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1 INDLEDNING 

1.1 Indledning 

Beskatning af fysiske personer har før år 1903 været baseret og taget udgangspunkt i besiddelse af fast 

ejendom og anden formue – den såkaldte formuebeskatning. Med vedtagelsen af Statsskatteloven i år 

1903 overgik beskatningen fra formuebeskatning til indkomstbeskatning, som også er den 

beskatningsform vi har i dag. Baggrunden for vedtagelsen af denne ændring tilbage i år 1903, skyldtes i 

høj grad industrialiseringens fremtog i Europa og et ønske om omfordeling af beskatning fra land til by.1 

En række reformer og ændringer har siden den oprindelige lov været med til at forme det skattesystem, vi 

kender fra i dag. Dette skyldes blandt andet, at befolkningen op i gennem det 20. århundrede havde gældsat 

sig i en så høj grad, at det fik samfundsmæssige konsekvenser, herunder rentestigninger, inflation og øget 

import fra udlandet. Tanken bag reformen i 1987 var således at straffe låneoptagelsen ved at nedsætte 

fradraget på renteomkostninger og tillige nedsætte beskatningen af renteindtægter for at øge incitamentet 

til at spare op. Dette førte til indførslen af personskatteloven, som opdelte indkomster i henholdsvis 

personlig indkomst og kapitalindkomst, med hver deres beskatning.2 

Ved reformen i 1987 indførte man også begrebet Virksomhedsskatteordningen, som i nutidens skatteret 

er helt centralt og en hyppigt anvendt beskatningsform for selvstændigt erhvervsdrivende. 

Virksomhedsskatteordningen giver den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at opspare overskud 

i sin personlige virksomhed i stil med den mulighed der foreligger for kapitalselskaber. I praksis sker dette 

ved en aconto skattebetaling som for 2017 udgør 22% (svarende til den til enhver tid gældende 

selskabsskatteprocent). Ligeledes gav ordningen mulighed for at fradrage erhvervsmæssige omkostninger 

i den personlige indkomst.3 

Den anden mulige beskatningsform for selvstændigt erhvervsdrivende er Kapitalafkastordningen, som er 

en forenklet udgave af Virksomhedsskatteordningen. Kapitalafkastordningen giver mulighed for at rykke 

                                                   

1 Grundlæggende skatteret – Dam, Gam, Hemmingsen og Nielsen (2015) – side 29 
2 Grundlæggende skatteret – Dam, Gam, Hemmingsen og Nielsen (2015) – side 33 

3 Grundlæggende skatteret – Dam, Gam, Hemmingsen og Nielsen (2015) – side 34 
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kapitalafkastet fra personlig indkomst til kapitalindkomst, hvilket, i visse tilfælde, kan give en stor 

skattebesparelse, da skattesatsen på kapitalindkomst er lavere end skattesatsen på personlig indkomst.4 

Statsskatteloven som vi kender i dag, er således blevet reformeret og ændret en del fra sin oprindelige 

form, og er også en af de mere komplekse love i det danske retssystem, som den almindelige dansker bør 

stifte bekendtskab med.  

Der er mange muligheder i forbindelse med valg af beskatningsform, når man driver virksomhed i 

personligt regi. Foruden Virksomhedsskatteordningen og Kapitalafkastordningen, kan selvstændigt 

erhvervsdrivende også vælge kun at blive beskattet efter personskatteloven. 

1.2 Problemformulering 

Valg af beskatningsform, når man driver selvstændig erhvervsvirksomhed, er yderst relevant, idet der kan 

være mange penge at spare ved at vælge den optimale beskatningsform. Der er selvfølgelig fordele og 

ulemper ved beskatningsformerne og der er mange begreber at holde styr på, hvorfor det kan være svært 

for den enkelte erhvervsdrivende selv at gennemskue konsekvenserne af valget, uden assistance fra revisor 

eller anden rådgiver.  

Vi vil i denne opgave lave en hjælp til selvstændigt erhvervsdrivende i relation til valg af beskatningsform 

ud fra følgende problemformulering: 

Hvilke faktorer er afgørende for valg af beskatningsform for selvstændigt erhvervsdrivende?  

For at kunne analysere og beregne den optimale beskatningsform, vil vi på baggrund af tre konkrete 

casevirksomheder foretage skatteberegninger indenfor alle tre beskatningsformer, samt konkludere på 

specifikke virksomhedskarakteristika, der taler for det ene eller andet valg.  

 

                                                   

4 http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948932&chk=214580 – juridiske vejledning C.C.5.3.1.1 Betingelser for 
kapitalafkastordningen 
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Vi vil besvare problemformuleringen ud fra følgende underspørgsmål: 

o Redegør for de centrale begreber i henholdsvis personskatteloven, Kapitalafkastordningen og 

Virksomhedsskatteordningen 

o Sammenhold Virksomhedsskatteordningen med kapitalselskaber og konkluder på fordele og 

ulemper ved begge 

o Beregn den optimale beskatningsform på tre konkrete casevirksomheder 

o Konkluder på den optimale beskatningsform i hver af de tre cases 

o Vurdér generelle virksomhedskarakteristika, der taler for valg af beskatningsform 

1.3 Problemafgrænsning 

Opgaven vil lovmæssigt bygge på gældende lovgivning pr. 01.03.2018 inden for personskatteloven og 

virksomhedsskatteloven. Love eller lovforslag, der vedtages eller fremstilles efter dette tidspunkt vil 

således ikke behandles i opgaven. 

Opgaven bygger centralt på teorien i de tre beskatningsformer, indenfor personskatten, samt tre konkrete 

casevirksomheder til beregninger. Opgaven tager udgangspunkt i selvstændigt erhvervsdrivende, der er 

skattepligtige efter KSL § 1, stk. 1. 

Opgavens anvendelse af reglerne i virksomhedsskatteloven begrænses til afsnit I og II idet opgaven 

omhandler både Virksomhedsskatteordningen – afsnit I – og Kapitalafkastordningen – afsnit II.  

Afsnit II A ”Særlig kapitalafkastberegning for aktier og anparter”, afsnit II B ”Udligningsordning for 

forfattere og skabende kunstnere” samt afsnit III behandles således ikke i denne opgave. 

Opgaven består i høj grad af skatteberegninger. Disse foretages med udgangspunkt i en selvstændig 

erhvervsdrivende uden ægtefælle, hvorfor der således ikke tages stilling til indkomstoverførsler mellem 

ægtefæller. Desuden medtages ikke optimering gennem pensionsindbetalinger, da dette vil have samme 

effekt i alle beregninger.  

Opgaven sammenholder ligeledes Virksomhedsskatteordningen med kapitalselskaber, hvortil 

skatteberegninger på disse også er medtaget i opgaven. Der forventes kendskab til den grundlæggende 
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teori i relation til beskatning af kapitalselskaber.  

Til alle beregninger i opgaven anvendes de gældende skattesatser for 2017, som er hentet fra SKATs 

officielle hjemmeside.5 

2 METODE 

2.1 Metodevalg og dataindsamling 

Vi har i forbindelse med behandlingen af førnævnte problemstilling benyttet os af en retsdogmatisk 

fremgangsmåde, hvilket bygger på en juridisk metode. En opgave med udgangspunkt i den retsdogmatiske 

metode medfører en stillingtagen til lovtekster samt fortolkning og anvendelse heraf i relation til opstillede 

virksomhedscases. 

Anvendelse af lovgrundlag i virksomhedscases muliggør en vurdering og skaber overblik over fordele, 

ulemper, konsekvenser, begrænsninger mv. der relaterer sig til forskellige beskatningsformer.  

Vores hovedkilder dækker over relevant, gældende lovgivning indenfor de enkelte områder, samt 

suppleres der med bindende svar fra SKAT. 

2.2. Kvalitetssikring og kildekritik 

Som nævnt ovenfor anvender vi i forbindelse med besvarelsen af problemformulering gældende dansk 

lovgivning, herunder primært skattelovgivningen.  

Vi har i forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen forholdt os kritisk til vores 

informationskilder, herunder kontrolleret, at vi henviser til senest gældende lovgivning, at vores litteratur 

er godkendt af Institut for Regnskab og Revision på CBS samt at skattesatser mv. er de gældende satser 

for indkomståret 2017, hentet fra SKATs officielle hjemmeside.  

                                                   

5 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 – SKAT: Satser 
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Vi sikrer os ligeledes, at anvendt litteratur, såvel offline som online, opfylder krav til almen kildekritik, 

hvortil vores kilder hovedsageligt omfatter offentlige instanser, herunder SKAT, Skatteministeriet og 

Erhvervsstyrelsen samt anerkendte faglige videns udbydere som Ret&Raad og FSR. 

2.3 Målgruppe 

Personskat, herunder specielt Virksomhedsskatteordningen, er et yderst komplekst emne indenfor 

skatteretten. Denne opgave ønsker således at assistere rådgivere og revisorer i forbindelse med at rådgive 

om det mest optimale valg af beskatningsform for den enkelte kunde. Det forudsættes, at opgavelæser har 

kendskab til personskatteretten, om end der også anvendes grundlæggende teori i opgaven. 

Opgavens konklusioner og hovedpunkter kan også bruges af selvstændige erhvervsdrivende. 

Udover at henvende sig til rådgivere, revisorer og selvstændigt erhvervsdrivende, henvender opgaven sig 

også til opgavens eksaminator samt censor. 
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2.4 Tabeloversigt 

Oversigt over opstillede tabeller i opgaven ses nedenfor. Kun tabeller med særlig relevans for 

opgavelæsers forståelse af teorien og beregningen er oplistet nedenfor. Øvrige tabeller fremgår ikke. 

 

Tabel 1: Anvendte forkortelser    Side 9 

Tabel 2: Opgørelse af skattepligtig indkomst (personskatteloven)  Side 17 

Tabel 3: Skatteberegning, årets samlede betalbare skat   Side 22 

Tabel 4: Beregning af kapitalafkastgrundlag (Kapitalafkastordningen)  Side 25 

Tabel 5: Opgørelse af indskudskonto ved opstart i Virksomhedsskatteordningen Side 30 

Tabel 6: Beregning af kapitalafkastgrundlag (Virksomhedsskatteordningen) Side 34 

Tabel 7: Hæverækkefølgen     Side 38 

Tabel 8: Optimering af løn og udbytte i kapitalselskab – over 1 år  Side 50 

Tabel 9: Optimering af løn og udbytte i kapitalselskab – over 2 år  Side 51 

Tabel 10: CD Regnskab: Samlet skatteopgørelser – PSL, KAO og VSO  Side 59 

Tabel 11: Opgørelse af ejendomsavance    Side 63 

Tabel 12: JC Ejendomme: Samlet skatteopgørelser – PSL, KAO og VSO  Side 70 

Tabel 13: CD Outdoor: Samlet skatteopgørelser – PSL, KAO og VSO  Side 76 
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2.5 Anvendte love og forkortelser 

Opgaven anvender en række lovtekster og forkortelser. Nedenstående love anvendes direkte og indirekte 

i opgaven og danner grundlag for den anvendte teori. 

Forkortelse Betydning 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

AL Afskrivningsloven 

BFL Bogføringsloven 

EBL Ejendomsavancebeskatningsloven 

KAO Kapitalafkastordningen 

KGL Kursgevinstloven 

KSL Kildeskatteloven 

LL Ligningsloven 

PSL Personskatteloven 

VSL Virksomhedsskatteloven 

VSO Virksomhedsskatteordningen 

SEL Selskabsskatteloven 

SL Statsskatteloven 

              Tabel 1: Anvendte love og forkortelser 
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2.6 Struktur 

For opgavelæsers forståelse af opgavens kronologi, har vi nedenfor opstillet en oversigt over 

opgavestrukturen. 
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3 BESKATNING AF FYSISKE PERSONER 

3.1 Generel beskatning 

Som nævnt i indledningen, gik vi i Danmark fra formuebeskatning til indkomstbeskatning i forbindelse 

med statsskatteloven af år 1903. Dette vil sige, at man som skattepligtig i Danmark, som udgangspunkt 

skal betale skat af alle sine indkomster, uanset om de kommer fra Danmark eller udlandet 

(globalindkomstprincippet). 6  Dog er det muligt at fradrage visse omkostninger i den skattepligtige 

indkomst, såfremt man er selvstændig erhvervsdrivende, jf. nedenfor. 

Derudover kommer de ligningsmæssige fradrag, som følger ligningsloven. Dette dækker blandt andet over 

kontingenter til A-kasse og fagforening samt befordringsfradrag.7 

3.1.1 Selvstændigt erhvervsdrivende 

Som selvstændig erhvervsdrivende kan man fratrække nogle omkostninger i den skattepligtige indkomst. 

Disse omkostninger vedrører såkaldte driftsomkostninger, som, jf. SL § 6, er omkostninger der er med til 

at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Denne mulighed er der ikke for personer, som ikke driver 

personlig virksomhed – således opnås der ikke fradrag for omkostninger, der ikke specifikt nævnes i 

ligningsloven.  

En selvstændig erhvervsdrivende er således mere eller mindre sidestillet med et kapitalselskab, idet de 

betaler en skat, som er beregnet på baggrund af en skattepligtig indkomst, som yderligere er beregnet på 

baggrund af årets resultat – altså indtægter fratrukket omkostninger.  

Det er for selvstændigt erhvervsdrivende vigtigt at sondre mellem, om der er tale om en omkostning, der 

er med til at erhverve, sikre og vedligeholde indtægten – altså en driftsomkostning – eller om der er tale 

om en privat omkostning, som der ikke kan opnås fradrag for.  

                                                   

6 Statsskatteloven § 4 
7 Ligningsloven §§ 9C og 13 
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Før man når frem til ovenstående sondring, skal man dog først vurdere, om man overhovedet er 

selvstændigt erhvervsdrivende. Dette kan i nogle tilfælde være svært, da der i skattelovgivningen ikke 

direkte står beskrevet hvilke forhold, der skal være opfyldt, før man er selvstændig erhvervsdrivende.  

I forlængelse af ovenstående er der en række støttekriterier, som man skal ind og vurdere. Hovedkriteriet 

for lønmodtagerstatus er, om hvorvidt der foreligger et tjenesteforhold til hvervsgiver.8 Derudover taler 

følgende for, at der er tale om en tjenesteforhold (modsætningsvist selvstændig):  

o Påtager sig ikke den økonomiske risiko forbundet med arbejdets udførsel 

o Har opsigelsesvarsel og ferie i henhold til relevant lovgivning 

o Betaler ikke for udgifter i forbindelse arbejdets udførsel9 

Hvis der ikke foreligger et sådant forhold, taler det for, at man er selvstændig erhvervsdrivende. 

I de fleste tilfælde, vil det ikke være svært at konstatere, om man er det ene eller det andet.  

Når SKAT åbner op for muligheden for, at der kan ske fradrag, skal de foretagne fradrag således 

dokumenteres. For selvstændige erhvervsdrivende gælder det derfor, at der skal foretages registrering af 

indtægter såvel som udgifter, og yderligere i Virksomhedsskatteordningen skal disse registreringer 

foretages i henhold til bestemmelserne i bogføringsloven. På baggrund af bogføringen udarbejdes et 

regnskab, hvortil der ikke er krav om offentliggørelse, som der er for kapitalselskaber. Det er derimod et 

krav at udarbejde et skatteregnskab på baggrund af regnskabet og bogføringen, som skal vedhæftes 

selvangivelsen.  

 

 

 

 

                                                   

8 Grundlæggende skatteret – Dam, Gam, Hemmingsen og Nielsen (2015) – side 176 
9 Grundlæggende skatteret – Dam, Gam, Hemmingsen og Nielsen (2015) – side 176 
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3.2 Personskatteloven 

Vi vil i følgende afsnit kommentere på de væsentligste begreber i personskatteloven samt komme med 

taleksempler undervejs til at underbygge teorien, hvortil vi til sidst i afsnittet vil have foretaget en 

skatteberegning ud fra de opstillede forudsætninger.  

 I SL § 4, fremgår det, at alle, der er fuld skattepligtige til Danmark skal betale indkomstskat her i landet 

– både af indkomster fra Danmark og fra udlandet. Som nævnt tidligere, fremgår det af KSL § 1, hvornår 

man er fuld skattepligtig. I hele opgaven tager vi udgangspunkt i, at der er tale om en selvstændig 

erhvervsdrivende med fuld skattepligt til Danmark. 

Alle indkomster medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. SL § 4, stk. 1 med visse undtagelser, jf. SL 

§ 5. Dette kan for eksempel være skattefri rejsegodtgørelse eller formueforøgelser. Der vil i opgaven ikke 

kommenteres yderligere herpå.  

Når vi snakker om personskatteloven er der tre indkomstkategorier: 

o Personlig indkomst, jf. PSL § 3 

o Kapitalindkomst, jf. PSL § 4 

o Aktieindkomst, jf. PSL § 4a 

Da der sker forskellig beskatning af de tre indkomstkategorier, er det vigtigt at klassificere indkomsterne 

korrekt, da det kan have stor betydning for den endeligt beregnede skat. Vi vil nedenfor komme med 

eksempler på ovenstående kategorier samt dertilhørende indkomstbegreber sideløbende med, at vi 

udarbejder taleksempler. 

Vi vil udover de tre indkomstkategorier også komme ind på ligningsmæssige fradrag, som dækker over 

en række fradrag, som kan modregnes i den skattepligtige indkomst.  
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3.2.1 Personlig indkomst 

Den personlige indkomst er negativt afgrænset i PSL § 3, stk. 1: 

”Personlig indkomst omfatter alle indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er 

kapitalindkomst.”10 

Personlig indkomst dækker som oftest over lønindkomst og diverse lønaccessorier – fri bil, fri telefon mv. 

men kan også dække over B-indkomster og pensionsudbetalinger. 

Fradragsberettigede udgifter er, modsat indtægter, afgrænset positivt i § 3, stk. 2 i samme lov. Dette 

dækker blandt andet udgifter, der er med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten (fremgår 

ligeledes af SL § 6), indbetalinger på udvalgte pensionsordninger samt diverse omkostninger, som fremgår 

af ligningsloven – dette kunne blandt andet være fradrag for småfornødenheder og befordring.  

Af ovenstående paragraf fremgår det ligeledes, at man i den personlige indkomst skal fratrække 

arbejdsmarkedsbidraget, som svarer til 8% af nettoindkomsten.11 

Taleksempel 

Vi vil i beregningen tage udgangspunkt i et resultat efter erhvervsmæssige udgifter, men før renter, på 

800.000 kr. Desuden vil vi tage udgangspunkt i, at dette er den eneste personlige indkomst, som den 

pågældende har.  

Som nævnt, beskattes alle indtægter fratrukket de erhvervsmæssige udgifter, nedenfor benævnt som 

virksomhedsresultatet, i den skattepligtige indkomst. Derudover fratrækkes yderligere 8% i 

arbejdsmarkedsbidrag. Beregningen ses på næste side. 

 

 

 

                                                   

10 Personskatteloven § 3, stk. 1 
11 Personskatteloven § 3, stk. 2, nr. 7 
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Personlig indkomst 

Virksomhedsresultat 

AM-bidragsgrundlag 

Beregnet AM-bidrag, 8% 

Personlig indkomst 

800.000 

800.000 

(64.000) 

736.000 

 

3.2.2 Kapitalindkomst 

Som nævnt ovenfor betegnes personlig indkomst, ”som den indkomst, der ikke er kapitalindkomst”. Alle 

indkomster, der relaterer sig til kapitalindkomst, er positivt afgrænset i PSL § 4. Der er i alt 18 typer af 

indkomst, der nævnes i denne paragraf, og derfor skal indgå i kapitalindkomsten.  

De typiske områder er renteindtægter og –udgifter, gevinster og tab efter kursgevinstloven, fortjenesten 

efter ejendomsavancebeskatningsloven og kapitalafkastet – som benævnes senere i afsnittet om 

Kapitalafkastordningen og Virksomhedsskatteordningen. 

Taleksempel 

I eksemplet fra før, hvor der var et resultat før renter på 800.000 kr., har virksomheden også nogle renter. 

Det antages, at der ikke er nogle personlige renter eller renter i øvrigt, som har indflydelse på den 

pågældende opgørelse. 

Selskabet har renteindtægter for 2.000 kr. og renteudgifter for 20.000 kr.  

Kapitalindkomst 

+ Renteindtægter 

– Renteudgifter 

Kapitalindkomst 

2.000 

(20.000) 

(18.000) 

 

 



Side 16 af 83 

 

3.2.3 Ligningsmæssige fradrag 

Ligningsmæssige fradrag er, som tidligere nævnt, fradrag som kan modregnes i den personlige indkomst. 

Ligningsmæssige fradrag er lovmæssigt reguleret i ligningsloven, som indeholder en udtømmende liste 

over alle de fradrag, der kan opnås. Af de mest kendte ligningsmæssige fradrag kan nævnes 

befordringsfradraget og fradrag for indbetalinger til A-kasse og fagforening.12  Det mest almindelige 

ligningsmæssige fradrag er beskæftigelsesfradraget, som med 2017-satser udgør 8,75% af den personlige 

indkomst, dog maksimalt 30.000 kr.13 – svarende til en maksimal udnyttelse af fradraget, hvis man har 

personlige indkomst på mere end ca. 343.000 kr. årligt efter AM-bidrag. Beskæftigelsesfradraget beregnes 

automatisk af SKAT i forbindelse med årsopgørelsen.  

Taleksempel 

Det antages, at den erhvervsdrivende ikke har andre ligningsmæssige fradrag end beskæftigelsesfradraget.  

Ligningsmæssige fradrag 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75% af personlige indkomst  

- dog maksimalt 30.000 kr. 

Ligningsmæssige fradrag 

(64.400) 

34.400 

(30.000) 

 

8,75% af den personlige indkomst på 736.000 kr. (jf. beregning ovenfor) overstiger det maksimale beløb 

på 30.000 kr. Fradraget udgør derfor kun de 30.000 kr. 

 

 

 

 

                                                   

12 Ligningsloven §§ 9C og 13 
13 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 – SKAT: Satser 
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Vi kan nu sammensætte den skattepligtige indkomst, idet denne består af personlig indkomst og 

kapitalindkomst med fradrag af ligningsmæssige fradrag. Indkomstopgørelsen for den fiktive 

erhvervsdrivende vil derfor se således ud: 

Opgørelse af skattepligtig indkomst (personskatteloven) 

Virksomhedsresultat 

AM-bidragsgrundlag 

Beregnet AM-bidrag, 8% 

Personlig indkomst 

 

+ Renteindtægter  

– Renteomkostninger 

Kapitalindkomst 

 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75% af personlig indkomst 

 - dog maksimalt 30.000 kr. 

