den laveste 

personlige indkomst, da Frank her kun hæver et beløb svarende til topskattegrænsen og da 

dette ikke er muligt ved KAO grundet et stort overskud og en restriktion er denne naturligvis 

højere. 

Kapitalindkomst 

Den beskatningsform der giver det største fradrag i kapitalindkomsten er PSL. Dette er grundet 

de private og erhvervsmæssige renter der indgår heri ved anvendelse af PSL. Det næststørste 

fradrag i kapitalindkomsten er ved anvendelse af KAO, da der her også tages højde for private 

og erhvervsmæssige renter, dog bliver der lagt et kapitalafkast til hvilket udgør forskellen 

mellem KAO og PSL. VSO er den beskatningsform med det mindste fradrag i 

kapitalindkomsten, da det kun er de private renter og kapitalafkastet det bliver medregnet. 

Ligningsmæssige fradrag 

De ligningsmæssige fradrag ændrer sig ikke ligegyldigt hvilken beskatningsform man vælger. 

Disse vedrører private udgifter såsom A-kasse og beskæftigelsesfradrag og beskattes på 

samme måde som efter PSL. 

AM-bidrag 

Sammenligner man AM-bidraget i de tre beskatningsformer, ses det at AM-bidraget er mindst 

ved anvendelse af VSO. Dette skyldes at AM-bidraget er afhængigt af den personlige indkomst 

og da renteudgifterne fratrækkes i den personlige indkomst i VSO vil AM-bidraget derfor være 

lavest i dette tilfælde. 

Topskat 

Den beskatningsform der også betales mindst topskat ved, ved at hæve hele overskuddet er 

VSO, da den personlige indkomst stadig er den laveste. Ved at optimerer skattebetalingen vil 

VSO igen være at foretrække, da Frank Jensen her undgår at betale topskat, hvorimod at der 

skal betales topskat ved KAO grundet den restriktion omkring 25 % af overskuddet. 

Beregnet skat 

Hvis man sammenligner de tre beskatningsformer uden at kigge på skatteoptimeringen, så vil 

Frank Jensen opnå den største besparelse ved anvendelse af VSO, da det fremgår at Frank 

skal betale 59.216 kr. mindre i skat end ved anvendelse af PSL som fremkommer som den 

største skattebetaling. Hvis man kigger på skatteoptimeringen, så vil VSO igen være at 

foretrække, da man i denne situation vælger at spare det maksimale beløb op i virksomheden 

for at undgå at betale topskat. 

6.4 Delkonklusion af ovenstående scenarier 
For at starte med scenarie nummer ét, hvor dem fremgik at der ingen erhvervsmæssige 

renteudgifter var, så opnåede Frank Jensen den største skattemæssige besparelse ved at 

anvende KAO. Dette er dog hvis man ser bort fra de skattemæssige optimeringsmuligheder. 
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Den største skattemæssige besparelse forekommer ved KAO grundet at der foreligger positive 

renteindtægter ved VSO hvilket gør at der er en minimal forskel på skattebesparelsen på disse 

to. Kapitalafkastet var faktisk højere ved VSO grundet at andre tilgodehavender og likvider 

sammenlagt med anden gæld var positivt og derved opnåede VSO et højere kapitalafkast. Der 

opnås en samlet besparelse ved KAO på 19.190 kr. i forhold til PSL. Dette fremkommer som en 

lille besparelse set i forhold til højere administrative omkostninger i forhold til PSL.  

Det fremgår af opgørelserne af kapitalafkastgrundlaget at kapitalafkastgrundlaget er størst ved 

anvendelse VSO grundet ovenstående situation. I scenarie nummer to forekommer der høje 

erhvervsmæssige renteudgifter. Dette betyder at der opnås et højere skattefradrag for disse 

udgifter i VSO end i de andre beskatningsformer, da disse bliver fratrukket i den personlige 

indkomst efter VSO. Det fremgår derfor af oversigten over sammenligningen af de tre 

beskatningsformer for scenarie nummer to, at Frank Jensen vil have den største skattemæssige 

besparelse ved anvendelse af VSO på 59.216 kr. i forhold til PSL. Hvis man ser på denne 

besparelse i forhold til de høje administrative krav, så vil et valg af VSO i dette tilfælde være at 

anbefale, da besparelsen kan anses for at være stor nok til at kunne dække disse behov. 

