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1 Indledning 

Historien bag virksomhedsskatteordningen (”VSO”) finder sin start tilbage i 1987, hvor den daværende regering 

bestående af Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti sammen med 

Socialdemokratiet og Venstre indførte det, der blev navngivet 1987-skattereformen. Et af tiltagene i reformen bestod i 

en opdeling af beskatningen på henholdsvis den personlige indkomst og kapitalindkomsten, hvor man førhen blev 

beskattet efter princippet om integreret nettoindkomstbeskatning. Ved vedtagelsen af reformen bestod forskellen af 

en såkaldt tillægsskat på 6%, der siden dog har været flere ændringer til.1  

Trods ændringerne gennem årene er det centrale element i VSO fortsat eksisterende, således at marginalskatten på 

kapitalindkomst er lavere end for den personlige indkomst. Reformen gjorde det på grund af det lavere rentefradrag 

dermed mindre attraktivt at drive personlig virksomhed, hvorfor man under samme reform besluttede at indføre 

VSO.1 

Med virksomhedsskatteordningen ønskede man dels at fjerne den oven for beskrevet ulighed, men også på andre 

parametre havde ordningen til formål at udjævne forskellene mellem de personligt ejede virksomheder og 

kapitalselskaberne. Det blev blandt andet gjort muligt at opspare overskud, som kun bliver foreløbigt beskattet med 

den gældende selskabsskatteprocent, ligesom man fik mulighed for at opnå fradrag for virksomhedens kapitalafkast.1  

Med de nye muligheder i VSO blev der til gengæld også vedtaget en række betingelser for at kunne benytte 

ordningen. Sammen med flere regnskabs- og skattemæssige betingelser, er der for eksempel krav om, at 

virksomheden skal aflægge et selvstændigt regnskab for at adskille virksomheden fra privatøkonomien. Som 

supplement til kravet om selvstændigt regnskab for virksomheden, er det også betingelse, at der på årlig basis 

opgøres en række konti, herunder størrelsen på indskudskontoen.2  

Indskudskontoen blev indført med det formål at undgå, at personer ved skattespekulation ville forsøge at opnå et 

højere rentefradrag i den personlige indkomst gennem overdragelse af private gældsposter til virksomheden. Såfremt 

dette er tilfældet, har man indført en såkaldt rentekorrektion, der har til formål at modvirke effekten af førnævnte 

skattebesparelse.1  

Trods ovenstående foranstaltninger har man måtte konkludere, at der siden indførelsen har været utilsigtet brug af 

ordningen. På denne baggrund blev Lov nr. 992 af 16. september 2014 (”Lov nr. 992”) indført, hvormed man på flere 

områder skærpede kravene i forhold til brugen af indskudskontoen.  

                                                                 
1 http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen 
2 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
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De ovenfor beskrevne skærpelser danner rammen for opgaven og på baggrund heraf udledes problemformuleringen.  

1.1 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling fremsættes følgende problemstilling: 

”Hvilke skattemæssige konsekvenser har Lov nr. 992 haft for virksomhedsejere under 

virksomhedsskatteordningen, og i hvilket omfang har disse stramninger øget incitamentet til at træde 

ud VSO og i stedet gøre brug af en anden ordning?” 

Som et led i analysen af ovenstående spørgsmål, vil opgaven blive indledt med en redegørelse for indholdet i 

virksomhedsskatteloven (”VSL”) generelt, herunder hvordan ordningen adskiller sig fra de almindelige 

personskatteregler (”PSL””) og kapitalafkastordningen (”KAO”). Dernæst vil der blive redegjort for tiltagene i Lov nr. 

992. Med afsæt i virksomhedsskattelovgivningen og en fiktiv virksomhedscase vil først forskellene mellem de 

forskellige ordninger forsøges belyst, hvorefter det vil undersøges, hvordan Lov nr. 992 af 16. september 2014 har 

kunne påvirke virksomheder omfattet af VSO. 