Ligningsmæssige fradrag 

 

800.000 

800.000 

(64.000) 

736.000 

 

2.000 

(20.000) 

(18.000) 

 

(64.400) 

34.400 

(30.000) 

Skattepligtig indkomst 688.000 

 Tabel 2: Opgørelse af skattepligtig indkomst (personskatteloven) 
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3.2.4 Aktieindkomst 

Af PSL § 4a, fremgår det direkte, hvilke typer af indkomst, der klassificeres som aktieindkomst. Dette er 

blandt andet udbytter og kursgevinster (med fradrag for kurstab) på børsnoterede aktier samt aktiebaserede 

investeringsforeninger. Paragraffen indeholder desuden en masse henvisninger til ligningsloven og 

aktieavancebeskatningsloven, hvor de forskellige typer af aktieindkomst er beskrevet mere specifikt. Det 

fremgår af PSL § 4a, stk. 4, at aktieindkomst ikke medtages i den skattepligtige indkomst.  

Det skal nævnes, at der ved tab på børsnoterede aktier, kun kan ske modregning i udbytter og gevinster 

på børsnoterede aktier – et nettotab i året kan fremføres til senere år, men vil være kildeartsbegrænset og 

kan således kun bruges i fremtidige gevinster på andre børsnoterede aktier.  

Ved beregning af skatten i casevirksomhederne, tages ikke stilling til aktieindkomst, da denne type 

indkomst ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Ved sammenligning mellem 

Virksomhedsskatteordningen og kapitalselskaber, medtages dette, da udbytter fra selskaber indgår i 

aktieindkomsten. 

3.2.5 Skatteberegning 

At opgøre den skattepligtige indkomst, som vi har gjort i 3.2.1 – 3.2.3 er som oftest ikke svært – det er 

når man kommer til selve skatteberegningen, at der oftest opstår udfordringer. Der skal tages stilling til 

topskat, kommuneskat, bundskat og personfradrag mv. i beregningen af skatten, og det er her det begynder 

at blive kompliceret og til tider uoverskueligt, hvis man ikke har kendskab til lovgivningen og opgørelsen. 

Det skal dog nævnes, at selve skatteberegningen foretages automatisk af SKAT i forbindelse med 

indberetningen af selvangivelsen. 

Det der gør selve beregningen kompliceret er, at der, som nævnt ovenfor, skal tages stilling til en række 

forskellige typer af skatter samt forskellige skattesatser. Disse satser bliver reguleret hvert år i henhold til 

PSL § 20. Tanken bag dette er, at beregningsgrundlagene skal tilpasses lønniveauet i samfundet.  
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Der er for eksempel kommuneskatten, som svinger fra 22,50% til 27,90% afhængig af om man bor i 

Rudersdal kommune eller på Langeland.14 Kirkeskat, skattenedslag og grundskyld bidrager også til et 

mere forvirrende billede af, hvordan skatten skal beregnes.  

De to mest benævnte begreber er bund- og topskat. Den meget omdiskuterede topskat danner grundlag for 

det vi kalder for et progressivt skattesystem – hvilket betyder, at skatten på den sidst tjente krone vil være 

højere, hvis man kommer over den såkaldte topskattegrænse. 

3.2.5.1 Bundskat 

Bundskatten er den skat, som langt de fleste i Danmark betaler. Bundskatten er lovmæssigt reguleret i 

PSL § 6, som indeholder de gældende skattesatser for bundskatten til og med indkomståret 2020. For 

indkomståret 2017 udgør bundskatten 10,08%.  

Bundskatten på 10,08% skal betales på baggrund af den personlige indkomst + den positive 

nettokapitalindkomst. Hvis nettokapitalindkomsten er negativ, medtages dette ikke i beregningen. 

Bemærk, at det ikke er på baggrund af den skattepligtige indkomst, der betales bundskat.  

Taleksempel på beregning af bundskat er nedenfor slået sammen med beregningen af topskatten.  

3.2.5.2 Topskat 

Der har altid været meget snak om retfærdigheden i et progressivt skattesystem, hvor dem der tjener mest, 

ikke bare skal betale mest (samme procentsats af en større indkomst), men betale en markant højere 

procentsats end andre. Topskatten udgør 15%, og skal betales af al personlig indkomst over 479.600 kr. i 

2017 samt al kapitalindkomst over 42.800 kr., ligeledes i 2017.15  

Når rådgivere hjælper deres kunder med at optimere op til ”topskattegrænsen”, er der tale om optimering 

op til de 479.600 kr. i personlige indkomst. 

                                                   

14 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/aar/2017 – Skatteministeret: Kommunalskatter 2017 
15 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 – SKAT: Satser 
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Topskatten er lovmæssigt reguleret i PSL § 7, og i stk. 1 står der følgende omkring beregningsgrundlaget 

(jf. ovennævnte sammensatte beløb): 

”Skatten efter § 5, nr. 2, udgør 15 pct. af den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke 

medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 3. pkt., og med 

tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et grundbeløb på 40.000 kr. (2010-niveau), i det 

omfang det samlede beløb overstiger bundfradraget anført i stk. 2.”16 

Igen er der tale om positiv nettokapitalindkomst, hvorfor der ses bort fra den negativ kapitalindkomst. 

Taleksempel 

Bundskat og topskat 

Personlig indkomst, jf. ”opgørelse af skattepligtig indkomst” 

Positiv nettokapitalindkomst 

Beregningsgrundlag 

Bundskat, 10,08% af 736.000 kr. 

Topskat, 15% af 256.400 kr. (736.000 – 479.600) 

736.000 

0 

736.000 

(74.189) 

(38.460) 

 

3.2.5.3 Kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag 

Udover bund- og topskat, betales der i Danmark også kommuneskat, som varierer fra kommune til 

kommune, kirkeskat, som er afhængig af om man er medlem af Folkekirken eller ej og sundhedsbidrag, 

som alle betaler.  

Vi tager udgangspunkt i, at den selvstændigt erhvervsdrivende er bosat i København, hvortil personen 

skal betale kommuneskat til Københavns Kommune. Desuden er personen medlem af Folkekirken. 

For 2017 udgør kommuneskatten i Københavns Kommune 23,80% imens kirkeskatten udgør 0,80%. 

Sundhedsbidraget nedtrappes gradvist over en årrække således, at det i 2019 og frem helt er afskaffet. 

Sundhedsbidraget udgør 2% i 2017.17 

                                                   

16 Personskatteloven § 7, stk. 1 
17 Personskatteloven §8 
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Der henvises til skatteministeriets hjemmeside for en udtømmende liste over kommuneskattesatser for 

samtlige år frem til og med 2018.18 

Både kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag beregnes på baggrund af den skattepligtige indkomst 

– og altså ikke personlige indkomst + positiv nettokapitalindkomst, som bund- og topskat gør.  

Beregning for de tre skatter ser således ud: 

Kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag 

Skattepligtig indkomst, jf. 3.2.3 

Kommuneskat, 23,80% af SI 

Kirkeskat, 0,80% af SI 

Sundhedsbidrag, 2,00% af SI 

688.000 

(163.744) 

(5.504) 

(13.760) 

 

3.2.5.4 Personfradrag 

Ved opgørelse af beskatningen har alle danskere et personfradrag – uanset job, alder (der er forskellige 

satser afhængig af om man er over eller under 18 år) og arbejdsmængde. Personfradraget er reguleret i 

PSL § 10 og udgør 45.000 kr. i 2017, hvis man er fyldt 18 år.19 

Skatteloftet på den personlige indkomst er 51,95% i 2017, betydende at, hvis den samlede skat 

overstiger denne procentsats er man berettiget til et skattenedslag. Da kommuneskatten i Københavns 

Kommune er lavere end gennemsnittet og den samlede skat udgør 50,88% (bundskat + topskat + 

kommueskat + sundhedsbidrag), er der intet skattenedslag. Kirkeskat holdes udenfor. 

Beregningen af skatteværdien af personfradraget er opgjort nedenfor. Beregningen er foretaget ved at 

tage den pågældende skatteprocent og gange op i personfradraget på 45.000 kr. 

Skatteværdi af personfradrag 

Nedslag for beskatning over skatteloftet, 51,95% 

Personfradrag, bundskat 

Personfradrag, kommuneskat 

0 

(4.536) 

(10.710) 

                                                   

18 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter - Kommuneskattesatser 
19 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 – SKAT: Satser 
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Personfradrag, kirkeskat 

Personfradrag, sundhedsbidrag 

Personfradrag, kompensation fra rentefradrag, 6% af KI 

Samlet skatteværdi af personfradrag 

(360) 

(900) 

(1.080) 

(17.586) 

 

Nu har vi lavet alle delelementerne af en skatteberegning. Den endelige opgørelse er vist nedenfor: 

Endelig skatteberegning 

AM-bidrag, jf. 3.2.3 

Bundskat, jf. 3.2.5.2 

Topskat, jf. 3.2.5.2 

Kommuneskat, jf. 3.2.5.3 

Kirkeskat, jf. 3.2.5.3 

Sundhedsbidrag, jf. 3.2.5.3 

Skatteværdi af personfradrag, jf. 3.2.5.4 

Årets samlede betalbare skat 

64.000 

74.189 

38.460 

163.744 

5.504 

13.760 

(17.586) 

342.071 

  Tabel 3: Skatteberegning, årets samlede betalbare skat 

Den samlede betalbare skat for 2017, på baggrund af et virksomhedsresultat på 800.000 kr. og de øvrige 

forudsætninger, er 342.071 kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 42,76%. 

Ved analyse af casevirksomhederne senere i opgaven, vil det være ovenstående fremgangsmåde, der bliver 

taget udgangspunkt i. Beregningen af beskatningen er i store træk ens for alle beskatningsformer. 

Karakteristika for henholdsvis Kapitalafkastordningen og Virksomhedsskatteordningen beskrives i de 

næste afsnit.  
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3.3 Kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen kan anvendes som et alternativ til Virksomhedsskatteordningen, jf. VSL § 22a: 

”Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan i stedet for at anvende 

virksomhedsordningen efter afsnit I vælge at beregne et kapitalafkast af de erhvervsmæssige aktiver 

efter reglerne i dette afsnit. Kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst og lægges til 

kapitalindkomsten. § 2, stk. 2, 1.-3. pkt., og stk. 6, finder tilsvarende anvendelse.”20 

Kravene til anvendelse af Kapitalafkastordningen i stedet for Virksomhedsskatteordningen er langt mindre 

omfattende, idet der ikke stilles krav til regnskabsaflæggelse, adskillelse af privat- og 

virksomhedsøkonomi, opgørelse af indskudskonto, mellemregningskonto og løbende registreringer af 

hævninger og indskud. Det eneste krav er, at man ved indtræden i Kapitalafkastordningen skal oplyse 

kapitalafkastgrundlaget. 21  Som følge af kompleksiteten i de to, har vi valgt at belyse 

Kapitalafkastordningen først.  

Det karakteristiske ved Kapitalafkastordningen er, at den i grundformen bygger på personskatteloven. 

Dette skyldes, at indkomst og udgifter medtages i den personlige indkomst imens renter mv. medtages i 

kapitalindkomsten. Til gengæld beregner man et kapitalafkast på baggrund af et kapitalafkastgrundlag. 

Kapitalafkastet beregnes ved hjælp af kapitalafkastsatsen, som nævnes i VSL § 9, og som i 2017 er fastsat 

til 1%.22 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse, eller ved opstart af virksomheden, som 

værdien af alle erhvervsmæssige aktiver. Følgende punkter er væsentlige at have for øje ved opgørelse af 

erhvervsmæssige aktiver, jf. VSL § 22a, stk. 7: 

o Aktiver hvor indkomsten beskattes efter PSL § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11 medregnes ikke (passiv 

erhvervsvirksomhed med mere end 10 deltagere og udlejning af driftsmidler) 

                                                   

20 Virksomhedsskatteloven § 22a 
21 Lærebog om indkomstskat: Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Madsen, Laursen og Jeppesen (2017) – side 245 
22 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven - Skatteministeriet: 
Virksomhedsskatteloven 
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o Kontante beløb og fordringer (bortset fra varedebitorer) medregnes ikke 

o Aktier og andre finansielle aktiver medregnes ikke 

o Igangværende arbejder indregnes kun med nettoværdien 

o Værdien af igangværende arbejder, varelagre og varedebitorer medregnes kun, såfremt de 

overstiger varekreditorer.23 

Kapitalafkastet opgøres som nævnt ovenfor med en afkastsats, som er beskrevet i VSL § 9. Ved start og 

ophør af en virksomhed, hvor den aktive virksomhed ikke dækker et helt indkomstår, beregnes 

kapitalafkastet forholdsmæssigt, jf. VSL § 22a, stk. 2.24 

Det skal dog nævnes, at det beregnede kapitalafkast ikke kan overstige den største talmæssige værdi af: 

o Den positive personlige indkomst fra selvstændig virksomhed, opgjort efter PSL § 3  

eller 

o Den negative nettokapitalindkomst, opgjort efter PSL § 4 inden kapitalafkastet beregnes  

Kapitalafkastet er i praksis maksimeret til virksomhedsoverskuddet, idet der altid vil være fradrag for 

nettorenteudgiften.25 

Kapitalafkastet beregnes for at sidestille investeringen i den personlige virksomhed med en alternativ 

investering foretaget fra privatøkonomien. Afkastet fra den alternative investering ville blive beskattet 

som kapitalindkomst, hvorfor virksomhedsejeren ikke skal straffes ved at investere i en personlig 

virksomhed. 

 

 

                                                   

23 Lærebog om indkomstskat: Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Madsen, Laursen og Jeppesen (2017) – side 243 
24 Lærebog om indkomstskat: Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Madsen, Laursen og Jeppesen (2017) – side 243 
25 Lærebog om indkomstskat: Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Madsen, Laursen og Jeppesen (2017) – side 244 
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3.3.1 Beregning af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Til brug for beregning af et kapitalafkastgrundlag og derefter et kapitalafkast, har vi opstillet nedenstående 

balance for en fiktiv selvstændig erhvervsdrivende: 

Virksomhedens balance pr. 01.01.2017 (t.kr.) 

AKTIVER PASSIVER 

Grunde og bygninger 

Driftsmidler 

Anlægsaktiver i alt 

Varebeholdninger 

Igangværende arbejder 

Tilgodehavender fra salg 

Likvider 

Omsætningsaktiver i alt 

11.500 

400 

11.900 

200 

900 

1.800 

200 

3.100 

Kapitalkonto 

Privat hævet 

Egenkapital i alt 

Prioritetsgæld 

Forudfaktureringer af IGA 

Leverandørgæld 

Anden gæld 

Gæld i alt 

4.800 

(800) 

4.000 

9.500 

400 

900 

200 

11.800 

Aktiver i alt 15.000 Passiver i alt 15.000 

 

Kapitalafkastgrundlaget og dertilhørende kapitalafkast kan ud fra ovenstående balance opgøres således – 

kapitalafkastet kan ikke overstige virksomhedsresultatet, som er 800.000 kr., jf. 3.226: 

Kapitalafkastgrundlag (t.kr.) 

Grunde og bygninger 

Driftsmidler 

Varebeholdninger 

Igangværende arbejder 

Forudfaktureringer af IGA* 

Tilgodehavender fra salg 

Leverandørgæld** 

Likvider*** 

Kapitalafkastgrundlag 

11.500 

400 

200 

900 

(400) 

1.800 

0 

0 

14.400 

1 % af kapitalafkastgrundlag, maksimalt 800 t.kr. 144 
  Tabel 4: Beregning af kapitalafkastgrundlag (Kapitalafkastordningen) 

Der er ved beregningen reguleret for nedenstående forhold i henhold til VSL § 22a, stk. 7: 

                                                   

26 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948902 – juridisk vejledning, C.C. 5.2.9.2 Beregning af kapitalafkast 
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* Kun nettoværdien af igangværende arbejder medtages 

** Igangværende arbejder, tilgodehavender fra salg og varebeholdninger medtages kun såfremt de 

overstiger leverandørgælden 

*** Kontante beholdninger medtages ikke. 

Kapitalafkastgrundlaget er i ovenstående opgjort til 14.400.000 kr., hvilket vil give et kapitalafkast på 

144.000 kr., som altså er væsentligt under virksomhedsresultatet på 800.000 kr. 

De 144.000 kr. nedsætter den personlige indkomst og forhøjer kapitalindkomsten, hvilket resulterer i en 

skattebesparelse, da skattesatsen på personlig indkomst er højere end på kapitalindkomst.  

3.3.2 Særlig henlæggelse i Kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen giver, ligesom Virksomhedsskatteordningen, den skattepligtige mulighed for at 

henlægge beløb til senere hævning med henblik på konjunkturudligning.  

For virksomheden er der tale om en negativ likviditetsbinding, idet den opgjorte henlæggelse skal bindes 

på en konto i et pengeinstitut, jf. VSL § 22b, stk. 3. 

Der er i perioder med høj indkomst mulighed for at henlægge op til 25% af henlæggelsesgrundlaget, som 

udgør årets overskud før renter samt kursgevinster og –tab. Beløbet skal som minimum udgøre 5.000 kr. 

Der kan ikke henlægges i de indkomstår hvori der også er blevet anvendt (indtægtsført) henlæggelser.27 

Hvis vi fortsætter fra tidligere eksempel, vil dette svare til, at der i indkomståret 2017 kan henlægges 

200.000 kr. – 25% af 800.000 kr. 

Hvis man gør dette, vil der fragå 200.000 kr. i den personlige indkomst, jf. PSL §3, stk. 2, nr. 8:  

”Stk. 2. Ved opgørelsen af den personlige indkomst fradrages (…) 

8) henlæggelser efter § 22 b og § 22 d i virksomhedsskatteloven”28 

                                                   

27 Virksomhedsskatteloven § 22 b, stk. 1 
28 Personskatteloven §3, stk. 2, nr. 8 
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Man vil i sådan et tilfælde skulle betale en aconto skat, i henhold til SEL § 17, stk. 1 – det er den til enhver 

tid gældende selskabsskatteprocent, som i 2017 udgør 22%, jf. VSL § 22b, stk. 2. 

Det henlagte beløb fratrukket ovenstående konjunkturudligningsskat skal, som nævnt, indsættes på en 

såkaldt konjunkturudligningskonto, som er en bunden konto i et pengeinstitut. Henlæggelsen må 

maksimalt stå på kontoen i 10 år – hvis den ikke er hævet inden da, vil den komme til beskatning i det 10. 

indkomstår efter henlæggelsen. Ved udbetaling vil de 200.000 kr. tilgå den skattepligtiges personlige 

indkomst, imens den tidligere betalte konjunkturudligningsskat vil blive modregnet i skatteyderens 

slutskat, jf. VSL § 22b, stk. 5.  

Såfremt virksomheden har en henlæggelse, der tidligere er taget fradrag for, og virksomheden i et 

efterfølgende indkomstår realiserer et underskud, vil underskuddet skulle dækkes af henlæggelsen. Det er 

således ikke muligt at få fradrag i den personlige indkomst som følge af underskud, hvis man tidligere år 

har henlagt, jf. VSL § 22b, stk. 7.29  

Taleksempel 

Vi bruger de samme tal som tidligere til beregning af den endelige skattepligtige indkomst og skat. Vi 

laver en fuldstændig skatteberegning, som vi har gjort under personskatteloven, jf. ovenfor. Vi medtager 

dog ikke alle mellemregningerne, som vi har gjort ovenfor.  

Den skattepligtige indkomst i henhold til Kapitalafkastordningen opgøres på samme måde som 

personskatteloven med undtagelse af kapitalafkastet. Kapitalafkastet fratrækkes den personlige indkomst 

og tillægges kapitalindkomsten, hvilket vil give en skattebesparelse, da skatteprocenten på personlig 

indkomst er højere end kapitalindkomst. Herudover er der som nævnt ovenfor også mulighed for at 

fratrække op til 25% af årets resultat og henlægge det til senere udbetaling. 

Vi har jf. bilag 1 lavet en fuldstændig skatteopgørelse og skatteberegning for hver af de to scenarier – med 

og uden henlæggelse. Skatteberegningen for situationen med henlæggelsen er foretaget over 2 år, idet den 

fulde skatteeffekt således vil medtages. Det antages af henlæggelsen i 2017 vil blive udbetalt i 2018. 

                                                   

29 Virksomhedsskattelovens § 22b, stk. 1 - 8 
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Henlæggelsen til konjunkturudligningskontoen fastsættes til mindre end 25%, for at ramme 

topskattegrænsen og dermed få det maksimale ud af henlæggelsen – hovedtal kan opgøres således: 

Hovedtal i skatteberegning 

 Uden henlæggelse Med henlæggelse 

Personlig indkomst 

Skattepligtig indkomst 

Konjunkturudligningskonto 

Konjunkturudligningsskat 

Samlet skat 

–  Heraf betalbar i 2017 

– Heraf betalbar i 2018 

603.520 

699.520 

0 

0 

319.262 

479.600 

575.600 

105.063 

29.633 

279.797 

274.077 

5.719 

 

Der er ingen muligheder for at optimere den personlige indkomst, hvis man ikke anvender muligheden for 

at henlægge. I eksemplet med henlæggelse har vi optimeret til topskattegrænsen på 479.600 kr. Dette har 

selvfølgelig en stor betydning for den samlede skat, som uden henlæggelse udgør 319.262 kr. – svarende 

til ca. 22.000 kr. mindre end ved anvendelse af personskatteloven, som følge af forskellen i 

skatteprocenten for personlig indkomst og kapitalindkomst på kapitalafkastet på de 144.000 kr.  

Den samlede skat, hvis vi foretager optimering til topskattegrænsen, udgør kun 279.797 kr., over 2 år, 

hvilket er ca. 41.000 kr. mindre end situationen uden henlæggelse – på trods af, at der af henlæggelsen 

skal betales 22% i foreløbig skat, ligesom der ville skulle gøres i Virksomhedsskatteordningen, jf. 3.4.4. 

Umiddelbart virker det som en fornuftig idé at henlægge til senere udbetaling for at spare noget skat, men 

da pengene skal bindes på en bunden konto i pengeinstitut, er der tale om en likviditetsbinding på 105.063 

kr., jf. bilag 1, hvilket gør, at det for mange er uhensigtsmæssigt at foretage henlæggelser i 

Kapitalafkastordningen, da det er en stor likviditetsbinding, der måske kunne bruges mere rentabelt 

andetsteds. 
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3.4 Virksomhedsskatteordningen 

Der har, som nævnt i indledningen, været en del reformer på skatteområdet siden indførslen af 

statsskatteloven tilbage i år 1903. En af disse ændringer var i år 1987, hvor man vedtog 

Virksomhedsskatteordningen, som er en særlig beskatningsform for selvstændigt erhvervsdrivende.  

Loven sidestiller i bredt omfang en selvstændig virksomhed med at drive virksomhed i selskabsform. 

Nogle af fordelene ved at anvende Virksomhedsskatteordningen frem for personskatteloven er blandt 

andet følgende: 

o Fradrag for erhvervsmæssige finansielle udgifter i den personlige indkomst i stedet for 

kapitalindkomst  

o Mulighed for at opspare overskud fra gode år og gemme til de dårligere år 30  –  

ligesom konjunkturudligningskontoen i Kapitalafkastordningen 

I Virksomhedsskatteordningen er der krav til regnskabsaflæggelse efter reglerne i bogføringsloven, 

ligesom der er krav til, at privatøkonomi og virksomhedsøkonomi adskilles. Desuden er der en række krav 

i forbindelse med selvangivelsen for den selvstændige virksomhed, idet der til SKAT skal oplyses 

størrelsen af indskudskonto og opsparingskonto, kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast. Vælges 

Virksomhedsskatteordningen for én personlig virksomhed, skal den samtidig vælges for alle andre 

virksomheder, som bliver drevet af den pågældende erhvervsdrivende.31 For eksempel hvis en person 

driver flere udlejningsejendomme, som anses for at være erhvervsvirksomhed. 