Samtidig vil VSO være at anbefale i forhold til en mulighed for at optimere sin skattebetaling, så 

den bliver endnu mindre, som også fremgår af oversigten over sammenligningen af de tre 

beskatningsformer. Dette betyder, at Frank Jensen vil have mulighed for at indkomstudjævne sit 

overskud og benytte sig af det opsparede overskud i perioder med et lavt overskud og kan 

derfor også undgå at betale topskat, hvilket er grunden til den lave skattebetaling ved VSO. 

Hvis man kigger på valget af de tre beskatningsformer, vil det være en fordel for Frank, at 

anvende VSO grundet det store overskud i hans virksomhed, da han her vil have mulighed for 

at optimere op til topskattegrænsen. Grunden til at det vil være at foretrække VSO fremfor KAO 

skyldes den strenge restriktion omkring henlæggelsen på max 25 % af overskuddet ved KAO, 

da dette i situationer med høje overskud ikke vil gøre det muligt at undgå at betale topskat. 

Hvis man ser bort fra muligheden for at optimere sin skattebetaling, så vil det tænkes at var 

mest hensigtsmæssigt, at lade sig beskatte af KAO. Dette er med henblik på scenarie nummer 

ét og denne viser at en skattebesparelse på 19.190 kr. hvilket kan være fint, hvis Frank ikke ville 

have brug for hjælp af fx en revisor. Hvis Frank dog ville få brug for hjælp til sin selvangivelse 

mm. Så vil det være lige i underkanten med en besparelse på 19.190 kr. sat op imod hvad 

udgiften til en revisor ville koste. 

7.0 Analyse af konsekvenserne for selvstændige ved lovændring nr. 992 i 

VSO 
Endnu engang vil der blive taget udgangspunkt i en fiktiv case, hvor det vil komme til udtryk, 

hvilke konsekvenser der kan være ved lovændringen nr. 992 i VSO. denne lovændring tilbage 

fra 2014 vil blive sat op imod to scenarier ligesom det var tilfældet med de tre 

beskatningsformer. 

 Sikkerhedsstillelser 

 Negativ indskudskonto 
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Der vil blive anvendt data fra 2014 for at belyse hvilken betydning lovændringen vil have før den 

blev udstedet i 2014 og hvordan den påvirker VSO efter indførslen af loven. 

7.1 Fremstilling af case 
Denne case beskriver en virksomhed nærmere beskrevet en mindre forretning med salg af 

modetøj til mænd. Forretningen er ejet af Kurt Nielsen og har eksisteret siden primo 2009 efter 

længere tids overvejelser. Kurt Nielsen har siden 2011 anvendt VSO, efter at have hørt fra 

venner og bekendte at denne beskatningsform var den mest attraktive. Ved indtrædelse i 

ordningen, fik Kurt hjælp til opgørelse af indskudskonto, kapitalafkastgrundlag mm. Af en 

revisor. Efterfølgende har Kurt bestemt sig for, at han ikke ville være afhængig af andre og at 

han derfor selv ville sætte sig ind i tingene i forbindelse med opgørelsen af diverse konti. Siden 

da har Kurt derfor selv stået for alt det administrative i virksomheden. 

Tøjforretningens regnskab er illustreret i bilag 3 og gælder for 2014. Udover regnskabstallene er 

der også udarbejdet et kapitalafkastgrundlag, samt et kapitalafkast. Kurt har desuden oplyst at 

have betalt 7.400 kr. til a-kasse og har haft renteindtægter for 320 kr. samt renteudgifter for 

5.784 kr. 