For at kunne besvare den oven for fremsatte problemformulering, ønskes følgende underspørgsmål besvaret: 

1. Hvilke beskatningsformer eksisterer der for selvstændigt erhvervsdrivende? 

2. Hvordan adskiller disse beskatningsformer sig fra hinanden? 

3. Hvilke incitamenter lå bag ændringerne til virksomhedsskatteordningen i Lov nr. 992? 

4. Hvilke elementer bestod Lov nr. 992 af? 

5. Hvordan ændrede Lov nr. 992 beskatningsforholdene i virksomhedsskatteordningen?  

6. Hvilke konsekvenser kan nogle virksomhedsejere potentielt stå over for efter afviklingsperioden fra 11. juni 

2014 - 31. december 2017 nu er passeret? 
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1.2 Afgrænsning 

Fokus i opgaven er på VSL og Lov nr. 992, og hvordan tiltagene heri har påvirket de selvstændigt erhvervsdrivende. 

Forud for analysen vil der helt naturligt være nogle redegørende afsnit, hvorunder indholdet ikke bliver beskrevet på 

et dybere niveau, men udelukkende tjener som nødvendig information forud for den analyserende del af opgaven. 

Derudover vil opgaven afgrænse sig inden for nedenstående områder. 

Der vil i opgaven udelukkende tages udgangspunkt i beskatningen af selvstændigt erhvervsdrivende og ikke 

kapitalselskaber. Yderligere tager opgaven udgangspunkt i en person bosat i Danmark uden nogle indkomstaktiviteter 

uden for landet, hvorfor problemstillinger vedrørende fuld og begrænset skattepligt i henhold til kildeskatteloven ikke 

gennemgås nærmere, herunder VSL § 15 c.3 

Der tages udelukkende udgangspunkt i en almindelig 12 måneders regnskabsperiode, der følger kalenderåret. Der ses 

derfor blandt andet bort fra VSL § 7, stk. 2 og øvrige problemstillinger, der måtte vedrøre kortere eller længere 

regnskabsperioder.3  

Da opgaven tager udgangspunkt i en enlig selvstændig, vil de skattemæssige fordele, der kan være hos ægtefæller, 

ikke blive berørt, herunder generelt skatteretlige problemstillinger vedrørende ægtefæller og mere specifikt for 

virksomhedsordningen VSL § 12.3  

Da aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven (”ABL”) som hovedregel ikke kan indgå i VSO, jf. VSL § 1, stk. 24, 

uddybes denne indkomsttype ikke i opgaven. CFC-indkomst iht. PSL § 4 b er ligeledes ikke fundet relevant at beskrive 

nærmere i forhold til opgavens problemformulering, ligesom udligningsskatten iht. PSL § 7 a og kommunal 

indkomstskat iht. PSL § 8 c ikke berøres nærmere i opgaven.5 

Hverken de generelle regler vedrørende leasing eller mere specifikke bestemmelser i VSL, herunder VSL § 6, stk. 3, vil 

blive gennemgået nærmere.3  

Der ses bort fra overgangsreglerne i VSL § 3, stk. 73, ligesom bestemmelsen i VSL § 10, stk. 43 vedrørende overtagelse 

af konto for opsparet overskud heller vil ikke blive berørt.  

Alle bygninger i opgaven er anskaffet efter 2010, hvorfor der fx ikke vil blive redegjort for bestemmelsen i VSL § 8, stk. 

2 og dele af VSL § 10, stk. 8.3 

                                                                 
3 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
4 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
5 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173514 
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Reglerne vedrørende afståelse af virksomhed i henhold til VSL § 15-15b og virksomhedsomdannelse i henhold til VSL 

§§ 16-16 c, gennemgås ikke i opgaven og konkursscenarier, herunder elementer i VSL § 15 b, stk. 2, 22 a, stk. 7 og & 

22 b, stk. 8 m.v. vil ikke blive berørt.3 Opgaven beskæftiger sig ligeledes heller ikke med afsnit II i VSL vedrørende 

særlig kapitalafkastberegning på aktier og anparter eller VSL afsnit II B omhandlende indkomst erhvervet fra arbejde 

af litterær eller kunstnerisk karakter. 