 

 

 

                                                   

30 Lærebog om indkomstskat: Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Madsen, Laursen og Jeppesen (2017) – side 213 
31 Lærebog om indkomstskat: Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Madsen, Laursen og Jeppesen (2017) – side 213 
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3.4.1 Opstart og opgørelse af indskudskonto 

Ved indtræden i Virksomhedsskatteordningen, skal man opgøre en indskudskonto. Denne opgøres den 

dag man indtræder, og er en samlet værdi af indskudte aktiver og passiver. Ved indtrædelse i 

Virksomhedsskatteordningen er det et krav, at alle indskudte aktiver og passiver med udelukkende 

erhvervsmæssig karakter medtages, imens der er en række bestemmelser vedrørende 

obligationsbeholdninger, blandet benyttet aktiver, privat gæld mv., som ikke belyses yderligere.32 

Hvis der efter opstart af Virksomhedsskatteordningen indskydes aktiver, som ikke er kontanter, anses 

disse for indskud, og skal derfor på indskudskontoen33. Tilsvarende vil der være tale om hævninger, hvis 

der udtages aktiver fra Virksomhedsskatteordningen. Kontante indskud kan som udgangspunkt tilføres en 

mellemregning, imens kontante hævninger, der ikke kan indeholdes i mellemregningen, foretages i 

henhold til VSL § 5, omkring hæverækkefølgen, som gennemgås senere i afsnit 3.4.5.  

Ud fra den opstillede balance under Kapitalafkastordningen, vil vi opgøre en indskudskonto, ved 

anvendelse af Virksomhedsskatteordningen: 

Opgørelse af indskudskonto 

Grunde og bygninger 

Driftsmidler 

Varebeholdninger 

Igangværende arbejder  

Tilgodehavender fra salg 

Andre tilgodehavender 

Likvider 

Prioritetsgæld til kursværdi 

Forudfaktureringer af igangværende arbejder 

Leverandørgæld 

Anden gæld 

11.500 

400 

200 

900 

1.750 

50 

200 

 (9.500) 

(400) 

(900) 

(200) 

Indskudskonto ved opstart i Virksomhedsskatteordningen 4.000 

Tabel 5: Opgørelse af indskudskonto ved opstart i Virksomhedsskatteordningen 

                                                   

32 Lærebog om indkomstskat: Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Madsen, Laursen og Jeppesen (2017) – side 219  
33 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948884&chk=214955 – juridisk vejledning, C.C.5.2.6 Mellemregningskontoen 



Side 31 af 83 

 

Det antages, at anskaffelsessummen og ejendomsvurderingen af ejendommen under ”Grunde og 

bygninger” er ens. Havde der været forskel i de to, vil man ved opgørelse af indskudskontoen anvende 

den højeste værdi, idet man ønsker en så høj indskudskonto som muligt, da denne senere kan hæves 

skattefrit. Dette valg er muligt jf. VSL § 3, stk. 4. Gæld skal optages til kursværdi, jf. VSL § 8 stk. 2. 

3.4.1.1 Negativ indskudskonto og rentekorrektion 

En negativ indskudskonto skyldes typisk, at der er private lån i virksomheden. En negativ indskudskonto 

kan opstå på to måder: aktivernes værdi er mindre end gældsforpligtelserne på opstartstidspunktet eller 

der efter opstartstidspunktet er foretaget hævninger, som ikke har kunne rummes i virksomhedens 

overskud eller indskudskonto.34  

Hvis indskudskontoen er negativ ved indtræden i Virksomhedsskatteordningen, kan denne sættes til 0, 

såfremt skatteyderen kan dokumentere, at alle erhvervsmæssige aktiver er medtaget og at al gæld har 

erhvervsmæssig karakter. Kan dette ikke fuldt ud dokumenteres, fastsættes indskudskontoen til den del af 

gælden, der ikke kan dokumenteres til at være erhvervsmæssig.35 

Hvis der er tale om en negativ indskudskonto, som enten er opstået i året eller er negativ ved opstart, jf. 

ovenstående, skal der beregnes en rentekorrektion, i henhold til VSL § 11, stk. 1. Rentekorrektion beregnes 

ligeledes ved hævninger og indskud på indskudskontoen i samme indkomstår, jf. VSL § 11, stk. 2.  

Rentekorrektionen foretages for at udligne de fordele der er ved at have privat gæld i virksomhedsregi, 

hvor der er fradrag for renteomkostninger i den personlige indkomst i stedet for kapitalindkomsten. 

Rentekorrektionen medtages i den skattepligtige indkomst på samme måde som kapitalafkastet, idet den 

kører udenom virksomheden og direkte ind hos personen. Rentekorrektionen har omvendt fortegn i 

forhold til kapitalafkastet, idet rentekorrektionen forhøjer den personlige indkomst og nedsætter 

kapitalindkomsten, jf. VSL § 11, stk. 3. 

                                                   

34 Lærebog om indkomstskat: Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Madsen, Laursen og Jeppesen (2017) – side 220 
35 Lærebog om indkomstskat: Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Madsen, Laursen og Jeppesen (2017) – side 221 
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Grundlaget for beregning af rentekorrektion er den største værdi af den negative indskudskonto enten ved 

indkomstårets begyndelse (/ved opstart) eller ved indkomstårets udløb. Grundlaget ganges med 

rentekorrektionssatsen, som bliver beregnet på den i VSL § 9 beskrevne kapitalafkastsats. 

Rentekorrektionssatsen er for indkomståret 2017 fastsat til 3%.36 

Jf. VSL § 11, stk. 1, kan rentekorrektion maksimalt udgøre det mindste af følgende beløb: 

o Kapitalafkastsatsen efter VSL § 9, ganget med det beløbsmæssigt største negative 

kapitalafkastgrundlag enten primo eller ultimo indkomståret. Hvis kapitalafkastgrundlaget er 0 

eller derover både primo og ultimo, beregnes der ikke rentekorrektion 

o Nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster, der er skattepligtige efter 

kursgevinstloven 

3.4.2 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for, hvad der er investeret i virksomheden. Kapitalafkastet er den del 

af virksomhedens overskud, der relaterer sig til den investerede kapital. Kapitalafkastet vil således være 

afkastningsgraden, hvis vi sammenligner med kapitalselskaber.  

Beregningen af kapitalafkastgrundlaget vil ikke være det samme som i Kapitalafkastordningen, hvor vi 

medtog alle aktiver bortset fra likvider, og ikke medtog virksomhedens passiver. I 

Virksomhedsskatteordningen opgøres kapitalafkastgrundlaget efter VSL § 8, stk. 1, hvori der står: 

”Virksomhedens afkastgrundlag opgøres ved indkomstårets begyndelse som virksomhedens aktiver med 

fradrag af gæld, beløb, der er afsat efter §§ 4 og 10, stk. 1, indestående på mellemregningskonto efter § 

4 a og beløb, der overføres fra virksomhedsordningen til privatøkonomien med virkning fra 

indkomstårets begyndelse. Ved etablering af ny virksomhed opgøres afkastgrundlaget dog på tidspunktet 

for virksomhedens start.”37 

                                                   

36 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2250646 – SKAT: kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2017 
37 Virksomhedsskatteloven § 8, stk.1 
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En opstilling af kapitalafkastgrundlaget kan ud fra ovenstående paragraf udledes og vil se ud som følger: 

Kapitalafkastgrundlag 

+ Virksomhedens aktiver 

– Virksomhedens passiver  

– Hensættelser til senere hævning (VSL §§ 4 og 10, stk. 1) 

– Mellemregningskonto (VSL § 4a) 

– Beløb, der overføres fra virksomhedsordningen til privatøkonomien 

= Kapitalafkastgrundlag 

 

Hvor vi ved opgørelse af indskudskontoen selv måtte afgøre, om ejendommen skulle medtages til 

anskaffelsessum eller ejendomsvurdering, skal vi ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget i 

Virksomhedsskatteordningen medregner ejendommen til anskaffelsessummen – dette fremgår af VSL § 

8, stk. 2. 

Som nævnt i VSL § 8, stk. 1, opgøres kapitalafkastgrundlaget både ud fra aktiver og gæld, hvorved 

kapitalafkastet efter Virksomhedsskatteordningen vil være lavere end ved Kapitalafkastordningen. 

Beskatningsmåden vil dog være ens, idet beløbet vil fragå personlig indkomst og tilgå kapitalindkomsten.  

Kapitalafkastet er opgjort ud fra tidligere balance (i eksemplet er der hverken hensat til senere hævning, 

mellemregningskonto eller beløb overført fra Virksomhedsskatteordningen til privat): 
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Kapitalafkastgrundlag (t.kr.) 

Grunde og bygninger 

Driftsmidler 

Varebeholdninger 

Igangværende arbejder 

Tilgodehavender fra salg 

Andre tilgodehavender 

Likvider 

Prioritetsgæld 

Forudfaktureringer af igangværende arbejder 

Leverandørgæld 

Anden gæld 

Kapitalafkastgrundlag 

11.500 

400 

200 

900 

1.750 

50 

200 

 (9.500) 

(400) 

(900) 

(200) 

4.000 

1 % af kapitalafkastgrundlag, maksimalt 800 40 

  Tabel 6: Beregning af kapitalafkastgrundlag (Virksomhedsskatteordningen)  

Ovenstående tabel er identisk med opgørelsen af indskudskontoen. Dette skyldes, at ejendommen i begge 

tilfælde er medtaget til anskaffelsessum, hvilket er et krav ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget. Ved 

opgørelse af indskudskontoen, vælger man selv om det skal være anskaffelsessum eller seneste 

ejendomsvurdering. 

Der ses bort fra kapitalafkastet, såfremt grundlaget herfor er negativt, jf. VSL § 7, stk. 1. 

3.4.3 Mellemregningskonto 

Ved etablering af en mellemregningskonto opnår man adskillelse af privat- og virksomhedsøkonomi, som 

er ét af kravene for at anvende Virksomhedsskatteordningen.  

Ved transaktioner foretaget af ejeren for private midler, men relateret til virksomheden, eller dispositioner 

foretaget af virksomheden, men relateret til privatforbruget, anvendes mellemregningskontoen.  

Når virksomhedsomkostninger er betalt af private beskattede midler, kan disse skattefrit refunderes til 

ejeren. Tilsvarende bliver beløbet fradraget i virksomhedens skattepligtige indkomst.38 Modsætningsvist 

                                                   

38 Lærebog om indkomstskat: Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Madsen, Laursen og Jeppesen (2017) – side 227 
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vil udgifter afholdt af virksomheden til dækning af private udgifter ikke være fradragsberettiget for 

virksomheden. Såfremt mellemregningskontoen bliver negativ, skal indbetaling til virksomheden ske i 

henhold til hæverækkefølgen, som er beskrevet i VSL § 5. Dette skyldes, at den selvstændige ikke må 

låne af virksomheden uden om hæverækkefølgen og uden rentekorrektion.39 

Såfremt der skal indskydes beløb på mellemregningskontoen, skal dette være i form af kontante beløb – 

der kan ikke indskydes aktiver. Ved opstart af Virksomhedsskatteordningen, vil alle indskud blive ført på 

indskudskontoen – også likvider.40 

Der foretages ikke renteberegning af mellemregningskontoen, jf. VSL § 4, stk. 1, så medmindre 

likviditeten er nødvendig for virksomheden, er der ingen fordele ved at binde sine penge her. 

3.4.4 Opsparet overskud og hensat til senere hævning 

En af de store fordele ved virksomhedsordningen er, at man kan opspare overskud i det omfang 

virksomhedens resultat overstiger de hævninger, der er foretaget i indkomståret. 

Opsparet overskud omfatter den del af årets overskud, der ikke overføres i indkomståret (gennem 

hævninger) eller efter indkomstårets udløb, men før selvangivelsesfristen (hensættelse til senere 

hævning).41 

Den del af overskuddet, som ikke hæves i året (eller hensættes i året) bliver i henhold til VSL §10, stk. 2 

beskattet med en foreløbig skat, svarende til den skat, der fremgår af SEL § 17, stk. 1, som i 2017 udgør 

22%. Det opsparede overskud vil derefter blive præsenteret på en særskilt post med nettoværdien efter 

ovennævnte aconto skat. Ved udbetaling af det overførte overskud vil udbetalingen medtages fuldt ud i 

den skattepligtige indkomst for virksomhedsejeren. De aconto skatter, der tidligere er betalt i det 

pågældende opsparingsår vil blive modregnet i slutskatten, således at man reelt set betaler fuld skat og 

dernæst får refunderet den skat, der allerede er betalt aconto.42 

                                                   

39 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948884&chk=214955 – juridisk vejledning, C.C.5.2.6 Mellemregningskontoen 
40 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948884&chk=214955 – juridisk vejledning, C.C.5.2.6 Mellemregningskontoen 
41 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948909 – juridisk vejledning, C.C.5.2.10 Overskud og virksomhedsskat 
42 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948909 – juridisk vejledning C.C.5.2.10 Overskud og virksomhedsskat 
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Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende har en personlig indkomst, der ligger under topskattegrænsen, 

som i 2017 ligger på 479.600 kr., men dog stadig har overskud, kan det være en fordel at hensætte til 

senere hævninger, idet hævninger går ind og forhøjer den personlige indkomst. Hvis man ligger under 

topskattegrænsen, kan man ved at hensætte til senere hævning spare op til den lave skatteprocent, for 

senere år at kunne hæve dette beløb skattefrit, idet skatten allerede er betalt. De hævninger, man tidligere 

år har hensat til, bliver selvfølgelig ikke genbeskattet, hvortil der kan være en skattebesparelse på 15%, 

svarende til topskatteprocenten.  

Såfremt der er underskud i Virksomhedsskatteordningen, søges dette dækket i tidligere års opsparet 

overskud, jf. VSL § 13, stk. 1. Såfremt underskuddet ikke kan indeholdes i tidligere års opsparede 

overskud, modregnes den resterende del i ejerens nettokapitalindkomst – hvis ejeren er gift, kan tillige 

anvendes ægtefællens positive nettokapitalindkomst, jf. VSL § 13, stk. 2. Hvis underskuddet stadig ikke 

kan indeholdes fuldt ud, modregnes den resterende del i den personlige indkomst, uanset om denne bliver 

negativ, jf. VSL § 13, stk. 3. Som følge af dette kan den samlede skattepligtige indkomst godt blive 

negativ, jf. VSL § 13, stk. 4. 

Taleksempel på opsparet overskud 

Virksomheden har i indkomståret 2016 et opsparet overskud på 200.000 kr. Heraf skal der betales 

virksomhedsskat, svarende til 22%, jf. VSL § 10, stk. 2. De 44.000 kr. (22% af 200.000 kr.)  vil blive 

tillagt slutskatten i 2016 – de resterende 156.000 kr. overføres til ”opsparet overskud, 22%”. I 2017 har 

der været store hævninger, og de 200.000 kr. bliver hævet.  

Der vil i henhold til VSL § 10, stk. 3, tillægges 200.000 kr. i den skattepligtige indkomst for 

virksomhedsejeren i 2017, og de 44.000 kr. der i 2016 blev lagt til i slutskatten, vil nu trækkes fra, således 

at der netto kun betales skatteværdien af hævningen på hævningstidspunktet.  
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3.4.5 Hæverækkefølgen 

Omfanget af årets hævninger kan få konsekvenser for opsparingsmulighederne, idet det ikke er muligt at 

opspare overskud, hvis indskudskontoen er negativ enten primo eller ultimo året43 – hvilket den kan blive, 

hvis der for eksempel bliver hævet for meget. 

Det er således vigtigt at lave en samlet opgørelse over alle årets hævninger og fordele disse i henhold til 

hæverækkefølgen, som er beskrevet i VSL § 5. Årets hævninger dækker blandt andet over følgende44: 

o Kontante beløbsoverførsler  

o Hensatte beløb til senere hævning 

o Værdi af fri bil og andre lønaccessorier 

o Privatudgifter, der er afholdt af virksomheden 

o Aktiver overført til privatøkonomien, eller gæld overført til virksomheden 

o Kapitalafkast efter VSL § 7 

o Evt. udligning af negativ mellemregningskonto 

o Ulovlig sikkerhedsstillelse iht. Lov 992 af 16. september 2014 

Hæverækkefølgen har til formål at sikre, at beskatning sker på det rigtige tidspunkt – når hævningen 

foretages (ellers hensættes til senere disponering). 

Følgende beløb kan overføres udenom hæverækkefølgen, i henhold til VSL § 4, stk. 4 og 5: 

o Driftsomkostninger, der er afholdt privat for beskattede midler 

o Overførsel til medarbejdende ægtefælle 

Begge hævninger er skattefrie for den erhvervsdrivende.  

Den beregnede virksomhedsskat på opsparet overskud, jf. ovenstående vil heller ikke være omfattet af 

hæverækkefølgen, jf. VSL § 5, stk. 3.  

                                                   

43 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948909 – juridisk vejledning, C.C.5.2.10 Overskud og virksomhedsskat 
44 Lærebog om indkomstskat: Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Madsen, Laursen og Jeppesen (2017) – side 225 
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Den reelle hæverækkefølge er illustreret nedenfor45: 

Hæverækkefølgen 

1. Hensat til senere hævning primo Denne er kun aktuel, hvis der tidligere har været 

hensat til senere hævning som led i en 

skatteoptimering. Hævningen blev i 

henlæggelsesåret beskattet, hvortil den er 

skattefri i udbetalingsåret.  

2. Årets kapitalafkast, jf. VSL § 7 Kapitalafkast som ikke opspares i virksomheden. 

Beskattes som kapitalindkomst. 

3. Årets resterende overskud, jf. VSL § 10, stk. 

1 

Hævning af årets overskud. Beskattes som 

personlig indkomst. 

4. Opsparet overskud tidligere år Hævningen beskattes i den personlige indkomst, 

inkl. tidligere betalt aconto skat. Aconto skatten 

fratrækkes i slutskatten. 

5. Hævning på indskudskontoen Såfremt der er hævet mere end årets og tidligere 

års overskud, vil der ske hævning på 

indskudskontoen. Hævningen er skattefri, men 

såfremt indskudskontoen bliver negativ, foretages 

der rentekorrektion efter reglerne i VSL § 11.  

Tabel 7: Hæverækkefølgen 

 

 

 

 

                                                   

45 Lærebog om indkomstskat: Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Madsen, Laursen og Jeppesen (2015) – side 225 
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3.4.6 Sikkerhedsstillelser 

Ulovlige sikkerhedsstillelser dækker over en privat gæld, hvor der stilles sikkerhed med aktiver i 

Virksomhedsskatteordningen. I virksomhedsskatteloven er der i forlængelse af Lov 992af 16. september 

2014, indsat følgende: 

”Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, 

anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til 

den skattepligtige, jf. dog stk. 7-9. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles 

sikkerhed.”46 

Beskatningsbeløbet vil således udgøre den laveste værdi af de to følgende: 

o Aktivernes handelsværdi / Sikkerhedsstillelsens størrelse 

o Gælden til kursværdi 

Ovenstående er en hovedregel, og stk. 7 – 9 oplister nogle undtagelser til hovedreglen. I tilknytning hertil 

kan nævnes, at der i forbindelse med lovforslaget blev indført en bagatelgrænse på 500.000 kr. samt en 

frist for at have fjernet sikkerhedsstillelsen inden den 31. december 2017.47 Vi vil ikke komme yderligere 

ind på dette område, da det ikke er relevant for besvarelsen af problemstillingen. 

Som nævnt under 3.4.5, indgår sikkerhedsstillelser som en del af hæverækkefølgen. 

 

 

 

                                                   

46 Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 
47 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1948909  – juridisk vejledning: C.C. 5.2.10 Overskud og virksomhedsskat. 
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3.4.7 Skatteberegning i Virksomhedsskatteordningen 

Vi har til brug for et mere håndgribeligt eksempel af Virksomhedsskatteordningens muligheder, foretaget 

en beregning i 3 forskellige scenarier: uden opsparing (alt bliver hævet i året), fuld opsparing (intet bliver 

hævet i året) og optimal beskatning, hvor der bliver hævet til topskattegrænsen – denne beregning ses over 

2 år, ligesom vi gjorde med henlæggelsen i kapitalafkastordningen, jf. afsnit 3.3.2. 

Vi har i beregningseksemplet taget udgangspunkt i de samme tal, som vi har brugt indtil videre igennem 

opgaven, betydende at vi har brugt et virksomhedsresultat før renter på 800.000 kr., nettorenteudgifter på 

18.000 kr. og et kapitalafkast på 40.000 kr. I Virksomhedsskatteordningen får man fradrag for 

nettorenteudgifter i den personlige indkomst, hvortil virksomhedsresultatet, der bliver anvendt udgør 

782.000 kr. 

I Virksomhedsskatteordningen bliver man ikke beskattet af virksomhedsresultatet, men kun af de 

hævninger man foretager i året. Såfremt man opsparer overskud, vil man dog skulle betale en foreløbig 

virksomhedsskat, som udgør 22%, jf. pkt. 3.4.4. 

Selve beregningen af den endelige skat for hver af de tre nævnte muligheder kan ses jf. bilag 2. 

Beregningen viser den skattepligtige indkomst i hver af de tre tilfælde samt den endelige betalbare skat. 

Herudover er der fire noter, som henholdsvis viser virksomhedsresultatet, kapitalafkastet og 

indskudskonto, som er ens for de tre situationer. Opsparet overskud og hæverækkefølgen adskiller sig fra 

hinanden, hvilket vi kommenterer på nedenfor.  

Den samlede betalbare skat for hver af de tre situationer ser således ud: 

Samlet betalbar skat 

Betalbar skat uden opsparing 

Betalbar skat med fuld opsparing 

Betalbar skat med skatteoptimering til topskat 

– Heraf betalbar i 2017 

– Heraf betalbar i 2018 

330.394 

162.020 

277.193 

256.361 

20.832 
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Skatteberegning uden opsparing 

Den højeste beskatning ligger i den kategori, hvor vi ikke sparer noget op, men derimod hæver det hele. 

Dette vil betyde, at hele beløbet på 742.000 kr. (virksomhedsresultat fratrukket kapitalafkast) vil komme 

til beskatning i den personlige indkomst i indkomståret.  

Beskatningen er langt højere end i de andre tilfælde, hvilket selvfølgelig skyldes, at der betales bundskat, 

kommuneskat og AM-bidrag af et højere beløb, mens der samtidig betales topskat for al indkomst over 

479.600 kr. Dertil kommer, at personfradraget er fuldt udnyttet ved godt og vel 343 t.kr., hvorfor der ikke 

kommer yderligere fradrag.  