Kurt Nielsen er bosiddende i Greve ligesom det var tilfældet med Frank Jensen med sit 

entreprenørfirma. Dette betyder at de gældende kommune- og kirkeskatter for 2014 anvendes i 

dette tilfælde. Kurt Nielsens forretning ligger i også i Greve og han er derfor ikke berettiget til et 

befordringsfradrag. Udover dette er Kurt heller ikke gift. 

Selvom Kurt selv ville stå for alt det administrative i sin forretning er han dog kommet til 

bekendelse og har brug for hjælp grundet de nye lovændringer som indtraf i 2014, da han ikke 

ved hvilken betydning det ville have for ham og hans forretning. 

7.2 Analyse af sikkerhedsstillelser i VSO 

7.2.1 Sikkerhedsstillelser fra og med d. 11. juni 2014 

Kurt Nielsen anskaffede sig en ejendom til sin forretning til en værdi af 1.900.000 kr. dog købte 

Kurt ejendommen da krisen var på sit højeste og dette betyder derfor, at ejendommen er faldet 

væsentlig i værdi siden da og har med den seneste ejendomsvurdering en værdi af 1.100.00 kr. 

Kurt optog i sin tid et lån med 10 års afdragsfrihed og har derfor ikke fået nedbragt sin prioritets 

gæld. Realkreditinstituttet har grundet den negative udvikling i Kurts gæld krævet at han enten 

nedbragte sin gæld eller stillede sikkerhed for gælden. Hvis Kurt ikke kunne formå at nedbringe 

gælden til et acceptabelt niveau, ville det som en konsekvens føre til at ejendommen røg på 

tvang. 

Kurt Nielsen har ikke haft mulighed for at nedbringe gælden gennem hans private formue, så 

han har derfor valgt at forretningens ejendom skulle stilles til sikkerhed til en værdi på 1.100.000 

kr. d. 20. november 2014. 

Kurt Nielsen har grundet sin manglende opdatering af lovændringer i VSO ikke anet uråd om de 

nye ændringer før slutningen af regnskabsåret. 
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Kurt Nielsen har udelukkende stillet ejendommen til sikkerhed grundet at han var af den 

overbevisning at alt stadig var som det plejede og at dette derfor ikke ville have nogen 

betydning for ham. Dog har den nye lovændring haft virkning fra d. 11. juni 2014 og vil derfor 

have skatteretslige konsekvenser for Kurt i dette tilfælde. Den nye lovændring betyder, at Kurt 

skal beskattes af et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen eller kursværdien i den personlige 

indkomst, eftersom den stillede sikkerhedsstillelse i lov nr. 992 anses som en hævning. 

I de kommende opgørelser er der ikke beregnet opgørelse af indskudskonto, da det må antages 

at denne har været positiv både primo og ultimo 2014.  

Nedenstående opgørelse af den skattepligtige indkomst er beregnet ud fra regnskabstallene i 

bilag 3 og vil vise hvordan Kurts skattepligtige indkomst er opgjort som følge af, at 

sikkerhedsstillelsen på 1.100.000 kr. lægges til i den personlige indkomst, da Kurt skal 

beskattes af dette. 
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Ovenstående opgørelser viser en skattepligtig indkomst for Kurt Nielsen på 1.915.934 kr. hvilket 

svarer til en beregnet skat på 1.073.997 kr. Den høje skattepligtige indkomst skyldes de nye 

ændringer i loven i VSO hvilket betyder at sikkerhedsstillelsen, skal tillægges i den personlige 

indkomst. Det fremkommer derfor at det er meget uhensigtsmæssigt at stille sikkerhed for sin 

private gæld, da dette vil medføre en væsentlig højere skattebetaling. 

7.2.2 Sammenligning af sikkerhedsstillelsen ved de gamle regler 

I dette afsnit vil der beregnes en skattepligtig indkomst samt en beregnet skat for Kurt Nielsen 

under den forudsætning at de nye regler ikke er indtrådt endnu. Disse resultater sammenlignes 

med beregningerne efter de nye regler. 