I Lov nr. 992 findes der en række undtagelser til hovedreglen i VSL § 10, stk. 6, der foreskriver, at sikkerhedsstillelser 

fra 11. juni 2014 og frem, der er omfattet af denne bestemmelse, skal betragtes som en regulær hævning. Disse 

undtagelser, der er spænder fra VSL §§ 10, stk. 7-9 gennemgås ikke i opgaven.   
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2 Model- og metodevalg 

2.1 Metodevalg 

Det følgende afsnit har til formål at give læseren en teoriramme som baggrund for den videnskabelige undersøgelse. 

Udgangspunktet i opgaven er først og fremmest at analysere ændringerne til VSL, der fremkom ved indførelsen af Lov 

nr. 992, der dermed skal bidrage til besvarelsen af problemformuleringen.  

For at belyse disse forskelle bedst muligt, er der lavet en virksomhedscase, hvor der for hvert regnskabsår vil komme 

en kort beskrivelse af regnskabsårets aktiviteter. Dette vil komme forud for analysen under hvert regnskabsår. Casen 

vil indeholde problemstillinger med relevans for ændringerne i Lov nr. 992 af 16. september, men vil også indbefatte 

øvrige problemstillinger, der har til formål at komme bredere rundt i VSL og dermed give et mere komplet billede af, 

hvilke fordele og ulemper, der er ved VSO samt illustrere, hvordan ordningen fungerer. Endelig vil ordningen også 

blive sammenlignet med PSL og KAO. 

Analysen er opdelt i to hovedafsnit, afsnit 4 og afsnit 5. Den første del af analysen har fokus på regnskabsårene op til 

Lov nr. 992 og vil primært have fokus på at fremstille det basale indhold i VSL samt foretage sammenligninger med PSL 

og KAO. Det næste analyseafsnit vil derefter gå mere i dybden med Lov nr. 992, og hvordan denne kan have påvirket 

virksomhedsejere omfattet af VSO forud for loven. 

Både redegørelsen, analysen og konklusionen vil derfor i al væsentlighed være baseret på gældende og tidligere 

lovgivning, hvorfor den retsdogmatiske metode vil være anvendt. Denne er defineret ved, at den gældende ret 

beskrives, fortolkes og systematiseres. Som beskrevet oven for, vil metoden blive taget i brug på de gældende regler 

før og efter lovgennemførelsen og vil på den måde danne grundlag for en sammenlignende analyse.  

Analysen vil løbende være understøttet af simplificerende eksempler, der har til formål at tydeliggøre betydningen af 

Lov nr. 992 på en let og overskuelig måde.  
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2.2 Dataindsamling 

Da opgaven er bygget op omkring VSL og Lov nr. 992, vil den primære dataindsamling komme fra retskilder, herunder 

tidligere og gældende lovgivning, vejledninger og tidligere afgørelser fra SKAT. Fællesbetegnelsen herfor er sekundær 

kvalitativ data. 

Dataindsamlingen er afsluttet d. 01.08.2018.  

2.3 Kvalitetskriterier og kildekritik  

Som allerede nævnt under afsnit 2.1 vil både opgavens beskrivende og analyserende del være baseret på retskilder, 

vejledninger og tidligere afgørelser fra SKAT. Den mest hyppigt anvendte retskilde vil være virksomhedsskatteloven og 

herudover personskatteloven, men øvrige lovgivninger vil også være anvendt, hvor det er relevant.   