Hvis vi sammenligner med den betalbare skat i henhold til personskatteloven, som blev opgjort til 342.071 

kr., jf. 3.2.5.4 og den betalbare skat uden henlæggelse i Kapitalafkastordningen på 319.262 kr., jf. 3.3.2, 

ligger Virksomhedsskatteordningen uden opsparing midt i mellem.  

Dette skyldes, at der i Virksomhedsskatteordningen er en mindre personlig indkomst, og således et mindre 

grundlag at betale bund-, top-, kommune- og kirkeskat af. Dog er grundlaget større end i 

Kapitalafkastordningen, da kapitalafkastet er markant større, da man ikke medtager passiver.  

Jf. hæverækkefølgen i note 4 i bilag 2, så bliver der først hævet til kapitalafkastet, som er en 

tvangshævning og dernæst til personlig indkomst, som er det resterende overskud. Der er som følge af 

fuld hævning ikke noget opsparet overskud ultimo. 

Skatteberegning med fuld opsparing 

Denne beregningsmetode giver som udgangspunkt den laveste skat, idet denne kun udgør 162.020 kr., 

hvilket udelukkende dækker over virksomhedsskatten på 22% af 742.000 kr. – altså 163.240 kr. – 

fratrukket grøn check på (1.220) kr. Grøn check er en form for kompensation for personer med lav 

indkomst. Grøn check udgør 940 kr. i 2017 med tillæg af 280 kr., hvis indkomsten er under 226.900 kr.48 

                                                   

48 http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234773 – SKAT: Grøn check 
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Dette gør sig gældende, da der i eksemplet ikke hæves noget til privatforbruget, hvortil der ikke er noget, 

der skal beskattes som personlig indkomst.  

Hele personfradraget vil ikke blive anvendt idet der er 45.000 kr. i personfradrag, men kun en 

kapitalindkomst (og skattepligtig indkomst) på 40.000 kr.  

Hæverækkefølgen består i dette tilfælde kun af tvangshævninger, som dækker over virksomhedsskatten 

og kapitalafkastet. Ejeren bliver ikke beskattet af hævningen på virksomhedsskatten, men bliver beskattet 

af hævningen på kapitalafkastet.  

Indskudskontoen er ligeledes uændret, imens opsparet overskud i denne situation har ændret sig. Dette 

skyldes, at hele årets resultat er opsparet i virksomheden og overføres til kontoen for opsparet overskud – 

beløbet bliver i første omgang kun beskattet med en aconto skat på 22%, hvorfor beløbet, der fremgår af 

opsparet overskud vil være 742.000 * (100% - 22%) = 578.760 kr. Ved efterfølgende hævning vil beløbet 

tilgå den personlige indkomst inklusive tidligere aconto skat, og den tidligere betalte indkomstskat vil 

fratrækkes i slutskatten. 

Det gode ved denne fremgangsmåde er selvfølgelig, at man opnår en lav betalbar skat i det pågældende 

indkomstår, idet det kun er 22% i stedet for beskatning i personlig indkomst, som er højere. Der er dog 

ikke tale om en skattebesparelse, men en skatteudskydelse, idet der på det opsparede overskud vil komme 

en udskudt skat svarende til skatteprocenten på personlig indkomst fratrukket den betalte aconto skat på 

22%. Personlig indkomst kan potentielt blive beskattet med op til 56%, hvis man ligger i topskat, svarende 

til en udskudt skat på 34% af 578.760 kr. den udskudte skat udgør således 196.778 kr.  

Selvom fremgangsmåden umiddelbart ser fordelagtig ud, skal man huske at have den udskudte skat in 

mente. Desuden skal man også tænke på, at der i situationen slet ikke er hævet noget, hvilket ikke kan 

gøres flere år i træk, da man er nødt til at have nogle penge at leve for. Dette er specielt aktuelt i situationer, 

hvor den selvstændigt erhvervsdrivende ikke har andre indkomster, som tilfældet er i denne situation. 
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Skatteberegning med optimering til topskattegrænsen 

Denne beregning er lavet over en toårig periode for at få den fulde forståelse for, hvordan det fungerer.  

Det vil altid være relevant at optimere til topskattegrænsen, idet man kan spare 15% i beskatning. I dette 

tilfælde, hvor der er tjent 782.000. kr. kan man med fordel udnytte Virksomhedsskatteordningens 

muligheder, for at få den optimale effekt. 

I 2017 er topskattegrænsen som nævnt tidligere 479.600 kr. Det er dette beløb man ønsker at have i 

personlig indkomst, efter AM-bidrag. I denne situation, hvor der ikke er anden indkomst end den fra 

virksomheden, er beregningen relativt simpel, idet vi kender overskuddet efter renter, som skal fordeles 

og vi kender kapitalafkastet. Beregningen vil således være: 

𝑇𝑜𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑔𝑟æ𝑛𝑠𝑒

(1 − 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑖 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡𝑎𝑙)
+ 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡 = 𝐻æ𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 

I eksemplet er der således hensat 609.857 kr. til senere hævning. Dette dækker over virksomhedsskatten 

og kapitalafkastet, som skal hæves, samt den reelle hensættelse vi lavede for at ramme topskattegrænsen 

– personlig indkomst før AM-bidrag.  

Virksomhedsskatten fremkommer som følge af, at der for optimeringens skyld har været behov for at 

opspare noget overskud i virksomheden. Opsparet overskud i dette eksempel er opgjort på samme måde 

som i ovenstående, dog efter vi har foretaget en hensættelse til senere hævning. Det opsparede overskud 

er opgjort til 220.696 kr. og er en residual efter kapitalafkastet og hensættelsen til senere hævning er 

bestemt.  

Beløbet med fradrag for virksomhedsskatten tilgår opsparet overskud. Hele beløbet inkl. 

virksomhedsskatten tillægges den personlige indkomst i året efter, hvortil den betalte virksomhedsskat 

trækkes ud af slutskatten. Af denne årsag er en optimering nødt til at ses over 2 år.  

Hele beløbet på de 521.304 kr. vil efterfølgende år kunne hives ud skattefrit, idet de allerede er beskattet 

i 2017. Det opsparede overskud, som kun er aconto beskattet i 2017, kan udbetales efterfølgende med fuld 

beskatning, dog med fradrag i skatten for tidligere betalte aconto skatter.  
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Den samlede betalbare skat over to år lyder derfor på 277.193 kr., og er således højere end situationen 

med fuld opsparing. Dog ligger der ikke en latent skattebyrde i denne situation, som gør, at den er mere 

fordelagtig alligevel. 

Sammenlignet med henlæggelsen efter Kapitalafkastordningen, jf. 3.3.2, er den samlede betalbare skat 

ved optimering i Virksomhedsskatteordningen kun godt 2.000 kr. lavere. Dette skyldes, at der i 

Kapitalafkastordningen er samme optimeringsmulighed som følge af henlæggelsen – havde resultatet 

været større end de 800.000 kr., havde det muligvis ikke været muligt at kunne optimere ned til 

topskattegrænsen, idet der kun må henlægges 25%. Beskatningen ved Kapitalafkastordningen overstiger 

Virksomhedsskatteordningen, som følge af en højere skattepligtig indkomst, og dermed en højere 

kommune– og kirkeskat.  

Man vil så vidt muligt helst hensætte så meget til senere hævning som muligt (dog kun op til 

topskattegrænsen) i stedet for at spare det op, idet det optimerer skatten og kan give skattefrie hævninger 

i efterfølgende år. Det er dog ikke altid muligt, hvis virksomheden laver store overskud hvert år.  

Den samlede betalbare skat ved anvendelse af henholdsvis personskatteloven, Kapitalafkastordningen og 

Virksomhedsskatteordningen, kan opstilles således. Der er for Kapitalafkastordningen taget udgangspunkt 

i en beregning uden hensættelse, da denne som oftest ikke anvendes, og der er for 

Virksomhedsskatteordningen taget udgangspunkt i en optimeringssituation. 

 Personskatteloven Kapitalafkastordningen Virksomhedsskatteordningen 

Samlet skat 342.071 kr. 319.262 kr. 277.193 kr. 

 

Optimeringsmulighederne i Virksomhedsskatteordningen muliggør en stor skattebesparelse i forhold til 

anvendelse af Kapitalafkastordningen eller personskatteloven. 
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3.5 Virksomhedsskatteordningen vs. kapitalselskab 
 

Pr. 1. januar 2014 blev det muligt at stifte de såkaldte iværksætterselskaber. 49  Fordelene ved 

iværksætterselskaber er, at der kun skal indskydes 1 kr. i kapital, til forskel fra både aktie- og 

anpartsselskaber. Man får ved iværksætterselskaber samme muligheder som øvrige kapitalselskaber, og 

denne form for selskaber er derfor et hyppigt brugt alternativ til Virksomhedsskatteordningen.  

Der er både fordele og ulemper ved drive virksomhed i personligt regi eller selskabsregi, og nedenfor vil 

vi nævne nogle af de væsentligste områder, forskelle og ligheder i de to former at drive virksomhed på. 

Desuden vil vi lave en skatteberegning, som hjælper med at belyse nogle af forskellene i forhold til 

skattebetalingen. Vi vil i følgende komme ind på 3 forskellige selskabstyper – aktieselskab, anpartsselskab 

og det relativt nye iværksætterselskab. Der er nogle få væsentlige forskelle på disse tre typer selskab, men 

der vil ikke være nogen forskel i skatteberegningen og de generelle forhold.  

3.5.1 Selskabskapital 

Det punkt, der adskiller de tre ovennævnte selskabsformer fra hinanden, er kravet til virksomhedskapital. 

Ved stiftelse af et aktieselskab, skal virksomhedskapitalen minimum udgøre 500.000 kr., imens den for et 

anpartsselskab mindst skal udgøre 50.000 kr. og for et iværksætterselskab kun skal udgøre 1 kr. (ved 

stiftelse – mere om det senere). 50  Til sammenligning er der ikke krav ved stiftelse af en personlig 

virksomhed til at indskyde nogen kapital. Der er nogle fordele og ulemper ved hver af de tre selskabstyper 

og kapitalkrav. I første omgang kan det nævnes, at en virksomhed i selskabsform virker som 

kreditorbeskyttelse for både kreditorer og ejere. Kreditor får større sikkerhed for at modtage vederlag 

imens ejerne ikke hæfter for mere end den indskudte kapital – hvorimod man som selvstændig 

erhvervsdrivende hæfter for al gæld i virksomheden med sin private formue. En af fordelene ved at drive 

virksomhed i selskabsform, er således at man er beskyttet i lavkonjunkturperioder, så man ikke sætter hele 

                                                   

49 https://erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskab-fra-den-1-januar-2014-0  
50 https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-registrering-selskaber   
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sin privatøkonomi over styr. Men hvorfor så vælge at stifte et aktieselskab til en halv million kr. i stedet 

for bare at nøjes med én krone i et iværksætterselskab? 

Et aktieselskab giver mere troværdighed udadtil, idet man signalerer, at man har kapitalen til at kunne 

binde en halv million kr. (minimum) på egenkapitalen. Dette giver selskabet en fordel over for 

samarbejdspartnere, idet der er større tiltro til, at selskabet kan overholde sine forpligtelser. Et selskab 

med en god solid egenkapital fremstår bedre overfor potentielle investorer og samarbejdspartnere, 

herunder også leverandører. Det samme gælder for et anpartsselskab, men selvfølgelig i mindre grad, som 

følge af lavere kapitalkrav. Såfremt det er selskabets hovedformål at være holdingselskab eller en anden 

form for selskab, hvor det ikke er relevant i samme grad at vise troværdighed udadtil, hvorfor der ikke er 

samme behov for at binde et stort beløb på egenkapitalen. Et iværksætterselskab er dog en smule 

anderledes. Det er et relativt nyt fænomen, som blev en mulighed d. 1. januar 201451 – her skal man kun 

indbetale én krone, og signalerer derfor også over for omverden, at det måske ikke er noget man selv tror 

nok på, eller selv har kapitalen til at føre ud i livet. Ved et iværksætterselskab er der ligeledes større 

sandsynlighed for, at kreditor kræver personlig hæftelse, idet de ikke har sikkerhed for at få deres penge. 

Såfremt man driver virksomhed i et iværksætterselskab, skal man ligeledes være opmærksom på, at man 

ikke har mulighed for at udlodde udbytte før virksomhedskapitalen er minimum 50.000 kr., og at man 

som minimum skal binde 25% af årets overskud på en reserve for iværksætterselskab indtil man når en 

virksomhedskapital på 50.000 kr.52 – dette med henblik på senere at kunne omdanne til anpartsselskab. 

Der er ikke krav om omdannelse, men da der alligevel skal være bundet minimum 50.000 kr., vil det give 

mening at omdanne til anpartsselskab. 

Iværksætterselskaber har for alvor givet personlige virksomheder kamp, idet man nu kun kræver et 

symbolsk beløb for at stifte et selskab, hvilket hidtil kan have været en hindring for nogen at skulle 

indbetale minimum 50.000 kr. (tidligere 80.000 kr.).  

 

                                                   

51 https://www.ret-raad.dk/blog/hvornaar-er-det-en-god-ide-at-oprette-et-ivaerksaetterselskab  
52 Årsregnskabsloven § 35 c 
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3.5.2 Regnskabs- og revisionspligt 

Som nævnt tidligere, er der for virksomheder, der drives i personligt regi, hverken krav om, at der skal 

udarbejdes en årsrapport eller at der skal foretages revision i forbindelse med udarbejdelsen af hverken 

årsrapporten eller ejerens skattemæssige forhold. Såfremt man vælger at lave en årsrapport, er der heller 

ikke krav til, at denne offentliggøres. Der er i Virksomhedsskatteordningen krav til opdeling mellem 

virksomheds- og privatøkonomi, hvilket der også er for selskaber. 

Såfremt man driver sin virksomhed i selskabsregi, er der strengere krav til udarbejdelsen af årsrapporten. 

Såfremt man er en virksomhed i klasse B eller højere, skal selskabet aflægge en årsrapport.53 Der er ikke 

krav til at denne årsrapport revideres, så længe selskabet ikke overstiger 2 af følgende forhold i to på 

hinanden følgende år54: 

o Balancesum på 4.000.000 kr. 

o Nettoomsætning på 8.000.000 kr. 

o Gennemsnitligt antal ansatte på 12 

Der gælder samme krav for alle kapitalselskaber. Såfremt man anvender Virksomhedsskatteordningen, 

skal man aflægge regnskab efter regnskabsklasse A, i hvilken der ikke er hverken revisions- eller 

offentliggørelsespligt. Dette kan dog også gøre det svært for kreditorer at gennemskue, om det er en god 

eller dårlig idé at indgå samarbejde, da man ikke på samme måde kan få indsigt i virksomhedens 

præstationer.  

 

 

 

 

                                                   

53 Årsregnskabsloven § 22, stk. 1 
54 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision  
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3.5.3 Muligheder for investering 

Det sidste væsentlige punkt, som vi ønsker at belyse, er muligheden, eller den manglende mulighed, for 

at investere sine penge. Hvis man i Virksomhedsskatteordningen har større overskud, end man hæver, vil 

det som tidligere nævnt indgå som en del af opsparet overskud, jf. 3.4.4 – dette er en regnskabsmæssige 

postering og således ikke en likviditetsbinding som ved konjunkturudligningskontoen i 

Kapitalafkastordningen. Det helt store spørgsmål er, hvad man så skal gøre med pengene, såfremt man 

ikke ønsker at hæve ud til en høj beskatning. Her får Virksomhedsskatteordningen sine begrænsninger, 

idet den ikke muliggør investering i aktier mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Der skal dog 

også nævnes, at visse investeringsforeninger, obligationer mv. er mulige at investere i gennem 

Virksomhedsskatteordningen, ligeledes omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Hertil kommer, at det 

er muligt at investere i aktier i Virksomhedsskatteordningen, såfremt man driver næring med 

aktieinvestering, og det således er virksomhedens primære indtægtskilde. 55 Såfremt man driver næring 

med aktier, vil gevinst og tab indgå som en del af virksomhedsresultatet, og dermed personlig indkomst i 

stedet for aktieindkomst.  

Da man, som følge af det nuværende lave renteniveau, ikke er synlige fordele ved at have pengene stående 

på en bankkonto, har nogle selvstændigt erhvervsdrivende forsøgt sig med udlån fra 

Virksomhedsskatteordningen til for eksempel ejendomsinvesteringer.56 Det er SKATs klare holdning, at 

der skal foreligge en erhvervsmæssig grund til at foretage udlånet. Jf. bindende svar SKM2016.42.SR, 

hvor en person ville udlåne midler fra Virksomhedsskatteordningen til et ejendomsinvesteringsselskab 

uden om hæverækkefølgen. Denne forespørgsel blev nægtet, idet der ikke mentes at foreligge stærk nok 

erhvervsmæssig relevans. Et sådant udlån vil derfor skulle beskattes efter reglerne i hæverækkefølgen, jf. 

3.4.5. 

Hvis man i selskabsform opbygger sig en større investerbar formue, er der intet til hinder for, at denne 

kan investeres i aktier, investeringsbeviser og andre typer af værdipapirer eller finansielle instrumenter. 

                                                   

55 Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2 
56 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2186609 – Bindende svar: udlån til ejendomsinvestering  
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Det er også muligt at foretage udlån til andre virksomheder for derigennem at forrente det udlånte beløb. 

Det skal dog nævnes, at udlån til aktionæren og dennes nære familie bliver betragtet som et kapitalejerlån, 

hvilket er at sammenligne med det omtalte udlån i Virksomhedsskatteordningen. Kapitalejerlån i selskaber 

blev d. 1. januar 2016 lovliggjort rent selskabsmæssigt men ikke skattemæssigt, hvorfor der stadig kan 

være konsekvenser ved denne type lån.57  

Kort sagt, så er der flere investeringsmuligheder i et selskab end der er ved Virksomhedsskatteordningen, 

hvilket man også skal tage med i sine overvejelser.  

3.5.4 Skat og skatteberegning 

Følgende skatter er relevante at kende til, når man driver virksomhed i selskabsform: 

o Selskabsskat – 22% af indkomstårets skattepligtige indkomst 

o Udbytteskat – 27%/42% af det udloddede udbytte. 27% op til 51.700 kr. i 2017 (2018: 52.900) 

pr. ægtefælle og 42% af alt over denne grænse.  

Når man snakker optimeringsmuligheder i forbindelse drift af kapitalselskab er det typisk fordelingen 

mellem løn og udbytte, der bliver drøftet. Dette skyldes, at lønindkomst bliver beskattet under den 

personlige indkomst og derfor potentielt op mod 56%, hvorimod udbytte bliver beskattet i aktieindkomst 

og derfor maksimalt med de ovennævnte 42%. Optimalt set udbetales der løn op til topskattegrænsen, og 

udbytte derudover – dette skyldes at skatteprocenten på løn under topskattegrænsen er mindre end de 42%. 

Vi vil nedenfor tage udgangspunkt i beregningerne i afsnit 3.4.7 og dertilhørende bilag 2 til 

sammenligning med Virksomhedsskatteordningen. Til beregningen af skatten for selskabet vil vi tage 

udgangspunkt i 5 muligheder – i første omgang vil vi beregne optimeringer over 1 år, hvortil vi vil tage 

en case hvor det hele udbetales som løn, en case hvor det hele er udbytte og en case hvor der optimeres 

mellem løn og udbytte – alt sammen inden for samme indkomstår. Dernæst viser vi to optimeringer, som 

begge strækker over 2 år – en case hvor vi optimerer med løn og udbytte op til de respektive grænser i 

                                                   

57 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virksomhedsret/Aktie-
%20og%20anpartsselskaber/Lovlige%20laan%20til%20ledelse%20og%20kapitalejere_081216  
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begge år og en case hvor vi kun optimerer på lønnen op til topskattegrænsen (denne for at få en meget 

konkret sammenligning med Virksomhedsskatteordningen). Selve beregningen af ovenstående 5 tager 

udgangspunkt i samme tal som brugt tidligere. 

Vi tager udgangspunkt i resultatet efter renter fra afsnit 3.4.7, hvilket er 782.000 kr. 

Opsummering af tallene, der kun dækker over ét år kan illustreres således, jf. bilag 3a: 

 

Fuld løn Fuldt udbytte 

Optimering af løn 

og udlodning af 

restudbytte 

Lønomkostning 

Udbytte 

782.000 

0 

0 

609.960 

521.304 

203.364 

Personlig skat 

Selskabsskat 

Skat i alt 

337.941 

0 

337.941 

247.208 

172.040 

419.248 

270.793 

57.332 

328.125 

Tabel 8: Optimering af løn og udbytte i kapitalselskab – over 1 år 

Da beregningerne kun dækker over ét år, vil alle skatter være betalbare skatter. 

Situationen med fuld løn svarer til fuld hævning i Virksomhedsskatteordningen. Den samlede skat mellem 

fuld løn og fuld hævning i Virksomhedsskatteordningen varierer med 7.547 kr., hvor skatten i selskabet 

er højest. Dette skyldes, at der i Virksomhedsskatteordningen beregnes et kapitalafkast, som nedsætter 

den personlige indkomst og forhøjer kapitalindkomsten. Forskellen svarer til skatteværdien af de 40.000 

kr. – herudover er beregningen helt ens. 

Hvis vi i stedet for løn udlodder hele resultatet som udbytte, vil vi i første omgang skulle betale 22% i 

selskabsskat af overskuddet, som er de 782.000 kr. Overskuddet fratrukket selskabsskatten udloddes som 

udbytte, hvorefter vi henholdsvis betaler 27%/42% af udbyttet, jf. ovenstående regler. Beskatningen ender 

på 419.248 kr. ud af et overskud på 782.000 kr. – svarende til en skatteprocent på 53,61%. Grunden til, at 

skatteprocenten er så høj, skyldes at man i første omgang betaler 22% i selskabsskat, hvorefter vi betaler 

helt op imod 42% på resten. Vi får ikke udnyttet personfradraget, beskæftigelsesfradraget eller den lavere 

beskatning på lønindkomst under topskattegrænsen, da vi ikke har nogen personlig indkomst. Dette er 

altså ikke en fordelagtig måde at disponere resultatet på. 
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Som nævnt i starten vil den optimale løsning være at fordele udbetalinger mellem løn og udbytte. Og 

beskatningen heraf er på 328.125, hvorved denne er 9.815 kr. lavere, end hvis det hele bliver udbetalt som 

løn. Dette skyldes som nævnt, at beskatningen på udbytte er lavere end topskatteprocenten. Jo højere 

indkomsten er, des større vil forskellen være på beskatningen mellem fuld løn og en kombination af 

udbytte og løn til topskattegrænsen. Det kan over tid være fornuftigt at disponere et udbytte op til den 

lempelige grænse på de 51.700 kr. for 2017 (2018: 52.900), da man på sigt kan opbygge sig en pæn 

udbetaling, som der løbende er beskattet. Denne effekt er illustreret nedenfor, og beregningerne herpå kan 

ses i bilag 3b. 