VSO giver muligheden for indkomstudjævning og i dette tilfælde med et forholdsvis højt 

overskud vil det være en fordel for Kurt, at optimere sin skattebetaling. Dette betyder, at der skal 

foretages en beregning for hvor meget Kurt skal opspare i virksomheden for, kun at hæve op til 

topskattegrænsen i 2014. 

 

 

 

 

 

På baggrund af ovenstående beregning af Kurt Nielsen virksomhedsopsparing bliver der 

nedenfor udarbejdet en opgørelse af den skattepligtige indkomst for 2014. 
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Ovenstående beregninger viser en skattepligtig indkomst på 434.607 kr. svarende til en 

beregnet skat på 182.895 kr. Denne lave skattebetaling er grundet optimeringen op til 

topskattegrænsen. 

Man kan hurtigt se når man sammenligner tallene fra før lovændringen og efter lovændringen, 

at Kurt Nielsen ville skulle betale 891.102 kr. mindre i skat ved anvendelse af de gamle regler.  

Ovenstående sammenligning viser derfor også de store konsekvenser der er ved 

sikkerhedsstillelse af privat gæld efter den nye lovændring. 

Sikkerhedsstillelse før d. 11. juni 2014 

Hvis Kurt havde foretaget sikkerhedsstillelsen tidligere på årets inden den nye lovændring trådte 

i kraft, så ville ovenstående situation være den anvendelige i dette tilfælde. Dog foreligger der et 

krav om at Kurt skulle have indfriet sin sikkerhedsstillelse før 1. januar 2018, hvis han vil undgå 

konsekvenserne ved den nye lovændring.  

Der gælder nemlig særlig regler for sikkerhedsstillelser der er foretaget før d. 10. juni 2014 med 

beløb som overstiger en bagatelgrænse på 500.000 kr.89 

Hvis der stadig findes en sikkerhedsstillelse d. 1. januar 2018 og såfremt denne ikke har været 

omfattet af ovenstående bagatelgrænse, så vil Kurt Nielsen fremadrettet ikke have mulighed for 

at spare op i virksomheden. En yderligere konsekvens betyder at der sker en efterbeskatning at 

et eventuelt virksomhedsoverskud der kun er beskattet foreløbigt. 

7.2.3 Delkonklusion af sikkerhedsstillelser 

En gennemgang af ovenstående beregninger viser, at hvis Kurt foretager en sikkerhedsstillelse 

efter 10. juni 2014, vil dette betyde store skattemæssige konsekvenser. Sikkerhedsstillelsen for 

hans private gæld på 1.100.000 kr. betyder at Kurt skal betale en skat på 1.073.997 kr. En af 

mulighederne Kurt Nielsen har for at nedbringe skattebetalingen, vil være at udtræde af 

virksomhedsordningen, dog skal der ved et ophør af virksomhedsordningen betales en skat af 

et eventuelt opsparet overskud. Man må derfor anse reglerne i den nye lovændring, for at være 

en stor konsekvens ved anvendelse af VSO og ved sikkerhedsstillelser herved. 

                                                
89

 http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948909&chk=214955 – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10 

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948909&chk=214955
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Hvis Kurt Nielsen derimod havde optaget en sikkerhedsstillelse før den 10. juni 2014, ville det 

ikke have haft nogen skattemæssige konsekvenser i 2014. Dog skulle sikkerhedsstillelsen være 

udlignet før d. 1. januar 2018 for ikke at blive berørt at de nye regler fra 2014. hvis dette var 

tilfældet, ville Kurt Nielsen ikke have mulighed for at spare op i virksomheden og skulle derfor 

også beskattes af et eventuelt overskud der skulle have været fra midt 2014 og til 31. december 

2017. 