Disse lovgivninger og bestemmelser vil i overvejende grad være hentet fra www.retsinformation.dk, der er grundlaget 

for det statslige retsinformationssystem. Systemet varetages af Civilstyrelsen og opdateres mindst en gang i døgnet, 

men ejes og opdateres af Folketinget og ministerierne.6 Besøger man Skatteministeriet officielle hjemmeside, henvises 

der derfra også til www.retsinformation.dk for gældende love.7 På den baggrund vurderes retsinformation som en 

kilde med både meget høj validitet, pålidelighed og reliabilitet.    

Både SKATs vejledninger og deres tidligere afgørelser er indhentet fra SKATs egne systemer og vurderes derfor som 

udgangspunkt også som værende en kilde af høj kvalitet. SKATs vejledninger er bindende, medmindre vejledningernes 

indhold væsentligt afviger fra gældende lovgivning. På den baggrund vil vejledningerne altid blive holdt oppe imod 

den gældende lovgivning fra www.retsinformation.dk for dermed at sikre en høj datakvalitet. 

Anvendelen af øvrige kilder vil være i et begrænset omfang, og der vil altid foretages baggrundstjek på kilden til den 

information, der er indhentet fra den pågældende kilde, ligesom der altid vil blive søgt imod at få denne information 

be- eller afkræftet fra øvrige uafhængige kilder.     

2.4 Målgruppe 

I opgaven forsøges det så vidt muligt at fremstille kompleks skattemæssig lovgivning, herunder ændringer til 

lovgivningen, så overskueligt og læsevenligt som muligt. Dette forsøges gennem en læsevenlig fremstilling af relevant 

lovgivning med underbyggende eksempler.  

                                                                 
6 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0500.aspx 
7 http://www.skm.dk/ 
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Opgavens indhold er først og fremmest rettet mod faglærte, herunder særligt revisorer og eventuelt jurister. 

Derudover er det ligeledes hensigten, at gennemgangen i opgaven er præsenteret tilstrækkeligt overskueligt, således 

at også selvstændigt erhvervsdrivende uden faglært baggrund inden for skat kan læse og forstå nogle af de 

problemstillinger, der gennemgås i opgaven og derigennem opnå nytte af indholdet.  

2.5 Struktur 

Nedenfor ses illustreret en oversigt over opgavens indhold:  

 

Opgaven indledes med en kort, historisk gennemgang af VSO fra den blev indført og frem til i dag, herunder de 

ændringer der har været undervejs og de løbende udfordringer, der har været med ordningen. Denne indledning 

efterfølges af indeværende metodeafsnit. 

I det efterfølgende afsnit gennemgås henholdsvis de gældende bestemmelser i PSL (afsnit 3.1), VSL (afsnit 3.2) og KAO 

(afsnit 3.4). Imellem afsnit 3.2 og 3.4 bliver der redegjort for de for opgaven relevante ændringer til VSL, der fremkom 

i forbindelse med indførelsen af Lov nr. 992 af 16. september. 

I afsnit 4 præsenteres det første analyseafsnit og her gennemgås årene forud for Lov nr. 992 af 16. september, der 

primært har til formål at introducere læseren for de mere almindelige bestemmelser i VSL og foretage 

sammenligninger til PSL og KAO. I det sidste analyseafsnit er der primært fokus på Lov nr. 992 af 16. september, og 

hvordan bestemmelserne heri har kunne påvirke virksomhedsejere, der hører under ordningen.  

Opgaven afsluttes i afsnit 6 og 7 med henholdsvis en konklusion og perspektivering.  

Litteraturliste følger i afsnit 8. 

Afsnit 8

Litteraturliste

Afsnit 6 og 7 

Konklusion og perspektivering

Afsnit 4 og 5

Analyse af udvalgte problemstillinger i virksomhedscasen, herunder problemstillinger relateret til problemformulering og delspørgsmål.

Afsnit 3

Redegørelse for PSL, VSL og KAO samt Lov nr. 992 af 16. september. 

Afsnit 1 og 2

Indledning, problemformulering og metodegennemgang
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2.6 Forkortelser 

Neden for gives et overblik over de forkortelser, der anvendes gennem opgaven. 