 Optimering af 

løn og udbytte - 

2017 

Optimering af 

løn og udbytte - 

2018 

Optimering af løn 

uden udbytte - 

2017 

Optimering af løn 

uden udbytte - 

2018 

Lønomkostning 

Udbytte 

521.304 

51.700 

98.764 

52.900 

521.304 

0 

203.364 

0 

Personlig skat 

Selskabsskat 

Værdi af underskud 

Samlet skat 

Samlet skat (2 år) 

Heraf betalbar (2 år) 

207.094 

57.332 

0 

264.426 

263.852 

285.566 

21.139 

0 

(21.714) 

(575) 

 

193.136 

57.332 

0 

250.468 

267.872 

312.598 

62.131 

0 

(44.726) 

17.405 

 

Tabel 9: Optimering af løn og udbytte i kapitalselskab – over 2 år 

Beregningerne tager udgangspunkt i et resultat på 782.000 kr. før skat. Herfra tager vi løn op til 

topskattegrænsen før AM-bidrag (2017: 521.304 kr.) samt udbytte op til grænsen for den lempelige 

beskatning (2017: 51.700, 2018: 52.900). Lønomkostningen i år 2018 fremkommer som en residual af 

årets overskud (782.000 – 521.304) fratrukket selskabsskatten på 22% samt de disponerede udbytter i 

begge årene. Da vi ikke regner med et resultat i 2018 vil selskabet få underskud, da de udbetaler løn – 

dette beløb vil give et skattemæssigt underskud, som kan modregnes i fremtidige overskud. Vi har 

medtaget den skattemæssige værdi heraf som en udskudt skat, hvortil der er forskel på den samlede skat 

og den betalbare skat. 
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Hvis vi isoleret set ser på 2017 for de to beregninger, så er der en forskel på skatten på 13.958 kr., hvilket 

svarer til 27% af det udloddede udbytte. I år 2018 er forskellen en del større, hvilket skyldes, at lønnen er 

større i eksempel 2 (højere skat på løn end udbytte) end i eksempel 1. Den samlede skat over 2 år er 

marginalt forskellig imens der i den betalbare skat er en forskel på 27.032 kr., hvilket blandt andet skyldes 

underskudsfremførslen, som ikke har likviditetseffekt.  

Det andet eksempel er oplagt at sammenligne med Virksomhedsskatteordningen, idet optimering med løn 

i selskabsform langt hen ad vejen svarer til Virksomhedsskatteordningen og opsparet overskud. 

Den samlede skat i selskabsform bliver 267.872 kr. set over 2 år, hvilket er 9.321 kr. lavere end ved 

Virksomhedsskatteordningen.  Dette skyldes, at der i Virksomhedsskatteordningen er et kapitalafkast på 

40.000 kr., imens der i selskabsberegningen er selskabsskat for 57.332 kr., hvilket giver et 

beskatningsgrundlag, der er 57.332 kr. mindre for personen. Dette skyldes, at der på baggrund af 

overskuddet i år 1 i selskabet betales en virksomhedsskat på 57.332 kr., som ikke ændrer på den totale 

skat, da de 57.332 kr. betales af selskabet men indgår som en del af den samlede skat, men som ændrer 

beskatningsgrundlaget for personen. Dette kan groft skitseres som vist nedenfor (Der er tale om cirka tal 

for illustrationens skyld): 

 Skatte-

procent 

Virksomheds-

skatteordning 

Selskabsform 

Resultat 

Fordeles således: 

Personlig indkomst 

Kapitalindkomst 

Selskabsskat 

Beskatningsgrundlag 

 

 

44,5% 

26% 

22% 

782.000 

 

742.000 

40.000 

0 

782.000 

782.000 

 

724.668 

0 

57.332 

782.000 
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Den optimale rækkefølge at hive penge ud af et selskab på vil kunne opstilles således: 

o Løn op til 45.000 kr. (2018: 46.000) – udnyttelse af personfradraget, hvortil lønnen er skattefri 

o Udbytte op til 51.700 kr. (2018: 52.900) – udbytte op til denne grænse beskattes med 27% 

o Løn op til 521.304 kr., før AM-bidrag (2018: 542.283) – løn op til topskat beskattes med 36% – 

39% 

o Udbytte for resten – udbytte beskattes maksimalt med 42% i modsætning til løn i topskat, som 

beskattes op til 56%. 

Alt i alt kan det konkluderes, at man i selskaber har to parametre at styre beskatningen efter, imens man i 

Virksomhedsskatteordningen kun har én. Der vil selvfølgelig altid være en forskel på skatten, men det vil 

i en optimeringssituation alt andet lige være en ret lille forskel på den samlede beskatning mellem 

anvendelse af Virksomhedsordningen og kapitalselskaber. Dette er meget i stil med grundtanken om 

Virksomhedsskatteordningen, nemlig at sidestille denne med at drive virksomhed i selskabsform.  

Der kan ikke gives en entydig anbefaling til, om man skal drive virksomhed i selskabsform eller i 

personligt regi. I kapitalselskaber har man hidtil skulle binde en større sum penge på selskabets 

egenkapital, hvilket man er kommet udenom ved indførslen af iværksætterselskaber. Selskaber virker som 

kreditorbeskyttelse for ejeren, og kan give sikkerhed i form af, at man ikke hæfter med hele 

privatøkonomien. Til gengæld er der strengere krav til bogføringen, regnskabsaflæggelse og 

offentliggørelse.  

Anvendelse af Virksomhedsskatteordningen er op til den enkelte, men fordelene ved anvendelse heraf er 

minimeret ved indførslen af iværksætterselskaberne. 

Det er muligt at gå fra personlig virksomhed til kapitalselskab, ved at gennemføre en enten skattepligtig- 

eller skattefri virksomhedsomdannelse. Aktiverne og forpligtelserne opgøres til en skattemæssig værdi, 

som indskydes i selskabet. En eventuel gevinst herpå vil ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse 

blive beskattet i indkomståret, hvori omdannelsen gennemføres, for virksomhedsejeren. Ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse udskydes skattebetalingen til selskabet og afregnes herigennem. Der er således 

ikke tale om skattefrihed, men skatteudskydelse.  
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4 Skatteberegninger for casevirksomheder 
I dette afsnit vil vi foretage fuldstændige skatteopgørelser og skatteberegninger for tre forskellige 

casevirksomheder, som typisk er at finde i Danmark, i hver af de tre ovennævnte beskatningsformer – 

personskatteloven, Kapitalafkastordningen og Virksomhedsskatteordningen.  

Vi vil i forbindelse med beregningerne anvende teorien, som er beskrevet i afsnit 3.2 – 3.4, ligesom der 

vil blive henvist hertil løbende.  

Til beregningerne skal vi understrege, at der er tale om fiktive virksomheder med fiktive regnskabstal. Vi 

har opstillet forudsætninger for de tre virksomheder, som bliver beskrevet i de individuelle cases, idet vi 

vil give eksempler på de forskellige beskatningsformers mest optimale anvendelse.  

4.1 CD Regnskab – konsulentvirksomhed 

CD Regnskab ved Christoffer Danielsen, er en privat ejet virksomhed, som primært foretager bogføring 

og afstemning for eksterne klienter. Der er ingen andre ansatte i virksomheden.  

Christoffer har ingen anden indkomst, end den fra CD Regnskab.  

Christoffer vil ikke risikere at have tab på tilgodehavender, og han indregner derfor først indtægten, når 

pengene er modtaget fra klienten, og har derfor ingen debitorer i regnskabet. 

Christoffer har hævet hele årets resultat ud af virksomheden i indkomståret.   

Vi har i vores beregning af skatten for CD Regnskab opstillet følgende kriterier og forudsætninger: 

o Virksomhedens resultat opgøres til 400.000 kr. før renter 

o Der er ingen renter 

o Det eneste ligningsmæssige fradrag er beskæftigelsesfradraget på 8,75% af den personlige 

indkomst, dog maksimalt 30.000 kr.  

o Der er pr. 31.12.2017 ingen aktiver og forpligtelser udover likvide beholdninger 

o Christoffer er bosat i Københavns Kommune, og er medlem af folkekirken 

o Christoffer har ingen anden indkomst end den, der stammer fra virksomheden 
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o Der er intet opsparet overskud eller hensættelser til senere hævning fra tidligere år 

o Hele årets resultat er hævet i året 

Christoffer har ikke det store kendskab til de forskellige typer af virksomhedsbeskatning, men vil i videst 

muligt omfang kunne lave opgørelsen og beregningen selv. 

4.1.1 CD Regnskab – Personskatteloven 

Når man anvender personskatteloven, bliver hele virksomhedsindkomsten beskattet uden hensyntagen til 

de faktiske hævninger i året. Det er dog irrelevant i dette tilfælde, da hele årets resultat hæves. Desuden 

vil det kun være resultatet før renter, der indgår i den personlige indkomst og renterne vil indgå i 

kapitalindkomsten. 

En skatteopgørelse ved brug af personskatteloven er nem at opgøre og kræver ikke brug af revisor eller 

anden rådgiver, såfremt man er bekendt med opgørelse af resultat, skattepligtig indkomst samt 

indberetning til SKAT.  

Ved anvendelse af personskatteloven, vil skatteopgørelsen for Christoffer Danielsen se således ud: 

Skatteopgørelse for Christoffer Danielsen – personskatteloven 

Resultat af CD Regnskab, før renter 

Personlig indkomst før AM-bidrag 

AM-bidrag, 8,00% 

Personlig indkomst 

 

Renteindtægter 

Renteomkostninger 

Kapitalindkomst 

 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75% af PI 

– Dog maksimalt 30.000 kr. 

Ligningsmæssige fradrag 

 

Skattepligtig indkomst 

400.000 

400.000 

(32.000) 

368.000 

 

0 

0 

0 

 

(32.200) 

2.200 

(30.000) 

 

338.000 
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Skatteprocenterne, der anvendes til beregningen, er de samme som tidligere nævnt i opgaven med henblik 

på kommune- og kirkeskat. 

Den fuldstændige skatteberegning kan ses i bilag 4a. 

Den samlede skat for CD Regnskab på baggrund af ovenstående er opgjort til 142.496 kr., hvilket svarer 

til en effektiv skatteprocent på ca. 42,15%. Beskatningen havde været uændret, hvis de 400.000 kr. var 

kommet fra et lønmodtagerjob i stedet for egen virksomhed, da hele det beskattede virksomhedsresultat 

er personlig indkomst, på lige fod med lønindkomst. 

4.1.2 CD Regnskab – Kapitalafkastordningen  

Såfremt Christoffer vælger at anvende Kapitalafkastordningen i stedet for personskatteloven, skal der 

opgøres et kapitalafkast på baggrund af virksomhedens aktiver ved indkomstårets begyndelse. 

Ved beregning af kapitalafkastet indgår ikke likvider, jf. VSL § 22a, stk. 7, som nævnt tidligere. Dette 

betyder, at der for CD Regnskab for indkomståret 2017 ikke er nogen aktiver, idet alle debitorer har betalt 

udeståender inden indkomstårets afslutning. 

Kapitalafkastet vil således være 0 kr. og der er derfor ingenting, der skal rykkes fra den personlige 

indkomst til den skattepligtige indkomst. Opgørelsen vil derfor se således ud (denne er uændret fra 

opgørelsen efter personskatteloven): 
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Skatteopgørelse for Christoffer Danielsen – 

Kapitalafkastordningen 

Resultat af CD Regnskab, før renter 

Kapitalafkast 

Personlig indkomst før AM-bidrag 

AM-bidrag, 8,00% 

Personlig indkomst 

 

Renteindtægter 

Renteomkostninger 

Kapitalafkast 

Kapitalindkomst 

 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75% af PI 

– Dog maksimalt 30.000 kr. 

Ligningsmæssige fradrag 

 

Skattepligtig indkomst 

400.000 

0 

400.000 

(32.000) 

368.000 

 

0 

0 

0 

0 

 

(32.200) 

2.200 

(30.000) 

 

338.000 

 

Der vil således ikke være nogen forskel på skatteopgørelsen, idet der ikke er noget kapitalafkast. Skatten 

vil ved anvendelse af Kapitalafkastordningen derfor også være 142.496 kr. og en effektiv skatteprocent 

på 42,15%. 

Den fuldstændige skatteberegning, inklusiv relevante noter for Kapitalafkastordningen, kan ses i bilag 4b. 
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4.1.3 CD Regnskab – Virksomhedsskatteordningen 

Såfremt Christoffer vælger at anvende Virksomhedsskatteordningen, er der et par krav, der skal sikres 

opfyldt, hvilket blandt andet indebærer en tydelig opdeling mellem virksomheds- og privatøkonomi 

ligeledes skal kravene i bogføringsloven overholdes, se afsnit 3.5.2. 

Det antages, at Christoffer overholder kravene for anvendelse af Virksomhedsskatteordningen. 

Da Christoffer hæver hele årets resultat, er der ikke mulighed for at opspare i virksomheden. Der vil 

således ikke være noget opsparet overskud ultimo, ligesom der ikke vil være nogen virksomhedsskat til 

betaling.  

Såfremt Christoffer ikke havde hævet hele årets resultat, og dette stadig var under topskattegrænsen, 

ville det alligevel have været optimalt at hensætte resten til senere hævning, således at der alligevel ikke 

var noget opsparet overskud, idet han så næste år vil kunne hæve pengene skattefrit (da de allerede 

bliver beskattet, når de hensættes). Der henvises til afsnit 3.4.4 i relation til opsparet overskud og 

hensættelser til senere hævning samt fordele herved. 

Skatteopgørelsen i Virksomhedsskatteordningen vil være identisk med den for Kapitalafkastordningen, 

da der tilsvarende ikke er noget kapitalafkast her. Skatten vil derfor også ved anvendelse af 

Virksomhedsskatteordningen være 142.496 kr. og 42,15% i effektiv skat. Den fuldstændige 

skatteopgørelse, inklusive Virksomhedsskatteordningsrelaterede noter, kan ses i bilag 4c. 
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4.1.4 CD Regnskab – optimalt valg af beskatningsform 

Når man skal vælge den optimale beskatningsform, går man typisk ud fra den, der giver den laveste 

beskatning i indkomståret samt den, hvor den latente skattebyrde er mindst. Med latent skattebyrde forstås 

den udskudte skat, der påhviler den skattepligtige i relation til forskelle i regnskabsmæssige og 

skattemæssige indregningsprincipper, herunder særligt effekt af opsparet overskud.  

Samlet skatteopgørelser – personskatteloven, Kapitalafkastordningen og 

Virksomhedsskatteordningen 

 PSL KAO VSO 

Resultat af CD Regnskab, før renter 

Kapitalafkast 

Personlig indkomst før AM-bidrag 

AM-bidrag, 8,00% 

Personlig indkomst 

 

Renteindtægter 

Renteomkostninger 

Kapitalafkast 

Kapitalindkomst 

 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75% af PI 

– Dog maksimalt 30.000 kr. 

Ligningsmæssige fradrag 

 

Skattepligtig indkomst 

400.000 

I/A 

400.000 

(32.000) 

368.000 

 

0 

0 

I/A 

0 

 

(32.200) 

2.200 

(30.000) 

 

338.000 

400.000 

0 

400.000 

(32.000) 

368.000 

 

0 

0 

0 

0 

 

(32.200) 

2.200 

(30.000) 

 

338.000 

400.000 

0 

400.000 

(32.000) 

368.000 

 

I/A 

I/A 

0 

0 

 

(32.200) 

2.200 

(30.000) 

 

338.000 

Samlet skat 142.496 142.496 142.496 

Tabel 10: CD Regnskab: Samlet skatteopgørelser – PSL, KAO og VSO 

Der er ingen skattemæssige fordele ved at vælge en af de tre beskatningsformer frem de andre. Dog skal 

det nævnes, at der i Virksomhedsskatteordningen er større krav til adskillelse af virksomheds- og 

privatøkonomi samt opfyldelse af reglerne i bogføringsloven. Disse krav er der ikke i hverken 

personskatteloven eller Kapitalafkastordningen, hvorfor man som udgangspunkt ville vælge at blive 

beskattet efter personskatteloven, da denne er administrativt lettest. 
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Desuden kræver en skatteopgørelse efter Virksomhedsskatteordningen også typisk en revisor, idet der skal 

tages stilling til opsparet overskud, indskudskonto mv., hvilket medfører en omkostning, som man kunne 

være foruden. En opgørelse efter Kapitalafkastordningen kan i nogle tilfælde laves selv, men man skal 

dog have kendskab til, hvad der indgår, og hvad der ikke indgår i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, 

hvorfor der også her kan blive brug for en revisor. 

Den optimale beskatningsform for CD Regnskab vil derfor efter vores vurdering være personskatteloven. 

Følgende tre faktorer er dog afgørende for valget af beskatningsform: 

o Der er ingen aktiver, og derfor intet kapitalafkast 

o Overskuddet af virksomheden ligger under topskattegrænsen 

o Der er ingen renteomkostninger i virksomheden 

Havde CD Regnskab haft aktiver for 100.000 kr. i form af debitorer, havde der i Kapitalafkastordningen 

og Virksomhedsskatteordningen skulle beregnes et kapitalafkast, hvilket i begge tilfælde ville kunne 

opgøres til 1.000 kr., såfremt der i Virksomhedsskatteordningen ikke er nogen gæld. De 1.000 kr. overgår 

fra personlig indkomst til kapitalindkomst og kan give en skattebesparelse. Det skal tilsvarende også 

nævnes, at eventuelle revisoromkostninger til opgørelse af skatten efter Kapitalafkastordningen eller 

Virksomhedsskatteordningen som følge af kapitalafkastberegningen, højst sandsynligt vil overstige den 

reelle skattebesparelse, ved at anvende Kapitalafkastordningen eller Virksomhedsskatteordningen for at 

få fradrag svarende til et kapitalafkast på 1.000 kr. Et kapitalafkast på 1.000 kr. vil give en skattebesparelse 

mellem 100 og 160 kr. afhængig af de faktiske forhold for den pågældende skattepligtige. Såfremt 

kapitalafkastet ikke er større, vil det derfor stadig være optimalt at anvende personskattelovens regler, 

medmindre man kan opgøre kapitalafkastgrundlaget selv. 

Hvis virksomhedsresultatet for CD Regnskab havde været 600.000 kr. i stedet for 400.000 kr., og dermed 

altså over topskattegrænsen, giver både Kapitalafkastordningen og Virksomhedsskatteordningen 

mulighed for konjunkturudligning i form af henholdsvis konjunkturudligningskonto og opsparet 

overskud, jf. henholdsvis afsnit 3.3.2 og 3.4.4. Hvis de 600.000 kr. alle havde været hævet i indkomståret, 

havde dette dog ikke gjort nogen forskel. 
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Såfremt der havde været renteomkostninger i virksomheden, vil man ved anvendelse af 

Virksomhedsskatteordningen få et større fradrag, idet renteomkostninger nedsætter den personlige 

indkomst i stedet for kapitalindkomsten, hvilket er en af fordelene ved brug af 

Virksomhedsskatteordningen. Ligesom med kapitalafkastet, skal der relativt store renteomkostninger til, 

før besparelsen kan opveje den dertilhørende revisoromkostning i forbindelse med opgørelsen. 

Typiske virksomheder, der vil have gavn af at anvende personskatteloven i stedet for de to andre, vil være 

konsulentvirksomheder med få eller ingen aktiver, og hvor der typisk heller ikke er nogen særlig form for 

renteomkostninger.  
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4.2 JC Ejendoms Invest – Udlejningsejendomme 

Ejendomsmatadoren Jannick Chlemdorff ejer flere større ejendomme (både beboelses- og 

erhvervsejendomme) i Københavnsområdet og har hidtil anvendt Virksomhedsordningen til 

beskatningen af overskuddet herfra.  

Jannick står selv for administrationen af ejendommene, ligesom det er ham, der står for at gennemgå nye 

investeringsprojekter mv. 

I 2017 har Jannick solgt én af sine ejendomme. Ejendommen, som er en lagerbygning med tilhørende 

kontorlokaler til administration, har hidtil været udlejet til Skiudstyr ApS.  Lagerbygningen blev købt 

efter finanskrisen i 2009 for 8.000.000 kr. (heraf 500.000 kr. for grunden) – forbedringer er løbende 

straksafskrevet, idet alle forbedringsarbejder har ligget under 5% af anskaffelsessummen gennem 

årene58. Kontorlokaler er normalvis ikke afskrivningsberettiget, jf. AL § 14, stk. 2, men da der er tale om 

en accessorisk bygning i tilknytning til den afskrivningsberettigede lagerbygning, kan der foretages 

afskrivninger på kontorlokalet, jf. AL §14, stk. 3.  

De skattemæssige afskrivninger udgør 2.400.000 kr. – svarende til en afskrivning på 4% om året i 8 år 

på den afskrivningsberettiget bygning, som udgør 7.500.000 kr. Grunde er ikke afskrivningsberettiget. 

Pr. 01.01.2017 udgjorde virksomhedens aktiver 55.000.000 kr. – heraf udgør 1.200.000 likvide 

beholdninger. Aktiver består herudover hovedsageligt af ejendomme og debitorer.  

Passiver udgør 44.000.000 kr., og består hovedsageligt af prioritetslån og forudbetalinger. 

Foruden ejendomsavancen, som beregnes nedenfor, har JC Ejendoms Invest realiseret et overskud fra 

udlejningsaktivitet på 380.000 kr. efter renter. Renteomkostninger for 2017 udgør 500.000 kr.   

Lagerbygningen blev i 2017 solgt for 9.895.000 kr., hvoraf 895.000 kr. kan henføres til grunden. 

                                                   

58 Afskrivningsloven § 18, stk. 2 
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4.2.1 Opgørelse af ejendomsavance 

Nedenfor ses en fuldstændig beregning af ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Denne skal 

bruges senere, når vi beregner de endelige skatter i henhold til de tre beskatningsformer. Ved beregningen 

tager vi udgangspunkt i ovenstående tal. 

Opgørelse af genvundne afskrivninger og ejendomsavance59 

Genvundne afskrivninger 

Salgssum,  

afskrivningsberettiget bygning 

 

Anskaffelsessum, afskrivningsberettiget 

bygning 

 

Foretagne afskrivninger (8 x 4%)60 

 

 

 

 

 

(7.500.000) 

 

2.400.000 

 

 

9.000.000 kr. 

 

 

 

 

(5.100.000) kr. 

Avance 

Genvundne afskrivninger til beskatning* 

 3.900.000 kr. 

2.400.000 kr. 

Ejendomsavance 

Salgssum, bygning og grund 

 

Anskaffelsessum, bygning og grund 

 

Tillæg efter EBL § 5, stk. 1  

(8 x 10.000 kr.) 

 

Reguleret anskaffelsessum 

 

 

 

(8.000.000) kr. 

 

(80.000) kr. 

 

9.895.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

(8.080.000) kr. 

Gevinst efter EBL til beskatning  1.815.000 kr. 

Samlet beløb til beskatning  4.215.000 kr. 

Tabel 11: Opgørelse af ejendomsavance 

* Ved opgørelse af genvundne afskrivninger, kan beløbet til beskatning ikke overstige de foretagne 

afskrivninger61.  