7.3 konsekvenser ved negativ indskudskonto efter lovændring nr. 992 

7.3.1 Fremstilling af case 

Dette scenarie handler om konsekvenserne ved negativ indskudskonto efter lovændring nr. 992 

som i tilfældet med sikkerhedsstillelserne. Der bliver taget udgangspunkt i den samme case 

med Kurt Nielsen. 

Det forudsættes dog, at Kurt i 2013 har indskudt privat gæld i forretningen på 1.500.000 kr. det 

har påvirket hans indskudskonto negativt og har Kurt Nielsen har derfor haft en negativ 

indskudskonto ultimo 2013. 

De opgørelser der nedenfor vil blive udarbejdet, er udarbejdet på baggrund af regnskabstal i 

bilag 4. 

7.3.2 Beregning for konsekvenserne ved negativ indskudskonto 

Som man kan se af kapitalafkastgrundlagsberegningen i bilag 4, så foreligger der et negativt 

kapitalafkastgrundlag primo 2014, hvilket betyder at kapitalafkastet sættes til nul og der 

beregnes derfor ikke et afkast for Kurts private indskud i virksomheden. 

Det kommer til udtryk af bilag 4, at der også foreligger en negativ indskudskonto, hvilket betyder 

at der derfor skal beregnes rentekorrektion. Denne sats svarer i 2014 til det samme som 

kapitalafkastsatsen på 2 %. 

I dette scenarie svarer virksomhedens renteudgifter og renteindtægter til virksomhedens 

nettofinansieringsudgifter, som skal bruges til beregning af rentekorrektionen. 

 

 

 

 

 

Ovenstående rentekorrektion er beregnet til 9.680 kr. da nettofinansieringsudgifterne overstiger 

den beregnede rentekorrektion og derfor anvendes denne. 
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Indskudskontoen i Kurt Nielsens forretning er både negativ primo og ultimo, hvilket ifølge den 

nye lovændring nr. 992 fra 2014, at der i 2014 ikke kan opspares et eventuelt overskud efter d. 

10. juni 2014. Dette skyldes netop at indskudskontoen er negativ både primo og ultimo, men 

også hvis der var en sikkerhedsstillelse som overstiger bagatelgrænsen på 500.000 kr. 

Lovændringen siger at der ikke kan opspares et eventuelt overskud efter d. 10. juni 2014, men 

dette vil også sige, at der derfor kan beregnes et overskud ud fra antal dage op til d. 10. juni 

2014. Perioden fra d. 1. januar 2014 – 10. juni 2014 svarer således til et antal dage på 161 dage 

hvor de resterende 204 dage, må anses for at være efter d. 10. juni 2014. På baggrund af dette 

kan der laves en fordeling af det overskud som opstår i 2014. 

Udover fordelingen af overskuddet, skal der også medtages årets hævninger, som i dette 

tilfælde anses for en hævning af årets overskud efter d. 10. juni 2014. 

 

 

 

 

Ovenstående opgørelse over fordelingen af overskud i 2014 viser at Kurt Nielsen i 2014 vil have 

mulighed for at opspare 421.273 kr. i virksomheden, da dette overskud er fra før den nye 

lovændring. Derimod kan beløbet på 222.547 kr. ikke opspares og skal derfor hæves. Denne 

ovenstående beregning danner derfor også grundlag for opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst samt den tilsvarende skat vil se ud som følgende: 
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Ovenstående beregning viser at det ikke er muligt for Kurt at optimer op til topskattegrænsen, 

grundet den negative indskudskonto. Han er nødsaget til at hæve de 222.547 kr. hvilket 

resulterer i dette. Det betyder derfor at Kurt Nielsen i 2014 skal betale en skat på 203.715 kr. 

Skattebetalingen er dog ikke større grundet at overskuddet ikke er så stort igen. Dette vil dog 

betyde noget året efter, hvis Kurt ikke formår at gøre den negative indskudskonto positiv og han 

vil derfor ikke have mulighed for at spare noget op i virksomheden overhovedet. 