 

  

Forkortelser Betydning

ABL Aktieavancebeskatningsloven

AL Afskrivningsloven

FBL Fondsbeskatningsloven

GRL Grundloven

KSL Kildeskatteloven

LL Ligningsloven

Lov nr. 992 Lov nr. 992 af 16. september 2014

Overgangsperioden 10. juni 2014 - 31. december 2017

PSL Personskatteloven

SEL Selskabsskatteloven

SKL Skattekontrolloven

SL Statsskatteloven

VSL Virksomhedsskatteloven
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3 Beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende 

3.1 Personskatteloven 

3.1.1 Grundlaget for personskatteloven 

Alle skattelovgivninger udspringer af Grundloven (”GRL”) § 43: 

”Ingen skat kan pålægges, forandres, eller ophæves uden ved lov; ejheller kan noget mandskab 

udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov.”8 

Grundstrukturen for den danske skattelovgivning findes i statsskattelovens §§ 4-69, der definerer 

beskatningsgrundlaget for alle personer, juridiske såvel som fysiske, der er skattepligtige i den danske stat.10 

Skattepligten for juridiske personer er reguleret i selskabsskatteloven (”SEL”)11 og fondsbeskatningsloven (”FBL”)12, 

men beskrives ikke nærmere i indeværende opgave iht. afgrænsningen i afsnit 2.1. Skattepligten for personer er 

lovgivet under kildeskatteloven (”KSL”) §§ 1-2. Der tages under hele opgaven udgangspunkt i en person, der er fuldt 

skattepligtig til den danske stat., jf. KSL § 1.   

3.1.2 Indkomsttyper  

Indkomstskatteberegningen for fysiske personer med skattepligt i Danmark er styret af PSL13, hvorunder indkomsten 

er opdelt i nedenstående fire kategorier, jf. PSL §§ 3-4b: 

1. PSL § 3 - Personlig indkomst 

2. PSL § 4 - Kapitalindkomst  

3. PSL § 4 a - Aktieindkomst  

4. PSL § 4 b - CFC-indkomst 

Punkt 3 og 4 behandles jf. afgrænsningen ikke i opgaven. 

  

                                                                 
8 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902 
9 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303 
10 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/statsskatteloven 
11 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183480 
12 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173526 
13 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173514 
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3.1.2.1 Personlig indkomst 

Den personlige indkomst er jf. PSL § 3, stk. 1 defineret herunder: 

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

er kapitalindkomst”.14  

Derudover følger der i PSL § 3, stk. 214 en udtømmelig liste over udgifter, der kan fradrages i den personlige indkomst, 

herunder: 

 PSL § 3, stk. 2, nr. 1 - Udgifter afholdt i erhvervsøjemed 

 PSL § 3, stk. 2, nr. 7 - Arbejdsmarkedsbidrag m.m.  

 PSL § 3, stk. 2, nr. 8 - Kapitalafkast fra KAO og VSO 

 PSL § 3, stk. 2, nr. 9 - Befordring 

 PSL § 3, stk. 2, nr. 11 - Skattemæssige afskrivninger, tab og fradrag i erhvervsøjemed 

Der vil ikke blive gået dybere ned i alle disse fradrag, ligesom listen ovenfor ikke udtømmende. De resterende fradrag i 

PSL § 3, stk. 2 er ikke fundet relevant for opgaven og vil derfor ikke blive beskrevet nærmere.  

3.1.2.2 Kapitalindkomst 

Der er i definitionen af kapitalindkomst i PSL §§ 4 og 814 indeholdt en længere liste over indkomsttyper, der skal 

kategoriseres som kapitalindkomst. Neden for ses de for opgaven mest relevante typer af kapitalindkomst. 