                                                   

59 Lovgrundlag omfatter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven 
60 Afskrivningsloven § 17 
61 Afskrivningsloven § 21, stk. 2 



Side 64 af 83 

 

Som det fremgår af forrige side, vil der komme 4.215.000 kr. til beskatning i indkomståret 2017, da der 

har været en stor gevinst på ejendommen. Det større beløb skal ses i sammenhæng med, at der for årene 

er foretaget i alt 2.400.000 kr. i afskrivninger, som optimalt set ikke skulle have været fradraget, idet 

afskrivninger afspejler en værdiforringelse, og ejendommen reelt set er steget i værdi i perioden fra 

købstidspunktet til den bliver solgt. 

4.2.1.1 Beskatning af ejendomsavance 

Der vil være stor forskel i beskatningen alt afhængig af, hvilken beskatningsform man vælger. Regelsættet 

er meget tydeligt. Kapitalafkastordningen bygger på reglerne i personskatteloven, hvorfor begge disse 

former er omfattet af denne lov: 

PSL § 4, stk. 1, nr. 14: ”Kapitalindkomst omfatter det samlede nettobeløb af (…) 

14) fortjeneste opgjort efter ejendomsavancebeskatningslovens regler” 

Det er vigtigt at skelne mellem ejendomsavance og genvundne afskrivninger, idet det kun er 

ejendomsavancen, som beskattes under kapitalindkomsten, hvorimod genvundne afskrivninger beskattes 

i personlig indkomst – præcis som afskrivningerne har givet fradrag i den personlige indkomst løbende.  

Såfremt man vælger Virksomhedsskatteordningen, er beskatningen anderledes, hvilket fremgår af 

følgende lovtekst: 

VSL § 15, stk. 3: ” Afstår den skattepligtige en af flere virksomheder, en virksomhed, der er udskilt fra 

den bestående virksomhed, eller en ideel andel af en virksomhed, indgår salgssummen i 

virksomhedsordningen. Opgørelsen af overskud og overførsler sker under ét for hele indkomståret for 

både den afståede virksomhed og den resterende virksomhed.” 

Her vil hele beløbet på 4.215.000 kr. skulle beskattes som en del af virksomhedsoverskuddet og derfor vil 

beskatningen ligge i topskatten, og potentielt udgøre en beskatning i omegnen af 56%. 

Forskellen i beskatningen af ejendomsavancen i henholdsvis personskatteloven/Kapitalafkastordningen 

og Virksomhedsskatteordningen vil være 14% af ovenstående beregnede ejendomsavance, hvor 

Virksomhedsskatteordningen vil være højest. De 14% fremkommer som forskellen mellem 
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skatteprocenten på personlig indkomst i topskat på ca. 56% og skatteprocenten på kapitalindkomst i 

topskat på 42%.  

I dette konkrete eksempel vil skatten relateret til ejendomsavancen variere med 254.100 kr. 

Selvom reglerne indenfor person- og virksomhedsbeskatning gør, at man kan skifte beskatningsform fra 

år til år alt efter hvilken form der er optimal, er der dog nogle forhold man skal tage højde for, inden man 

skifter.  

Ved udtrædelse af Virksomhedsskatteordningen, vil hele det opsparede overskud komme til beskatning – 

dette skyldes, at der ikke er opsparet overskud i de andre beskatningsformer, hvortil man er nødt til at 

restbeskatte det opsparede overskud. Ovenstående beskrivelse af beskatningen af ejendomsavancen 

lægger umiddelbart op til et fravalg af Virksomhedsskatteordningen – dette dog uden der er taget højde 

for opsparet overskud.  

Havde JC Ejendoms Invest gennem årene opsparet et overskud, der var relativt stort set i forhold til 

ejendomsavancen, vil det potentielt ikke kunne svare sig at træde ud af Virksomhedsskatteordningen, da 

det opsparede overskud vil komme til beskatning – i sådan en situation, må man lade sig beskatte af 

ejendomsavancen i Virksomhedsskatteordningen, til fordel for at have et opsparet overskud, som fremover 

kan bruges til hævninger. Beregningen af, om det kan svare sig at træde ud af 

Virksomhedsskatteordningen i sådan en situation eller ej, kan groft beregnes ud fra nedenstående metode: 

1. Ejendomsavance * forskel i skatteprocent mellem topskat (56%) og beskatning af kapitalindkomst 

(42%). 

2. Resultat af punkt 1 divideret med forskel på topskatteprocent (56%) og virksomhedsskatteprocent 

(22%). 

3. Resultat af punkt 2 vil nogenlunde svare til den øvre grænse for opsparet overskud, før det ikke 

kan svare sig at træde ud af virksomhedsskatteordningen. 
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I ovenstående konkrete eksempel vil beregningen se således ud: 

1. 1.815.000 kr. * 14% = 254.100 kr. 

2. 254.100 kr. / 34% = 747.300 kr. 

3. Såfremt opsparet overskud overstiger 747.300 kr. (inklusive virksomhedsskat), vil det bedre 

kunne svare sig at blive i Virksomhedsskatteordningen og blive beskattet af ejendomsavancen i 

den personlige indkomst.  

Det skal nævnes, at ovenstående er en cirkaberegning, og der sættes derfor ikke to streger under resultatet. 

Det bruges således blot som pejlemærke for, hvor stort det opsparede overskud skal være, før man bør 

tage stilling til valget af beskatningsform. 
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4.2.2 JC Ejendoms Invest – Personskatteloven 

På baggrund af tidligere nævnt teori omkring personskatteloven og skatteberegning heri, har vi lavet 

nedenstående opgørelse af Jannick Chlemdorffs skattepligtige indkomst for 2017: 

Skatteopgørelse for Jannick Chlemdorff – personskatteloven 

Resultat af JC Ejendoms Invest, før renter 

Genvundne afskrivninger, jf. 4.2.1 

Personlig indkomst før AM-bidrag 

AM-bidrag, 8,00% 

Personlig indkomst 

 

Renteindtægter 

Renteomkostninger 

Ejendomsavance, jf. 4.2.1 

Kapitalindkomst 

 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75% af PI 

– Dog maksimalt 30.000 kr. 

Ligningsmæssige fradrag 

 

Skattepligtig indkomst 

880.000 

2.400.000 

3.280.000 

(262.400) 

3.017.600 

 

0 

(500.000) 

1.815.000 

1.315.000 

 

(264.040) 

234.040 

(30.000) 

 

4.302.600 

 

Den fuldstændige skatteberegning på baggrund af ovenstående kan ses i bilag 5a. 

Den samlede skat udgør 2.285.670 kr. – Der kommer et nedslag i den samlede kapitalindkomst på 112.971 

kr., da denne som tidligere nævnt ikke må udgøre mere end 42%. I dette tilfælde udgør den 10,08% 

(bundskat), 15% (topskat), 2% (sundhedsbidrag) og 23,80% (kommuneskat, København). I alt 50,88% - 

der vil derfor være et nedslag på 8,88% af kapitalindkomsten på 1.315.000 kr. fratrukket bundgrænsen, 

som for 2017 er 42.800 kr. 
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4.2.3 JC Ejendoms Invest – Kapitalafkastordningen 

Den store forskel på Kapitalafkastordningen og personskatteloven er opgørelsen af 

kapitalafkastgrundlaget, som er benævnt tidligere. Ifølge VSL § 22a, stk. 7, medtages likvider ikke i 

kapitalafkastgrundlaget, som for JC Ejendoms Invest derfor kan opgørelse således: 

Kapitalafkastgrundlag - Kapitalafkastordningen 

Grunde og bygninger 

Tilgodehavender fra salg 

Likvider 

Kapitalafkastgrundlag 

52.200.000 

1.600.000 

0 

53.800.000 

1 % af kapitalafkastgrundlag, maksimalt 880.000 kr. 538.000 

 

Den skattepligtige indkomst vil på baggrund af ovenstående se således ud: 

Skatteopgørelse for Jannick Chlemdorff – Kapitalafkastordningen 

Resultat af JC Ejendoms Invest, før renter 

Kapitalafkast 

Genvundne afskrivninger, jf. 4.2.1 

Personlig indkomst før AM-bidrag 

AM-bidrag, 8,00% 

Personlig indkomst 

 

Renteindtægter 

Renteomkostninger 

Kapitalafkast 

Ejendomsavance, jf. 4.2.1 

Kapitalindkomst 

 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75% af PI 

– Dog maksimalt 30.000 kr. 

Ligningsmæssige fradrag 

 

Skattepligtig indkomst 

880.000 

(538.000) 

2.400.000 

2.742.000 

(219.360) 

2.522.640 

 

0 

(500.000) 

538.000 

1.815.000 

1.853.000 

 

(220.731) 

190.731 

(30.000) 

 

4.345.640 
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Den samlede beskatning ved valg af Kapitalafkastordningen er 2.217.099 kr., hvilket er 68.571 kr. mindre 

end ved personskatteloven. Dette er trods det faktum, at den skattepligtige indkomst i 

Kapitalafkastordningen er højere end i personskatteloven, hvilket skyldes at AM-bidraget udgør en mindre 

andel, da den personlige indkomst er mindre i Kapitalafkastordningen, som følge af kapitalafkastet.  

Det ses tydeligt, at fordelingen mellem personlig indkomst og kapitalindkomst er meget afgørende for den 

endelige beskatning. Der tages ikke højde for konjunkturudligningskonto, da denne som oftest ikke 

anvendes i praksis. Beskatningen kan nedsættes ved anvendelse heraf. 

Den fulde skatteberegning kan ses i bilag 5b. 

4.2.4 JC Ejendoms Invest – Virksomhedsskatteordningen 

Indledningsvist antages det, at Jannick Chlemdorff overholder kravene til anvendelse af 

Virksomhedsskatteordningen. Det forudsættes at hele årets resultat hæves (eller hensættes), og at der ikke 

er noget opsparet overskud ved indkomstårets begyndelse.  

For Virksomhedsskatteordningen beregnes kapitalafkastet inklusive virksomhedens passiver, og kan ikke 

overstige virksomhedens skattepligtige overskud inklusive renter, jf. VSL § 7, stk. 1. Kapitalafkastet kan 

opgøres således (Værdien af grunde og bygninger svarer til anskaffelsessummen): 

Kapitalafkastgrundlag - Virksomhedsskatteordningen 

Grunde og bygninger 

Tilgodehavender fra salg 

Likvider 

Prioritetsgæld til kursværdi 

Forudbetalinger 

Anden gæld 

Kapitalafkastgrundlag 

52.200.000 

1.600.000 

1.200.000 

 (42.500.000) 

(1.300.000) 

(200.000) 

11.000.000 

1 % af kapitalafkastgrundlag, maksimalt 380.000 110.000 

På baggrund af ovenstående kapitalafkast og reglerne i VSL § 15, stk. 3, vil den skattepligtige indkomst 

kunne illustreres således, imens den endelige skatteberegning kan ses i bilag 5c. Personskatteloven og 

Kapitalafkastordningen er medtaget nedenfor for sammenligningens skyld. 
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Samlet skatteopgørelser – personskatteloven, Kapitalafkastordningen og 

Virksomhedsskatteordningen 

 PSL KAO VSO 

Resultat af JC Ejendoms Invest 

Kapitalafkast 

Genvundne afskrivninger, jf. 4.2.1 

Ejendomsavance, jf. 4.2.1 

Personlig indkomst før AM-bidrag 

AM-bidrag, 8,00% 

Personlig indkomst 

 

Renteindtægter 

Renteomkostninger 

Kapitalafkast 

Ejendomsavance, jf. 4.2.1 

Kapitalindkomst 

 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75% af PI 

– Dog maksimalt 30.000 kr. 

Ligningsmæssige fradrag 

 

Skattepligtig indkomst 

880.000 

I/A 

2.400.000 

I/A 

3.280.000 

(262.400) 

3.017.600 

 

0 

(500.000) 

I/A 

1.815.000 

1.315.000 

 

(264.040) 

234.040 

 (30.000) 

 

4.302.600 

880.000 

(538.000) 

2.400.000 

I/A 

2.742.000 

(219.360) 

2.522.640 

 

0 

(500.000) 

538.000 

1.815.000 

1.853.000 

 

(220.731) 

190.731 

(30.000) 

 

4.345.640 

380.000 

(110.000) 

2.400.000 

1.815.000 

4.485.000 

(358.800) 

4.126.200 

 

I/A 

I/A 

110.000 

I/A 

110.000 

 

(361.043) 

331.043 

(30.000) 

 

4.206.200 

Samlet skat 2.285.670 2.217.099 2.439.255 

Tabel 12: JC Ejendomme: Samlet skatteopgørelser – PSL, KAO og VSO 

Den beregnede skat ved anvendelse af Virksomhedsskatteordningen er beregnet til 2.439.255 kr., hvilket 

er 222.156 kr. mere end ved anvendelse af Kapitalafkastordningen. Dette skyldes, at den personlige 

indkomst er væsentligt større i Virksomhedsskatteordningen, da både genvundne afskrivninger og 

ejendomsavance i forbindelse med salg af ejendom i Virksomhedsskatteordningen beskattes i den 

personlige indkomst. 

Det ville selvfølgelig være muligt at optimere skatten i Virksomhedsskatteordningen, men da denne skal 

ses over en længere årrække end 2 år, grundet beløbets størrelse, da man vil optimere til topskatten hvert 

år, har vi ikke medtaget denne beregning. Det vil ligeledes ikke være sammenligneligt, da en beregning 

over mere end 2 år ikke kan sammenlignes med beregningerne over 1 år. 



Side 71 af 83 

 

4.2.5 Valg af optimal beskatningsform 

Den optimale beskatningsform vælges typisk ud fra den laveste beskatning, hvilket tydeligt er 

Kapitalafkastordningen, jf. tabellen ovenfor. Vi vil ikke kommentere yderligere på dette, men derimod 

nævne nogle faktorer, som kunne have påvirket valget: 

o Stort opsparet overskud i forhold til ejendomsavance, jf. beregning i 4.2.1.1 

o Tab i forbindelse med ejendomssalg 

Såfremt, der ved anvendelse i Virksomhedsskatteordningen tidligere år har været opsparet overskud, som 

har akkumuleret sig, hvortil beløb nu overstiger den øvre grænse (i det konkrete tilfælde, 1.365.000 jf.  

afsnit 4.2.1.1), kunne det have været en fordel at blive i Virksomhedsskatteordningen og tage den 

umiddelbart højere beskatning. Dette skyldes, at opsparet overskud vil blive beskattet ved udtræden af 

Virksomhedsskatteordningen, hvor for eksempel et opsparet overskud på 3.000.000 kr. vil blive tillagt 

den personlige indkomst i både personskatteloven og Kapitalafkastordningen, hvortil skatteberegningen 

havde set helt anderledes ud.  

Havde der modsætningsvist været et underskud ved salget af ejendommen, vil tabet være 

kildeartsbegrænset, hvilket vil sige, at det kun vil kunne modregnes i fremtidige gevinster inden for samme 

type af indkomst – i dette tilfælde ejendomsavance. Hvis man således kun har én ejendom, og man 

realiserer et tab på denne, vil det kildeartsbegrænsede tab ikke have nogen værdi, før man realiserer en 

gevinst ved salg af en ny ejendom. Til gengæld kan tabet fremføres uden tidsmæssig begrænsning. 

Ovenstående fremgår af EBL § 6, stk. 3: 

”I fortjeneste, der i et givet indkomstår er skattepligtig efter stk. 1, kan den skattepligtige fradrage 

indkomstårets tab ved afståelse af fast ejendom, jf. dog stk. 4. Overstiger årets tab årets fortjenester, kan 

det overskydende tab fradrages i fortjeneste efter stk. 1 i de følgende indkomstår, jf. dog stk. 6. Tabet 

kan kun overføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i 

nettofortjenesten ved afståelse af fast ejendom i et tidligere indkomstår.” 

 



Side 72 af 83 

 

4.3 CD Outdoor – Handelsvirksomhed 

Christoffer Danielsen har siden 2010 videresolgt og specialtilpasset udstyr til friluftsaktiviteter, såsom 

vandring, kajak, cykling mv. Christoffer har en række standardprodukter i sortiment, samt mulighed for 

at specialtilpasse til køberen – dette kunne for eksempel være vandrerstøvler. Der har de seneste år været 

en stigende interesse for udendørsaktiviteter og specielt indenfor de brugertilpassede produkter. Dette har 

medført et godt resultat for Christoffer, da der er en højere avance på disse varer. Salget af 

standardprodukter er hovedsageligt til større kæder såsom Spejder365, Vandring.dk mv., imens salget af 

specialdesignede produkter udelukkende er til slutforbrugeren. Distributørerne har en kredit på løbende 

måned + 30 dage.  

Virksomheden lejer to bygninger – én butik, hvorfra salget foregår, samt et lagerdepot til standardvarer. 

De største passivposter består af kreditorer og moms. 

Årets resultat for 2017 er opgjort til et overskud på 775.000 kr. Nettorenteudgifterne udgør 1.000 kr.  

Værdien af virksomhedens aktiver ved indkomstårets begyndelse opgøres til 2.800.000 kr., hvoraf 

200.000 kr. omfatter likvide beholdninger – aktiverne består af indretning af lejede lokaler, driftsmidler, 

varelager, debitorer og likvide beholdninger.  

Passiver ved starten af indkomståret kan opgøres til 1.600.000 kr., hvilket hovedsageligt dækker over 

kreditorer, forudbetalinger og momsgæld, da der ikke er momsfradrag for omkostninger fra udenlandske 

leverandører. Derudover er der en enkelt ansat, hvortil der er nogle skyldige lønposter. 

Christoffer har i året hævet 400.000 kr. som han har gjort tidligere år. Der er ikke noget opsparet overskud 

fra tidligere år. 
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4.3.1 CD Outdoor – Personskatteloven 

Ved anvendelse af teori, som er beskrevet tidligere i opgaven, kan skatteopgørelsen for Christoffer 

Danielsen ved anvendelse af personskatteloven opstilles således:  

Skatteopgørelse for Christoffer Danielsen – personskatteloven 

Resultat af CD Outdoor, før renter 

Personlig indkomst før AM-bidrag 

AM-bidrag, 8,00% 

Personlig indkomst 

 

Renteindtægter 

Renteomkostninger 

Kapitalindkomst 

 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75% af PI 

– Dog maksimalt 30.000 kr. 

Ligningsmæssige fradrag 

 

Skattepligtig indkomst 

775.000 

775.000 

(62.000) 

713.000 

 

1.000 

(2.000) 

(1.000) 

 

(62.388) 

32.388 

(30.000) 

 

682.000 

 

Jf. bilag 6a, er skattebetalingen ved anvendelse af personskatteloven opgjort til 333.726 kr., svarende til 

en effektiv skatteprocent på 48,93%. Dette skyldes blandet andet, at Christoffer ligger i topskat, hvortil 

der er en højere marginalskat. Skattebetalingen i relation til topskat udgør 35.010 kr. 
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4.3.2 CD Outdoor – Kapitalafkastordningen 

Ved anvendelse af Kapitalafkastordningen, skal vi først opgøre et kapitalafkastgrundlag, som på baggrund 

af tidligere teori, kan opgøres som virksomhedens aktiver fratrukket de likvide beholdninger: 

Kapitalafkastgrundlag – Kapitalafkastordningen 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 

Indretning af lejede lokaler 

Varelager 

Tilgodehavender fra salg 

Kapitalafkastgrundlag 

70.000 

430.000 

1.500.000 

600.000 

2.600.000 

1 % af kapitalafkastgrundlag, maksimalt 775.000 26.000 

 

På baggrund af ovenstående beregnede kapitalafkast, vil opgørelsen af den skattepligtige indkomst se 

således ud:  

Skatteopgørelse for Christoffer Danielsen – Kapitalafkastordningen 

Resultat af CD Outdoor, før renter 

Kapitalafkast  

Personlig indkomst før AM-bidrag 

AM-bidrag, 8,00% 

Personlig indkomst 

 

Renteindtægter 

Renteomkostninger 

Kapitalafkast 

Kapitalindkomst 

 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75% af PI 

– Dog maksimalt 30.000 kr. 

Ligningsmæssige fradrag 

 

Skattepligtig indkomst 

775.000 

(26.000) 

749.000 

(59.920) 

689.080 

 

1.000 

(2.000) 

26.000 

25.000 

 

(60.295) 

30.295 

(30.000) 

 

684.080 
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Den samlede skattebetaling ved anvendelse af Kapitalafkastordningen bliver 328.781 kr., jf. bilag 6b. 

Trods en marginal højere skattepligtig indkomst, er det selvfølgelig på grund af fordelingen mellem 

personlig- og kapitalindkomst, at der er en besparelse i forhold til personskatteloven. Besparelsen udgør 

5.006 kr. Der tages ikke højde for konjunkturudligningskonto, da denne som oftest ikke anvendes i praksis. 

Beskatningen kan nedsættes ved anvendelse heraf.  

4.3.3 CD Outdoor – Virksomhedsskatteordningen 

Ved anvendelse af Virksomhedsskatteordningen skal vi, ligesom i Kapitalafkastordningen, opgøre et 

kapitalafkast, hvilket ifølge tidligere benævnt teori kan opgøres som virksomhedens aktiver fratrukket 

virksomhedens passiver, dog med visse begrænsninger. Kapitalafkastgrundlaget for CD Outdoor ved 

anvendelse af Virksomhedsskatteordningen kan illustreres således: 

Kapitalafkastgrundlag - Virksomhedsskatteordningen 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 

Indretning af lejede lokaler 

Varelager 

Tilgodehavender fra salg 

Likvider 

Leverandørgæld 

Forudbetalinger for varer 

Anden gæld, herunder moms 

Kapitalafkastgrundlag 

70.000 

430.000 

1.500.000 

600.000  

200.000 

(800.000) 

(300.000) 

(500.000) 

1.200.000 

1 % af kapitalafkastgrundlag, maksimalt 775.000 12.000 

 

Ved beregningen tages der udgangspunkt i en faktisk hævning på 400.000 kr. Der foretages en optimering 

af skatten, således at den fulde effekt af Virksomhedsskatteordningen udnyttes.  

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved Virksomhedsskatteordningen kan opgøres som vist 

nedenfor. Personskatteloven og Kapitalafkastordningen er medtaget for sammenligningens skyld. 
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Samlet skatteopgørelser – personskatteloven, Kapitalafkastordningen og 

Virksomhedsskatteordningen 

 PSL KAO VSO 

2017 

VSO 

2018 

Resultat af CD Outdoor  

Kapitalafkast 

Personlig indkomst før AM-bidrag 

AM-bidrag, 8,00% 

Personlig indkomst 

 

Renteindtægter 

Renteomkostninger 

Kapitalafkast 

Kapitalindkomst 

 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75% af PI 

(9,50% for 2018) 

– Dog maksimalt 30.000 kr. 