I 2015 vil konsekvenserne ved den negative indskudskonto derfor komme til udtryk, da der igen 

skal beregnes rentekorrektion, dog med en sats på 4 %.90 Og at med det forbehold at der ikke 

kan spares noget op i virksomheden. 

7.3.3 Konsekvenser ved en negativ indskudskonto året efter 

Rentekorrektionssatsen er for 2015 på 4 % med en kapitalafkastsats på 1 %.  

Regnskabstallene til udarbejdelse af nedenstående opgørelser fremgår også af bilag 4 

 

 

 

 

 

Ovenstående beregning af rentekorrektionen for 2015 lyder på 5.660 kr. grundet dette er lavere 

end nettofinansieringsudgifterne. Rentekorrektionen lægges til i den personlige indkomst og 

trækkes fra i kapitalindkomsten. Rentekorrektionen er lavere i 2015 end i 2014. Dette skyldes 

det lavere kapitalafkastgrundlag der er i 2015, som rentekorrektionen beregnes ud fra. 

 

                                                
90

 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-2010-
2018 



Page 72 of 86 
 

På baggrund af ovenstående kan der nu udarbejdes en opgørelse af den skattepligtige 

indkomst, samt en beregning af den tilsvarende skat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Nielsen vil i 2015 have en skattepligtig indkomst på 1.066.780 kr. Denne høje skattepligtige 

indkomst skyldes, at Kurt i 2015 ikke har mulighed for at spare op i virksomheden, da han stadig 

døjer med en negativ indskudskonto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ud fra ovenstående skattepligtige indkomst, skal Kurt Nielsen betale en skat på i alt 576.209 kr. 

Kurt Nielsen vil først have mulighed for at spare op i virksomheden og derved kunne optimere 

op til topskattegrænsen igen, når indskudskontoen igen er positiv. Dette er en konsekvens ved 

valget af VSO, såfremt man har en negativ indskudskonto ved den nye lovændring og derfor har 

dette også en betydning for fordelen ved at vælge denne beskatningsform. 
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7.3.4 Delkonklusion af negativ indskudskonto 

Den nye lovændring nr. 992 fra 2014 kan have en negativ effekt for valget af beskatning efter 

VSO. Dette er grundet en negativ indskudskonto som kan påvirke fordelagtigheden af valget af 

VSO, da det som en konsekvens ved en negativ indskudskonto betyder at der ikke er mulighed 

for at spare op i virksomheden eller optimere sin skattebetaling. 

Overordnet set betyder det, at lovændringen gør beskatningsformen mindre attraktiv i forhold til 

tidligere. Den selvstændige erhvervsdrivende skal derfor også tage stilling til sine private forhold 

i forbindelse med valget af beskatningsform. 

8.0 Konklusion 
Selvstændige erhvervsdrivende i Danmark der driver sig en personligt ejet virksomhed har 

muligheden for at lade sig beskatte efter tre forskellige beskatningsformer: 

 Personskatteloven (PSL) 

 Virksomhedsordningen (VSO) 

 Kapitalafkastordningen (KAO) 

Der er forskellige fordele og ulemper ved alle tre beskatningsformer og det er derfor vigtigt at 

opveje fordelene og ulemperne ved det endelige valg af beskatningsform. 

PSL er en simpel beskatningsform, som også er den der anvendes hvis ikke andet vælges. Den 

indeholder kun krav om overholdelse af bogføringsloven, samt mindstekravsbekendtgørelsen. 

Til trods for at PSL er en simpel beskatningsform, så opnås der dog ikke de samme 

skattemæssige fordele som er tilfældet ved de to andre, da disse specifikt er egnet til 

selvstændige erhvervsdrivende. 