Ligningsmæssige fradrag 

 

Skattepligtig indkomst 

775.000 

I/A 

775.000 

(62.000) 

713.000 

 

1.000 

(2.000) 

I/A 

(1.000) 

 

(62.388) 

 

32.388 

(30.000) 

 

682.000 

775.000 

(26.000) 

749.000 

(59.920) 

689.080 

 

1.000 

(2.000) 

26.000 

25.000 

 

(60.295) 

 

30.295 

(30.000) 

 

684.080 

533.304 

(12.000) 

521.304 

(41.704) 

479.600 

 

I/A 

I/A 

12.000 

12.000 

 

(481.793) 

 

451.793 

(30.000) 

 

461.600 

240.696 

0 

240.696 

(19.256) 

221.440 

 

I/A 

I/A 

0 

0 

 

(19.988) 

 

0 

(21.037) 

 

200.403 

Samlet skat 333.726 328.781 250.490 24.347 

Samlet skat (VSO)   274.837  

Tabel 13: CD Outdoor: Samlet skatteopgørelser – personskatteloven, Kapitalafkastordningen og Virksomhedsskatteordningen 

Den samlede beskatning ved Virksomhedsskatteordningen skal ses over 2 år, da man ellers ikke får den 

fulde effekt af optimeringsmulighederne. Således vil den samlede beskatning ved anvendelse af 

Virksomhedsskatteordningen være 274.837 kr. set over 2017 og 2018. I forhold til personskatteloven og 

Kapitalafkastordningen svarer dette til en skattebesparelse på henholdsvis 58.889 kr. og 53.944 kr. Til 

betaling vedr. indkomståret 2017 er der en forskel på henholdsvis 83.236 kr. og 78.290 kr.  

Skatteberegningen for CD Outdoor i relation til Virksomhedsskatteordningen kan ses i bilag 6c. 
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4.3.4 Valg af optimal beskatningsform 

Optimeringsmuligheden i Virksomhedsskatteordningen giver en stor skattebesparelse idet, der er 

mulighed for at udskyde noget beskatning til fremtidige indkomstår, såfremt det ikke er hævet i året, da 

det er hævninger i Virksomhedsskatteordningen, der beskattes.  

Den store forskel i de betalbare skatter, skal hovedsageligt ses i relation til topskatten, som i 

personskatteloven og Kapitalafkastordningen udgør over 30.000 kr. samtidig med at man i 

Virksomhedsskatteordningen udnytter bundfradraget over 2 år i stedet for kun ét. 

Når man ser på den endelige skattebetaling i de tre beskatningsformer for CD Outdoor, kan det hurtigt 

konkluderes, at Virksomhedsskatteordningen er den mest optimale beskatningsform, i forhold til 

personskatteloven og Kapitalafkastordningen.  

Såfremt en af de andre beskatningsformer skulle have været optimal, skulle Christoffer have hævet hele 

årets resultat (eller mere) i det pågældende år. I sådan en situation vil der ikke være mulighed for at 

hensætte til senere hævning, hvorfor det hele vil komme til beskatning i året, hvorfor det kun er 

kapitalafkastet, der vil være forskellen mellem Kapitalafkastordningen og Virksomhedsskatteordningen, 

og der vil være en større besparelse i Kapitalafkastordningen, da denne ikke medtager forpligtelser ved 

opgørelse af kapitalafkastgrundlaget.  
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5 Konklusion 
Der findes ikke et entydigt svar for, hvilken beskatningsform en virksomhed skal vælge, for at opnå den 

laveste beskatning. Der er mange forhold, der har indflydelse på valget af beskatningsformen. 

Inden man vælger beskatningsform, er der en række ting, man skal tage højde for. Nedenfor gennemgår 

vi nogen af de væsentligste faktorer og forhold, som kan påvirke valget af beskatningsform. 

Aktivmassens størrelse 

Aktivernes (og forpligtelsernes) størrelse er relevant for valget af beskatningsform, idet man både i 

Kapitalafkastordningen og Virksomhedsskatteordningen beregner et kapitalafkast. Dette flyttes fra den 

personlige indkomst til kapitalindkomsten, hvortil der for den skattepligtige sker en lempeligere 

beskatning, idet kapitalindkomsten maksimalt beskattes med 42%, hvorimod personlig indkomst kan 

beskattes med helt op til 56%, hvis man ligger over topskattegrænsen. 

Ved anvendelse af Kapitalafkastordningen, tager man alle virksomhedens aktiver med i 

beregningsgrundlaget, bortset fra likvide beholdninger. 

Hvis man anvender Virksomhedsskatteordningen, skal man ved opgørelse af Kapitalafkastgrundlaget 

modregne virksomhedens forpligtelser. I modsætning til Kapitalafkastordningen, medtager man her 

likvide beholdninger. Ved opgørelsen fratrækkes yderligere hensættelser til senere hævning, 

mellemregningskonto og beløb, der overføres fra Virksomhedsskatteordningen til privatøkonomien.  

Ved anvendelse af personskatteloven, beregnes der ikke noget kapitalafkastgrundlag, hvorfor aktivernes 

størrelse ikke har nogen indflydelse på beskatningsgrundlaget og dermed den samlede beskatning.  

Kapitalafkastsatsen beregnes som 1% af kapitalafkastgrundlaget i både Kapitalafkastordningen og 

Virksomhedsskatteordningen. 

Der vil i de fleste virksomheder være et kapitalafkast, hvortil personskatteloven som udgangspunkt 

sjældent er den mest optimale. Kapitalafkastordningen er optimal i de situationer, hvor man har gevinst 
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ved salg af en ejendom, men derudover vil Virksomhedsskatteordningen og dennes 

optimeringsmuligheder være optimal i de fleste andre situationer, hvor man har renteudgifter. 

Renter 

Én af de helt store forskelle på Virksomhedsskatteordningen og de to andre beskatningsformer er, at der i 

Virksomhedsskatteordningen fradrages finansielle poster i den personlige indkomst i stedet for 

kapitalindkomsten. Tilsvarende skal det siges, at positive finansielle poster bliver beskattet i den 

personlige indkomst kontra kapitalindkomst.  

Såfremt virksomheden har renteudgifter, vil der være en større skatteværdi af fradraget, hvis man anvender 

Virksomhedsskatteordningen.  

Dette er relevant at have in mente, hvis man for eksempel har en forældrekøbsejendom med tilhørende 

realkreditlån, hvor der som udgangspunkt er en del renteudgifter.  

Svingende indkomster 

Virksomhedsskatteordningen giver den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at udligne 

beskatningen ved at fordele den skattepligtige indkomst over flere indkomstperioder. Dette gøres i praksis 

ved anvendelse af overført overskud og hensættelser til senere hævning.  

I højkonjunkturperioder, hvor man ikke hæver hele overskuddet, er det muligt at opspare i virksomheden 

til en aconto beskatning på 22% (svarende til selskabsskatteprocenten) i modsætning til at lade sig beskatte 

af hele resultatet i den personlige indkomst i den pågældende indkomstperiode. I lavkonjunkturperioder 

er det tilsvarende muligt at hive pengene ud fra opsparet overskud, hvortil man restbeskatter beløbet med 

forskellen på den pågældende skattesats på skattepligtig indkomst fratrukket virksomhedsskatten på 22%, 

som blev betalt i optjeningsåret. 

Kapitalafkastordningen giver ligeledes muligheder for at konjunkturudligne indkomsten over flere 

indkomstperioder. Der er dog nogle væsentlige forskelle og uhensigtsmæssigheder ved anvendelse af 

konjunkturudligningskontoen. Dette omfatter blandt andet en maksimal hensættelse på 25% af årets 

resultat, hvilket ved meget store overskud ikke giver samme mulighed for optimering, idet man ikke kan 
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undgå at blive beskattet i topskat. Derudover skal denne reserve på maksimalt 25% overføres til en separat 

konto i et pengeinstitut/bank, hvortil beløbet skal stå i minimum 3 måneder. Der vil således også være en 

negativ likviditetsbinding ved anvendelse af konjunkturudligningskontoen i kapitalafkastordningen. 

Denne ordning bliver i praksis sjældent anvendt. 

Personskatteloven giver ikke mulighed for opsparing. 

Som udgangspunkt vil man derfor ved anvendelse af personskatteloven og Kapitalafkastordningen skulle 

beskattes af hele overskuddet fra virksomheden i det pågældende indkomstår, hvorimod man i 

Virksomhedsskatteordningen kan optimere, såfremt man ikke hæver det hele i indkomståret.  

Virksomhedsskatteordningen giver ligeledes mulighed for, at man ved høje indkomster, hvor man ikke 

har hævet det hele, kan hensætte til en senere hævning og dermed lade sig beskatte af et beløb, som endnu 

ikke er hævet, men som derimod kan hæves skattefrit i senere indkomstår. 

Administration og opstart 

Personskatteloven er den administrativt letteste beskatningsform. Dette skyldes blandt andet, at der ikke 

er krav til specifik opdeling mellem virksomheds- og privatøkonomi, imens der heller ikke er krav om 

overholdelse af bogføringsloven. Derudover skal der ikke opgøres indskudskonto, opsparet overskud og 

andre relevante regnskabs- og skattemæssige konti i forbindelse med driften af virksomheden og 

opgørelsen af skatten. 

Kapitalafkastordningen stiller ligeledes ingen specifikke krav til ovenstående. Derimod skal man opgøre 

et kapitalafkastgrundlag årligt ud fra bestemmelserne herom, hvilket kan kræve ekstern assistance og 

dermed ekstra omkostninger, hvis man ikke selv er inde i reglerne. 

Virksomhedsskatteordningen er meget administrativ tung og kræver både opgørelser af konti ved opstart 

af virksomheden samt løbende. Opgørelserne kan være vanskelige at opgøre selv, hvorfor det kan være 

fordelagtigt at søge ekstern rådgivning. Det anbefales derfor at søge ekstern hjælp og rådgivning. 

Derudover stilles der også krav til en skarp opdeling mellem virksomheds- og privatøkonomien. 
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Alle ovenstående faktorer er væsentlige at tage stilling til, før man vælger beskatningsform i personligt 

regi. Det afhænger i høj grad af virksomhedens aktivitet, markedsforhold, finansielle struktur (renter, 

balance mv.) og virksomhedsejernes evne til selv at udarbejde opgørelserne. 

Derudover er der også mulighed for at vælge at drive virksomhed i selskabsform, hvilket giver en meget 

anderledes beskatning af personen. Dette giver også andre muligheder inden for blandt andet investering, 

men kan også have sine administrative udfordringer i form af pligt til regnskabsaflæggelse og 

offentliggørelse mv. I forbindelse med indførslen af iværksætterselskaberne d. 1. januar 2014, har man 

fået et godt alternativ til Virksomhedsordningen, idet man nu kan stifte et selskab for 1 kr. Der er ingen 

markant forskel i den endelige skat, såfremt man optimerer, så det er op til den enkelte, om man skal vælge 

det ene eller andet. Den helt store fordel ved at drive virksomhed i selskabsform er kreditorbeskyttelsen, 

og dermed også hæftelsen for ejeren i forhold til sine forpligtelser. I Virksomhedsskatteordningen hæfter 

man med hele den private formue. 

I korte træk, kan ovenstående opsummeres som vist i tabellen: 

 Personskatteloven Kapitalafkast-ordningen Virksomhedsskatte-

ordningen 

Aktivmassens 

størrelse 

Ingen betydning 1 % af aktivmassen 1 % af balancesummen 

Renter Kapitalindkomst Kapitalindkomst Personlig indkomst 

Svingende 

indkomster 

Ingen mulighed for 

indkomstudjævning 

Mulighed for 

indkomstudjævning ved 

anvendelse af 

konjunkturudligningskonto 

Mulighed for 

indkomstudjævning ved 

anvendelse af opsparet 

overskud og hensættelse 

til senere hævning 

Administration og 

opstart 

Let Middel – kræver 

opgørelse af 

kapitalafkastgrundlag 

Tung – kræver opgørelse 

af indskudskonto og 

kapitalafkastgrundlag ved 

opstart samt løbende 

registreringer ifm. driften 
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Bilag 1
Uden 

henlæggelse Med henlæggelse Med henlæggelse

Sats År 2017 Sats År 2017 Sats År 2018
Opgørelse af skattepligtig inkomst
Virksomhedsresultat 800.000 800.000 -                       
Kapitalafkast, jf. note 1 -144.000 -144.000 -                       
Henlæggelse til konjunkturudligningskonto, jf. note 2 -                       -134.696 134.696 
AM-bidragsgrundlag 656.000 521.304 134.696 

AM-bidrag, 8% 8,00% -52.480 8,00% -41.704 8,00% -10.776 
Personlig indkomst 603.520 479.600 123.920 

Renteindtægter 2.000 2.000 -                       
Renteudgifter -20.000 -20.000 -                       
Kapitalafkast, jf. note 1 144.000 144.000 -                       
Kapitalindkomst 126.000 126.000 -                       

Beskæftigelsesfradrag, 8,75%, maks 30.000 kr. 8,75% -30.000 8,75% -30.000 9,50% -11.772 
Ligningsmæssige fradrag -30.000 -30.000 -11.772 

Skattepligtig indkomst 699.520 575.600 112.148 

Skatteberegning
Grøn check -1.045 
AM bidrag 8,00% 52.480 8,00% 41.704 8,00% 10.776 
Bundskat 10,08% 73.536 10,08% 61.044 11,15% 13.817 
Topskat - personlig indkomst over 479.600 kr. 15,00% 18.588 15,00% -                       15,00% -                       
Topskat - kapitalindkomst over 42.800 kr. 15,00% 12.480 15,00% 12.480 15,00% -                       
Nedslag for kapitalindkomst over 42% 8,88% -7.388 8,88% -7.388 0,00% -                       
Sundhedsbidrag 2,00% 13.990 2,00% 11.512 1,00% 1.121 
Kommuneskat 23,80% 166.486 23,80% 136.993 23,80% 26.691 
Kirkeskat 0,80% 5.596 0,80% 4.605 0,80% 897 
Konjunkturudligningsskat 22,00% -                       22,00% 29.633 22,00% -29.633 
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% -4.536 10,08% -4.536 11,15% -5.129 
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% -900 2,00% -900 1,00% -460 
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% -10.710 23,80% -10.710 23,80% -10.948 
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% -360 0,80% -360 0,80% -368 
Årets samlede skat 319.262 274.077 5.719 



Bilag 1, fortsat
 Uden 

henlæggelse 
 Med 

henlæggelse 
 Med 

henlæggelse 

1. Kapitalafkast

Virksomhedsaktiver pr. 01.01.2017 14.400.000          14.400.000          -                       

Kapitalafkast, 1% heraf, maks 800.000 kr. 144.000                144.000                -                       

2. Henlæggelse til konjunkturudlingskonto

Saldo pr. 01.01.2017 -                       -                       105.063                

Årets hævning -                       -                       -                       

Henlæggelse i året, eksklusive konjunkturudligningsskat -                       105.063                -105.063              

Saldo pr. 31.12.2017 -                       105.063                -                       



Bilag 2
Uden 

opsparing
Fuld 

opsparing
Optimering til 

topskat
Optimering, 

fortsat
Skattepligtig indkomst Sats År 2017 Sats År 2017 Sats År 2017 Sats År 2018
Personlig indkomst fra virksomhed, jf note 1 782.000          40.000            561.304          220.696          
Øvrig lønindkomst -                 -                 -                 -                 
Kapitalafkast, jf. note 2 (40.000)          (40.000)          (40.000)          -                 
Personlig indkomst / AM bidragsgrundlag 742.000          -                 521.304          220.696          

AM bidrag, 8 % 8,00% (59.360)          8,00% -                 8,00% (41.704)          8,00% (17.656)          
Personlig indkomst i alt 682.640          -                 479.600          203.040          

Kapitalafkast, jf. note 2 40.000            40.000            40.000            -                 1)
Private renteudgifter -                 -                 -                 -                 
Kapitalindkomst 40.000            40.000            40.000            -                 

Beskæftigelsesfradrag 8,75% (30.000)          8,75% -                 8,75% (30.000)          9,50% (19.289)          
Ligningsmæssige fradrag (30.000)          -                 (30.000)          (19.289)          

Skattepligtig indkomst i alt 692.640          40.000            489.600          183.751          

Skatteberegning
Grøn check (1.220)            -                 (1.045)            
AM bidrag 8,00% 59.360            8,00% -                 8,00% 41.704            8,00% 17.656            
Bundskat 10,08% 72.842            10,08% 4.032              10,08% 52.376            11,15% 22.639            
Topskat 15,00% 30.456            15,00% -                 15,00% -                 15,00% -                 
Sundhedsbidrag 2,00% 13.853            2,00% 800                 2,00% 9.792              1,00% 1.838              
Kommuneskat 23,80% 164.848          23,80% 9.520              23,80% 116.525          23,80% 43.733            
Kirkeskat 0,80% 5.541              0,80% 320                 0,80% 3.917              0,80% 1.470              
Virksomhedsskat 22,00% -                 22,00% 163.240          22,00% 48.553            22,00% (48.553)          
Nedslag for beskatning over 51,95 %
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% (4.536)            10,08% (4.032)            10,08% (4.536)            11,15% (5.129)            
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% (900)               2,00% (800)               2,00% (900)               1,00% (460)               
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% (10.710)          23,80% (9.520)            23,80% (10.710)          23,80% (10.948)          
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% (360)               0,80% (320)               0,80% (360)               0,80% (368)               
Årets samlede skat 330.394          162.020          256.361          20.832            

Samlet skat i alt 277.193          

1) Da der ikke er noget virksomhedsresultat i 2018, er der intet kapitalafkast



Bilag 2, fortsat
Uden 

opsparing
Fuld 

opsparing
Optimering til 

topskat
Optimering, 

fortsat
1. Virksomhedsresultat
Resultat af virksomhed før renter 800.000          800.000          800.000          -                 
Renteindtægter virksomhed 2.000              2.000              2.000              -                 
Renteudgifter i virksomhed (20.000)          (20.000)          (20.000)          -                 
Resultat efter renter 782.000          782.000          782.000          -                 

Virksomhedsresultat fordeles således; 
Overført til konto for opsparet overskud, før skat -                 742.000          220.696          -                 
Kapitalafkast, KI 40.000            40.000            40.000            -                 
Overført til personlig indkomst, PI 742.000          -                 521.304          -                 

782.000          782.000          782.000          -                 

2. Kapitalafkast / Rentekorrektion
Virksomhedsaktiver 01.01.2017 15.000.000     15.000.000     15.000.000     15.000.000     
Virksomhedspassiver 01.01.2017 (11.000.000)   (11.000.000)   (11.000.000)   (11.000.000)   
Kapitalafkastgrundlag pr. 01.01.2017 4.000.000       4.000.000       4.000.000       4.000.000       

Kapitalafkast 1,00% 40.000            1,00% 40.000            1,00% 40.000            1,00% -                 

3. Virksomhedskonti 
Indskudskonto 01.01.2017 4.000.000       4.000.000       100.000          100.000          
Årets regulering -                 -                 -                 -                 
Indskudskonto 31.12.2017 4.000.000       4.000.000       100.000          100.000          

Opsparet overskud 01.01.2017 -                 -                 -                 172.143          
Årets regulering (ekskl. indkomstskat), 22 % -                 578.760          172.143          -                 
Hævet til personlig indkomst -                 -                 -                 (172.143)        
Opsparet overskud 31.12.2017 -                 578.760          172.143          -                 

4. Hæverækkefølgen
Virksomhedsskat -                 163.240          48.553            -                 
Kapitalafkast (KI) 40.000            40.000            40.000            -                 
Resterende overskud (PI) 702.000          -                 521.304          -                 
Hævet fra konto for opsparet overskud -                 -                 -                 172.143          
Hævet fra Indskudskonto -                 -                 -                 -                 

742.000          203.240          609.857          172.143          



Bilag 3a

Fuld løn Fuldt udbytte
Optimering af 
løn og udbytte

Skattepligtig indkomst Sats År 2017 Sats År 2017 Sats År 2017
Lønindkomst, jf. note 1 782.000          -                  521.304          
Personlig indkomst / AM bidragsgrundlag 782.000          -                  521.304          

AM bidrag, 8 % 8,00% (62.560)          8,00% -                  8,00% (41.704)          
Personlig indkomst i alt 719.440          -                  479.600          

Renter -                  -                  -                  
Kapitalindkomst i alt -                  -                  -                  

Beskæftigelsesfradrag 8,75% (30.000)          8,75% -                  8,75% (30.000)          
Ligningsmæssige fradrag i alt (30.000)          -                  (30.000)          

Skattepligtig indkomst i alt 689.440          -                  449.600          

Udbytte fra selskab -                  609.960          203.364          
Aktieindkomst i alt -                  609.960          203.364          

Skatteberegning
Grøn check -                  (1.220)            -                  
AM bidrag 8,00% 62.560            8,00% -                  8,00% 41.704            
Bundskat 10,08% 72.520            10,08% -                  10,08% 48.344            
Topskat 15,00% 35.976            15,00% -                  15,00% -                  
Sundhedsbidrag 2,00% 13.789            2,00% -                  2,00% 8.992              
Kommuneskat 23,80% 164.087          23,80% -                  23,80% 107.005          
Kirkeskat 0,80% 5.516              0,80% -                  0,80% 3.597              
Udbytteskat -                  248.428          77.658            
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% (4.536)            10,08% -                  10,08% (4.536)            
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% (900)               2,00% -                  2,00% (900)               
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% (10.710)          23,80% -                  23,80% (10.710)          
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% (360)               0,80% -                  0,80% (360)               

Samlet personlig skat 337.941          247.208          270.793          
Samlet selskabsskat, jf. note 1 -                  172.040          57.332            
Skatteværdi af underskudsfremførsel (2018) -                  -                  -                  
Samlet skat i alt 337.941          419.248          328.125          



Bilag 3a, fortsat

Fuld løn Fuldt udbytte
Optimering af 
løn og udbytte

1. Virksomhedsresultat
Resultat af virksomhed før lønninger 782.000          782.000          782.000          
Lønomkostninger (782.000)        -                  (521.304)        
Skattepligtig indkomst af virksomhed -                  782.000          260.696          

Selskabsskat, 22% af skattepligtig indkomst -                  172.040          57.332            

2. Udbytte -                  609.960          203.364          
27% af udbytte, betales af selskab -                 164.689         54.908           
15% af beløb over 51.700 kr., betales privat -                 83.739           22.750           
Samlet skat i relation til udbytte -                  248.428          77.658            



Bilag 3b

Optimering af 
løn og udbytte 

Optimering af 
løn og udbytte 

Optimering af 
løn uden 
udbytte

Optimering af 
løn uden 
udbytte

Skattepligtig indkomst Sats År 2017 Sats År 2018 Sats År 2017 Sats År 2018
Lønindkomst, jf. note 1 521.304 98.764 521.304 203.364 
Personlig indkomst / AM bidragsgrundlag 521.304 98.764 521.304 203.364 

AM bidrag, 8 % 8,00% -41.704 8,00% -7.901 8,00% -41.704 8,00% -16.269 
Personlig indkomst i alt 479.600 90.863 479.600 187.095 

Renter -                  -                  -                  -                  
Kapitalindkomst i alt -                  -                  -                  -                  