KAO indeholder samme regnskabsmæssige krav som PSL, men indeholder denne 

beskatningsform også et krav om opgørelse af kapitalafkastgrundlag og et kapitalafkast. Derfor 

kan man sige, at KAO er en udvidelse af PSL. Fordelen i KAO findes ved at det beregnede 

kapitalafkast fratrækkes i den personlige indkomst og lægges til i kapitalindkomsten ved 

opgørelse af den skattepligtige indkomst, hvilket giver en skattemæssig fordel ved anvendelsen 

af KAO. KAO giver muligheden for at spare 25 % af virksomhedens overskud op på en 

konjunkturudligningskonto, hvilket kan betyde at en eventuel topskattebetaling kan fjernes eller 

kun delvist mindskes afhængigt af overskuddets størrelse. 

Ligesom KAO er en udvidet udgave af PSL, kan man sige at VSO er en udvidet udgave af KAO, 

som indeholder de fleste skattemæssige fordele. Dog er denne beskatningsform også den mest 

regnskabsmæssigt krævende beskatningsform. VSO indeholder samme krav som KAO med 

hensyn til opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast, men VSO indeholder også et 

krav om opgørelse af indskudskonto, konto for opsparet overskud, eventuelt rentekorrektion og 

en mellemregningskonto. Ved VSO kræves det også at der udarbejdes et 

virksomhedsregnskab, samt at den selvstændiges privatøkonomi adskilles fra 

virksomhedsøkonomien. 
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VSO giver mulighed for at opspare hele virksomhedens overskud, hvilket i den lange ende kan 

betyde at der opstår en stor skattemæssig besparelse grundet, at det er muligt at optimere op til 

topskattegrænsen og derved undgå at betale topskat. Opsparingen kan derfor også virke som 

en konsolidering af virksomheden, som kan styrke virksomhedens position overfor konkurrenter, 

men også interessenter, da virksomheden kan opnå en høj solidaritet.  

Analysen er bygget på to forskellige scenarier, med henholdsvis ingen erhvervsmæssige renter 

og høje erhvervsmæssige renter. Ud fra analysen gives der ikke et decideret svar på hvilken 

beskatningsform der vil være den mest optimale, da det dog konkluderes at, i begge scenarier 

er det PSL der skaber den største skattebetaling, men at denne skal holdes op imod de større 

administrative krav der kan forekomme ved de andre beskatningsformer. 

I scenarie nummer ét uden optimering af skatten vil der være en fin besparelse, men den 

største besparelse ville være at finde ved anvendelse af KAO med en besparelse på 19.190 kr. i 

forhold til PSL. Dette kan fører til en konklusion om, at ingen af disse ordninger ved hævning af 

hele overskuddet er så fordelagtige igen, da man skal holde det op imod de højere 

omkostninger. Hvis man derimod holder resultaterne ved skatteoptimering mod hinanden, kan 

det ses af analysen at man vil kunne opnå den største skattebesparelse ved anvendelse af 

VSO som altså vil være den mest optimale løsning, da VSO gør det muligt at undgå at betale 

topskat. 

I scenarie nummer to var det ikke svært at se ud fra analysen, at VSO var den mest optimale 

løsning, både uden opsparing og med en skatteoptimering. Scenariet forudsatte høje negative 

renter, hvilket betød at disse kunne trækkes fra i den personlige indkomst ved anvendelse af 

VSO. resultatet af dette, er at den selvstændige erhvervsdrivende derfor undgår at betale 

topskat og opnår den laveste skattebetaling af de tre beskatningsformer. 

Det kan konkluderes at VSO isoleret set vil være at foretrække, såfremt en virksomhed skulle 

have høje renteudgifter. De fleste virksomheder sidder på en prioritetsgæld og det må derfor 

konkluderes, at der tit vil være renteudgifter. Det er vigtigt, at man inden indtræden i en af 

ordningerne vurderer begge beskatningsformer ud fra en virksomheds samlet balance, da 

forskellen i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget er forskellig fra beskatningsform.  

Anden del af analysen omhandler lovændringen i VSO fra 2014. Det konkluderes at denne 

lovændring kan have store skattemæssige konsekvenser for de selvstændige erhvervsdrivende 

i den forstand, at lovændringen reducerer fordelagtigheden af VSO, for selvstændige, der er 

nødsaget til at stille sikkerhed for privat gæld, da de derfor ikke vil have mulighed for at spare op 

i virksomheden. 