Beskæftigelsesfradrag 8,75% -30.000 9,50% -9.383 8,75% -30.000 9,50% -19.320 
Ligningsmæssige fradrag i alt -30.000 -9.383 -30.000 -19.320 

Skattepligtig indkomst i alt 449.600 81.480 449.600 167.775 

Udbytte fra selskab 51.700 52.900 -                  -                  
Aktieindkomst i alt 51.700 52.900 -                  -                  

Skatteberegning
Grøn check -                  -1.045 -                  -1.045 
AM bidrag 8,00% 41.704 8,00% 7.901 8,00% 41.704 8,00% 16.269 
Bundskat 10,08% 48.344 11,15% 10.131 10,08% 48.344 11,15% 20.861 
Topskat 15,00% -0 15,00% -                  15,00% -                  15,00% -                  
Sundhedsbidrag 2,00% 8.992 1,00% 815 2,00% 8.992 1,00% 1.678 
Kommuneskat 23,80% 107.005 23,80% 19.392 23,80% 107.005 23,80% 39.930 
Kirkeskat 0,80% 3.597 0,80% 652 0,80% 3.597 0,80% 1.342 
Udbytteskat 13.959 14.283 -                  -                  
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% -4.536 11,15% -10.131 10,08% -4.536 11,15% -5.129 
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% -900 1,00% -815 2,00% -900 1,00% -460 
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% -10.710 23,80% -19.392 23,80% -10.710 23,80% -10.948 
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% -360 0,80% -652 0,80% -360 0,80% -368 

Samlet personlig skat 207.094 21.139 193.136 62.131 
Samlet selskabsskat, jf. note 1 57.332 -                  57.332 -                  
Skatteværdi af underskudsfremførsel (2018) -                  -21.714 -                  -44.726 
Samlet skat i alt 264.426 -575 250.468 17.405 

Samlet skat over 2 år 263.852 267.872 
Heraf betalbar 285.566 312.598 



Bilag 3b, fortsat

Optimering af 
løn og udbytte 

Optimering af 
løn og udbytte 

Optimering af 
løn uden 
udbytte

Optimering af 
løn uden 
udbytte

1. Virksomhedsresultat
Resultat af virksomhed før lønninger 782.000 -                  782.000 -                  
Lønomkostninger -521.304 -98.764 -521.304 -203.364 
Skattepligtig indkomst af virksomhed 260.696 -98.764 260.696 -203.364 

Selskabsskat, 22% af skattepligtig indkomst 57.332 -21.714 57.332 -44.726 

2. Udbytte 51.700 52.900 -                  -                  
27% af udbytte, betales af selskab 13.959 14.283 -                 -                 
15% af beløb over 51.700 kr., betales privat -                 -                 -                 -                 
Samlet skat i relation til udbytte 13.959 14.283 -                  -                  



Bilag 4a PSL

Sats År 2017
Opgørelse af skattepligtig inkomst
Virksomhedsresultat, jf. note 1 400.000 
Kapitalafkast, jf. note 2 -                       
AM-bidragsgrundlag 400.000 

AM-bidrag, 8% 8,00% -32.000 
Personlig indkomst 368.000 

Renteindtægter, jf. note 1 -                       
Renteudgifter, jf. note 1 -                       
Kapitalindkomst -                       

Beskæftigelsesfradrag, 8,75%, maks 30.000 kr. 8,75% -30.000 
Ligningsmæssige fradrag -30.000 

Skattepligtig indkomst 338.000 

Skatteberegning
AM bidrag 8,00% 32.000 
Bundskat 10,08% 37.094 
Topskat - personlig indkomst over 479.600 kr. 15,00% -                       
Topskat - kapitalindkomst over 42.800 kr. 15,00% -                       
Nedslag for kapitalindkomst over 42% 0,00% -                       
Sundhedsbidrag 2,00% 6.760 
Kommuneskat 23,80% 80.444 
Kirkeskat 0,80% 2.704 
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% -4.536 
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% -900 
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% -10.710 
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% -360 
Årets samlede skat 142.496 



Bilag 4a, fortsat  PSL 

1. Virksomhedsresultat

Resultat af virksomhed før renter 400.000 

Renteindtægter virksomhed -                       

Renteudgifter i virksomhed -                       

Resultat efter renter 400.000 



Bilag 4b KAO

Sats År 2017
Opgørelse af skattepligtig inkomst
Virksomhedsresultat, jf. note 1 400.000 
Kapitalafkast, jf. note 2 -                       
AM-bidragsgrundlag 400.000 

AM-bidrag, 8% 8,00% -32.000 
Personlig indkomst 368.000 

Renteindtægter, jf. note 1 -                       
Renteudgifter, jf. note 1 -                       
Kapitalafkast, jf. note 2 -                       
Kapitalindkomst -                       

Beskæftigelsesfradrag, 8,75%, maks 30.000 kr. 8,75% -30.000 
Ligningsmæssige fradrag -30.000 

Skattepligtig indkomst 338.000 

Skatteberegning
AM bidrag 8,00% 32.000 
Bundskat 10,08% 37.094 
Topskat - personlig indkomst over 479.600 kr. 15,00% -                       
Topskat - kapitalindkomst over 42.800 kr. 15,00% -                       
Nedslag for kapitalindkomst over 42% 0,00% -                       
Sundhedsbidrag 2,00% 6.760 
Kommuneskat 23,80% 80.444 
Kirkeskat 0,80% 2.704 
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% -4.536 
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% -900 
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% -10.710 
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% -360 
Årets samlede skat 142.496 



Bilag 4b, fortsat  KAO 

1. Virksomhedsresultat

Resultat af virksomhed før renter 400.000 

Renteindtægter virksomhed -                       

Renteudgifter i virksomhed -                       

Resultat efter renter 400.000 

2. Kapitalafkast

Virksomhedsaktiver pr. 01.01.2017 -                       

Virksomhedspassiver pr. 01.01.2017 -                       

Kapitalafkastgrundlag -                       

Kapitalafkast, 1% heraf, maks 400.000 kr. -                       



Bilag 4c VSO

Sats År 2017
Opgørelse af skattepligtig inkomst
Virksomhedsresultat, jf. note 1 400.000 
Kapitalafkast, jf. note 2 -                       
AM-bidragsgrundlag 400.000 

AM-bidrag, 8% 8,00% -32.000 
Personlig indkomst 368.000 

Kapitalafkast, jf. note 2 -                       
Kapitalindkomst -                       

Beskæftigelsesfradrag, 8,75%, maks 30.000 kr. 8,75% -30.000 
Ligningsmæssige fradrag -30.000 

Skattepligtig indkomst 338.000 

Skatteberegning
AM bidrag 8,00% 32.000 
Bundskat 10,08% 37.094 
Topskat - personlig indkomst over 479.600 kr. 15,00% -                       
Topskat - kapitalindkomst over 42.800 kr. 15,00% -                       
Nedslag for kapitalindkomst over 42% 0,00% -                       
Sundhedsbidrag 2,00% 6.760 
Kommuneskat 23,80% 80.444 
Kirkeskat 0,80% 2.704 
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% -4.536 
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% -900 
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% -10.710 
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% -360 
Årets samlede skat 142.496 



Bilag 4c, fortsat  VSO 

1. Virksomhedsresultat

Resultat af virksomhed før renter 400.000 

Renteindtægter virksomhed -                       

Renteudgifter i virksomhed -                       

Resultat efter renter 400.000 

Virksomhedsresultat fordeles således; 

Overført til konto for opsparet overskud,før skat -                       

Kapitalafkast, KI -                       

Overført til personlig indkomst, PI 400.000 

400.000 

2. Kapitalafkast

Virksomhedsaktiver pr. 01.01.2017 -                       

Virksomhedspassiver pr. 01.01.2017 -                       

Kapitalafkastgrundlag -                       

Kapitalafkast, 1% heraf, maks 400.000 kr. -                       

3. Skattemæssige kapitalforklaring for virksomhed

Hensat til senere hævning 01.01.2017 -                       

Skattemæssigt resultat for virksomhed 400.000 

Årets disponible beløb 400.000 

Kontant hævet, jf. årsrapport -215.000 

Hensat til senere hævning 31.12.2017 -185.000 

Årets overførsler -400.000 

Hensat til senere hævning 31.12.2017 185.000 

Hensat til senere hævning 01.01.2017 -                       

Regulering, hensat til senere hævning 185.000 



Bilag 4c, fortsat  VSO 

3. Virksomhedskonti 

Indskudskonto 01.01.2017 -                       

Årets regulering -                       

Indskudskonto 31.12.2017 -                       

Opsparet overskud 01.01.2017 -                       

Årets regulering (ekskl. indkomstskat), 22 % -                       

Hævet til personlig indkomst -                       

Opsparet overskud 31.12.2017 -                       

4. Hæverækkefølgen

Virksomhedsskat -                       

Kapitalafkast (KI) -                       

Resterende overskud (PI) 400.000 

Hævet fra konto for opsparet overskud -                       

Hævet fra Indskudskonto -                       

400.000 



Bilag 5a PSL

Sats År 2017
Opgørelse af skattepligtig inkomst
Virksomhedsresultat, jf. note 1 880.000 
Kapitalafkast, jf. note 2 -                       
Genvundne afskrivninger, jf. tabel 11 2.400.000 
AM-bidragsgrundlag 3.280.000 

AM-bidrag, 8% 8,00% -262.400 
Personlig indkomst 3.017.600 

Renteindtægter, jf. note 1 -                       
Renteudgifter, jf. note 1 -500.000 
Ejendomsavance, jf. tabel 11 1.815.000 
Kapitalindkomst 1.315.000 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75%, maks 30.000 kr. 8,75% -30.000 
Ligningsmæssige fradrag -30.000 

Skattepligtig indkomst 4.302.600 

Skatteberegning
AM bidrag 8,00% 262.400 
Bundskat 10,08% 436.726 
Topskat - personlig indkomst over 479.600 kr. 15,00% 380.700 
Topskat - kapitalindkomst over 42.800 kr. 15,00% 190.830 
Nedslag for kapitalindkomst over 42% 8,88% -112.971 
Sundhedsbidrag 2,00% 86.052 
Kommuneskat 23,80% 1.024.019 
Kirkeskat 0,80% 34.421 
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% -4.536 
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% -900 
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% -10.710 
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% -360 
Årets samlede skat 2.285.670 



Bilag 5a, fortsat  PSL 

1. Virksomhedsresultat

Resultat af virksomhed før renter 880.000 

Renteindtægter virksomhed -                       

Renteudgifter i virksomhed -500.000 

Resultat efter renter 380.000 



Bilag 5b KAO

Sats År 2017
Opgørelse af skattepligtig inkomst
Virksomhedsresultat, jf. note 1 880.000 
Kapitalafkast, jf. note 2 -538.000 
Genvundne afskrivninger, jf. tabel 11 2.400.000 
AM-bidragsgrundlag 2.742.000 

AM-bidrag, 8% 8,00% -219.360 
Personlig indkomst 2.522.640 

Renteindtægter, jf. note 1 -                       
Renteudgifter, jf. note 1 -500.000 
Kapitalafkast, jf. note 2 538.000 
Ejendomsavance, jf. tabel 11 1.815.000 
Kapitalindkomst 1.853.000 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75%, maks 30.000 kr. 8,75% -30.000 
Ligningsmæssige fradrag -30.000 

Skattepligtig indkomst 4.345.640 

Skatteberegning
AM bidrag 8,00% 219.360 
Bundskat 10,08% 441.065 
Topskat - personlig indkomst over 479.600 kr. 15,00% 306.456 
Topskat - kapitalindkomst over 42.800 kr. 15,00% 271.530 
Nedslag for kapitalindkomst over 42% 8,88% -160.746 
Sundhedsbidrag 2,00% 86.913 
Kommuneskat 23,80% 1.034.262 
Kirkeskat 0,80% 34.765 
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% -4.536 
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% -900 
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% -10.710 
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% -360 
Årets samlede skat 2.217.099 



Bilag 5b, fortsat  KAO 

1. Virksomhedsresultat

Resultat af virksomhed før renter 880.000 

Renteindtægter virksomhed -                       

Renteudgifter i virksomhed -500.000 

Resultat efter renter 380.000 

2. Kapitalafkast

Virksomhedsaktiver pr. 01.01.2017 53.800.000 

Kapitalafkastgrundlag 53.800.000 

Kapitalafkast, 1% heraf, maks 880.000 kr. 538.000 



Bilag 5c VSO

Sats År 2017
Opgørelse af skattepligtig inkomst
Virksomhedsresultat, jf. note 1 380.000 
Kapitalafkast, jf. note 2 -110.000 
Ejendomsavance og genvundne afskrivning, jf. tabel 11 4.215.000 
AM-bidragsgrundlag 4.485.000 

AM-bidrag, 8% 8,00% -358.800 
Personlig indkomst 4.126.200 

Kapitalafkast, jf. note 2 110.000 
Kapitalindkomst 110.000 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75%, maks 30.000 kr. 8,75% -30.000 
Ligningsmæssige fradrag -30.000 

Skattepligtig indkomst 4.206.200 

Skatteberegning
AM bidrag 8,00% 358.800 
Bundskat 10,08% 427.009 
Topskat - personlig indkomst over 479.600 kr. 15,00% 546.990 
Topskat - kapitalindkomst over 42.800 kr. 15,00% 10.080 
Nedslag for kapitalindkomst over 42% 8,88% -5.967 
Sundhedsbidrag 2,00% 84.124 
Kommuneskat 23,80% 1.001.076 
Kirkeskat 0,80% 33.650 
Virksomhedsskat 22,00% -                       
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% -4.536 
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% -900 
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% -10.710 
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% -360 
Årets samlede skat 2.439.255 

  



Bilag 5c, fortsat  VSO 

1. Virksomhedsresultat

Resultat af virksomhed før renter og ejendomsavance 880.000 

Ejendomsavance, jf. tabel 11 4.215.000 

Renteindtægter virksomhed -                       

Renteudgifter i virksomhed -500.000 

Resultat efter renter 4.595.000 

Virksomhedsresultat fordeles således; 

Overført til konto for opsparet overskud,før skat -                       

Kapitalafkast, KI -                       

Overført til personlig indkomst, PI 4.595.000 

4.595.000 

2. Kapitalafkast

Virksomhedsaktiver pr. 01.01.2017 55.000.000 

Virksomhedspassiver pr. 01.01.2017 -44.000.000 

Kapitalafkastgrundlag 11.000.000 

Kapitalafkast, 1% heraf, maks 380.000 kr. 110.000 

3. Skattemæssige kapitalforklaring for virksomhed

Hensat til senere hævning 01.01.2017 -                       

Skattemæssigt resultat for virksomhed 4.595.000 

Årets disponible beløb 4.595.000 

Kontant hævet, jf. årsrapport -4.595.000 

Hensat til senere hævning 31.12.2017 -                       

Årets overførsler -4.595.000 

Hensat til senere hævning 31.12.2017 -                       

Hensat til senere hævning 01.01.2017 -                       

Regulering, hensat til senere hævning -                       



Bilag 5c, fortsat  VSO 

3. Virksomhedskonti 

Indskudskonto 01.01.2017 2.500.000 

Årets regulering -                       

Indskudskonto 31.12.2017 2.500.000 

Opsparet overskud 01.01.2017 -                       

Årets regulering (ekskl. indkomstskat), 22 % -                       

Hævet til personlig indkomst -                       

Opsparet overskud 31.12.2017 -                       

4. Hæverækkefølgen

Virksomhedsskat -                       

Kapitalafkast (KI) -                       

Resterende overskud (PI) 4.595.000 

Hævet fra konto for opsparet overskud -                       

Hævet fra Indskudskonto -                       

4.595.000 



Bilag 6a PSL

Sats År 2017
Opgørelse af skattepligtig inkomst
Virksomhedsresultat, jf. note 1 775.000 
Kapitalafkast, jf. note 2 -                       
AM-bidragsgrundlag 775.000 

AM-bidrag, 8% 8,00% -62.000 
Personlig indkomst 713.000 

Renteindtægter, jf. note 1 1.000 
Renteudgifter, jf. note 1 -2.000 
Kapitalindkomst -1.000 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75%, maks 30.000 kr. 8,75% -30.000 
Ligningsmæssige fradrag -30.000 

Skattepligtig indkomst 682.000 

Skatteberegning
AM bidrag 8,00% 62.000 
Bundskat 10,08% 71.870 
Topskat - personlig indkomst over 479.600 kr. 15,00% 35.010 
Topskat - kapitalindkomst over 42.800 kr. 15,00% -                       
Nedslag for kapitalindkomst over 42% 0,00% -                       
Sundhedsbidrag 2,00% 13.640 
Kommuneskat 23,80% 162.316 
Kirkeskat 0,80% 5.456 
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% -4.536 
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% -900 
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% -10.710 
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% -360 
Skatteværdi af rentefradrag, jf. PSL § 11 6,00% -60 
Årets samlede skat 333.726 



Bilag 6a, fortsat  PSL 

1. Virksomhedsresultat

Resultat af virksomhed før renter 775.000 

Renteindtægter virksomhed 1.000 

Renteudgifter i virksomhed -2.000 

Resultat efter renter 774.000 



Bilag 6b KAO

Sats År 2017
Opgørelse af skattepligtig inkomst
Virksomhedsresultat, jf. note 1 775.000 
Kapitalafkast, jf. note 2 -26.000 
AM-bidragsgrundlag 749.000 

AM-bidrag, 8% 8,00% -59.920 
Personlig indkomst 689.080 

Renteindtægter, jf. note 1 1.000 
Renteudgifter, jf. note 1 -2.000 
Kapitalafkast, jf. note 2 26.000 
Kapitalindkomst 25.000 

Beskæftigelsesfradrag, 8,75%, maks 30.000 kr. 8,75% -30.000 
Ligningsmæssige fradrag -30.000 

Skattepligtig indkomst 684.080 

Skatteberegning
AM bidrag 8,00% 59.920 
Bundskat 10,08% 71.979 
Topskat - personlig indkomst over 479.600 kr. 15,00% 31.422 
Topskat - kapitalindkomst over 42.800 kr. 15,00% -                       
Nedslag for kapitalindkomst over 42% 0,00% -                       
Sundhedsbidrag 2,00% 13.682 
Kommuneskat 23,80% 162.811 
Kirkeskat 0,80% 5.473 
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% -4.536 
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% -900 
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% -10.710 
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% -360 
Årets samlede skat 328.781 



Bilag 6b, fortsat  KAO 

1. Virksomhedsresultat

Resultat af virksomhed før renter 775.000 

Renteindtægter virksomhed 1.000 

Renteudgifter i virksomhed -2.000 

Resultat efter renter 774.000 

2. Kapitalafkast

Virksomhedsaktiver pr. 01.01.2017 2.600.000 

Virksomhedspassiver pr. 01.01.2017 -                       

Kapitalafkastgrundlag 2.600.000 

Kapitalafkast, 1% heraf, maks 775.000 kr. 26.000 



Bilag 6c VSO VSO

Sats År 2017 Sats År 2018
Opgørelse af skattepligtig inkomst
Personlig indkomst fra virksomhed, jf note 1 533.304 240.696 
Kapitalafkast, jf. note 2 -12.000 -                       
AM-bidragsgrundlag 521.304 240.696 

AM-bidrag, 8% 8,00% -41.704 8,00% -19.256 
Personlig indkomst 479.600 221.440 

Kapitalafkast, jf. note 2 12.000 -                       1)
Kapitalindkomst 12.000 -                       

Beskæftigelsesfradrag, 8,75%, maks 30.000 kr. 8,75% -30.000 9,50% -21.037 
Ligningsmæssige fradrag -30.000 -21.037 

Skattepligtig indkomst 461.600 200.403 

Skatteberegning
Grøn check -                       -1.045 
AM bidrag 8,00% 41.704 8,00% 19.256 
Bundskat 10,08% 49.553 11,15% 24.691 
Topskat - personlig indkomst over 479.600 kr. 15,00% -                       15,00% -                       
Topskat - kapitalindkomst over 42.800 kr. 15,00% -                       15,00% -                       
Nedslag for kapitalindkomst over 42% 0,00% -                       0,00% -                       
Sundhedsbidrag 2,00% 9.232 1,00% 2.004 
Kommuneskat 23,80% 109.861 23,80% 47.696 
Kirkeskat 0,80% 3.693 0,80% 1.603 
Virksomhedsskat 22,00% 52.953 22,00% -52.953 
Skatteværdien af personfradrag, bundskat 10,08% -4.536 11,15% -5.129 
Skatteværdien af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% -900 1,00% -460 
Skatteværdien af personfradrag, kommuneskat 23,80% -10.710 23,80% -10.948 
Skatteværdien af personfradrag, kirkeskat 0,80% -360 0,80% -368 
Årets samlede skat 250.490 24.347 

274.837 

1) Der er intet resultat i 2018, hvorfor der ikke er noget kapitalafkast



Bilag 6c, fortsat  VSO  VSO 

1. Virksomhedsresultat

Resultat af virksomhed før renter 775.000 -                       

Renteindtægter virksomhed 1.000 -                       

Renteudgifter i virksomhed -2.000 -                       

Resultat efter renter 774.000 -                       

Virksomhedsresultat fordeles således; 

Overført til konto for opsparet overskud,før skat 240.696 -                       

Kapitalafkast, KI 12.000 -                       

Overført til personlig indkomst, PI 521.304 -                       

774.000 -                       

2. Kapitalafkast

Virksomhedsaktiver pr. 01.01.2017 2.800.000 2.800.000 

Virksomhedspassiver pr. 01.01.2017 -1.600.000 -1.600.000 

Kapitalafkastgrundlag 1.200.000 1.200.000 

Kapitalafkast, 1% heraf, maks 775.000 kr. 12.000 -                       

3. Skattemæssige kapitalforklaring for virksomhed

Hensat til senere hævning 01.01.2017 -                       -                       

Skattemæssigt resultat for virksomhed 775.000 -                       

Årets disponible beløb 775.000 -                       

Kontant hævet, jf. årsrapport -400.000 -                       

Hensat til senere hævning 31.12.2017 -121.304 -                       

Årets overførsler -521.304 -                       

Hensat til senere hævning 31.12.2017 121.304 -                       

Hensat til senere hævning 01.01.2017 -                       -                       

Regulering, hensat til senere hævning 121.304 -                       



Bilag 6c, fortsat  VSO  VSO 

3. Virksomhedskonti 

Indskudskonto 01.01.2017 100.000 100.000 

Årets regulering -                       -                       

Indskudskonto 31.12.2017 100.000 100.000 

Opsparet overskud 01.01.2017 -                       187.743 

Årets regulering (ekskl. indkomstskat), 22 % 187.743 -                       

Hævet til personlig indkomst -                       -187.743 

Opsparet overskud 31.12.2017 187.743 -                       

4. Hæverækkefølgen

Virksomhedsskat 52.953 -                       

Kapitalafkast (KI) 12.000 -                       

Resterende overskud (PI) 521.304 -                       

Hævet fra konto for opsparet overskud -                       187.743 

Hævet fra Indskudskonto -                       -                       

586.257 187.743 