Sikkerhedsstillelsen i analysen, viser at sikkerhedsstillelser for privat gæld efter d. 10. juni 2014, 

vil betyde at Kurt Nielsen skulle betale 891.102 kr. mere i skat i forhold til den nye lovændring 

end de gamle regler. Forskellen mellem beskatningen er at der foretages beskatning af den 

laveste værdi af enten sikkerhedsstillelsen eller gældens kursværdi i den personlige indkomst, 

da sikkerhedsstillelsen anses for at være en hævning. Hvis der derimod er optaget 

sikkerhedsstillelse før d. 10. juni 2014, vil det ingen konsekvens have i 2014, men ville først 

have haft en konsekvens her i 2018, såfremt at sikkerhedsstillelsen ikke var blevet indfriet. Har 
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den selvstændige ikke haft mulighed for at indfri sikkerhedsstillelsen inden 1. januar i år, ville 

det betyde, at den selvstændige ikke ville kun spare op i virksomheden fra 2018 og derudover 

skulle beskattes at et eventuelt opsparet overskud fra d. 11. juni 2014 – 31. december 2017. 

Udover at lovændringen har betydet skærpende regler omkring sikkerhedsstillelser, så har 

lovændringen også konsekvenser for negative indskudskonti. 

Konsekvenserne for negativ indskudskonto efter lovændringen betyder, at det fra 2015 ikke har 

været muligt at foretage opsparing i virksomheden, hvis indskudskontoen har været negativ. 

Lovændringen gælder fra 11. juni 2014 og frem og derfor har det i 2014 været muligt at opspare 

et eventuelt overskud fra 1. januar 2014 – 10. juni 2014. Der lyder en bagatelgrænse på 

500.000 kr. hvilket vil sige, at hvis en skattepligtig har haft en samlet negativ indskudskonto og 

sikkerhedsstillelse på under ovenstående bagatel grænse, så ville personen stadig kunne 

foretage fuld opsparing i 2014. En fremtidig negativ indskudskonto betyder derfor, at den 

selvstændige erhvervsdrivende mister fordelagtigheden ved at anvende VSO, da det fremover 

ikke gør det muligt at spare op i virksomheden, samtidig med at der skal beregnes 

rentekorrektion ved negativ indskudskonto.  

Analysen ved negativ indskudskonto har ikke haft den største betydning for Kurt Nielsen i 2014, 

da der er foretaget en forholdsmæssig fordeling af overskuddet. Da overskuddet ikke har været 

så højt igen, har det næsten været muligt for Kurt at undgå topskattebetaling alligevel. Hvis Kurt 

havde haft et større overskud, havde det dog også betydet en større topskattebetaling. 

Det er derfor muligt ud fra analysen at kunne konkluderer, at lovændringen i 2014 har betydet, 

at selvstændige erhvervsdrivende med sikkerhedsstillelser for privat gæld eller personer med 

negativ indskudskonto ikke længere kan finde det fordelagtigt at anvende VSO.  

Af ovenstående konklusion ud fra opgavens analyser konkluderes det, at den mest optimale 

beskatningsform for den enkelte person, afhænger meget af den selvstændige 

erhvervsdrivendes situation i forhold til sin virksomhed. Det bliver tydeliggjort, hvor vigtigt det er 

at man får vurderet sin egen situation rent skattemæssigt og får sat ord på hvad denne bliver 

påvirket af, da det altså kan ende ud i større skattebesparelser for den enkelte. På baggrund af 

en vurdering, kan der tages stilling til om den valgte beskatningsform vil være til gavn for alle 

parter der er involveret i virksomheden. 
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10.3 Bilag 3 – Sikkerhedsstillelser 
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10.4 bilag 4 – Negativ indskudskonto 
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