 PSL § 4, stk. 1, nr. 1 - Renteindtægter og -udgifter 

 PSL § 4, stk. 1, nr. 3 - Kapitalafkast fra KAO og VSO 

 PSL § 8, stk. 1, nr. 8 - Rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 3 

Listen oven for er ligesom det var gældende under afsnit 3.1.2.1 ikke udtømmende, og der vil i opgaven ikke blive gået 

i dybden med alle typer af kapitalindkomster.  

  

                                                                 
14 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173514 
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3.1.3 Beregning af indkomstskatten  

Beregningen af indkomstskatten er beskrevet under PSL §§ 5-1115, hvor det under PSL § 515 står skrevet, at 

indkomstskatten beregnes som summen af: 

1. bundskat iht. PSL § 6 

2. topskat iht. PSL § 7 

3. udligningsskat iht. PSL § 7 a 

4. sundhedsbidrag iht. PSL § 8 

5. skat af aktieindkomst iht. PSL § 8 a 

6. skat af CFC-indkomst iht. PSL § 8 b og  

7. skat svarende til kommunal indkomstskat iht. PSL § 8 c 

Punkt 3, 5, 6 og 7 vil jf. afgrænsningen ikke blive uddybet nærmere i opgaven.  

I tillæg til de oven for nævnte skatter, findes der to tillægslove med indflydelse på den samlede indkomstskat: 

8. kommuneskatteloven (kommuneskat)16 og  

9. loven om Folkekirkens Økonomi (kirkeskat)17   

3.1.3.1 Bundskat 

Bundskatten beregnes i 2018 som 11,13 % (2017: 10,08 %)18 af den personlige indkomst, jf. PSL § 6, stk. 1-215. 

3.1.3.2 Topskat 

Topskatten beregnes i 2018 som 15% (2017: 15 %)18 af den del af den personlige indkomst, der overstiger 

bundgrænsen på 498.900 kr. (efter AM-bidrag er fratrukket), jf. PSL § 7, stk. 1-2.15  

3.1.3.3 Sundhedsbidrag 

Sundhedsbidraget beregnes i 2018 som 1 % (2017: 2 %)18 af den skattepligtige indkomst, jf. PSL § 8, stk. 1.15  

                                                                 
15 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173514 
16 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10300 
17 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162460 
18 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
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3.1.3.4 Kommunalskat og kirkeskat 

Kommunalskatten beregnes af den skattepligtige indkomst, og satsen er variabel alt efter hvilken kommune, personen 

har bopæl i, jf. KSL §§ 5-6.19 Der tages i opgaven udgangspunkt i, at Preben er bosat i Assens Kommune, der i 2018 

havde en kommunesats på 26,1% (2017: 26,1%)20.  

Kirkeskatten beregnes ligeledes af den skattepligtige indkomst og er ligeledes variabel efter hvilken kommune, som 

personen har bopæl i. Kirkeskatten i Assens Kommune lå på 0,95 % (2017: 0,95 %)20.  

3.1.4.6 Fradrag i indkomstskatten  

I beregningsgrundlaget for bundskatten, topskatten, udligningsskatten, sundhedsbidraget, CFC-indkomsten og 

kommuneskat skal der fradrages et personfradrag, jf. PSL § 9.21 Personfradraget opgøres efter PSL § 1021, og 

grundbeløbet ligger i 2018 på 46.000 kr. (2017: 45.000 kr.)20.    

Ud over personfradraget findes der i ligningsloven (”LL”)22 en udtømmende liste over fradrag til både den personlige 

og skattepligtige indkomst. Det mest typiske fradrag heri er beskæftigelsesfradraget, der beregnes som en procentdel 

op til et maksimum, jf. LL § 9 J, stk. 223. Både procentsatsen og det maksimale fradrag har de sidste mange år været 

stigende. Der vil ikke blive redegjort yderligere for nogle af de øvrige ligningsmæssige fradrag, der findes i LL.   

3.1.4 Beskatning af virksomheden under PSL   

I afsnit 3.1 er der blevet redegjort for de almindelige skatteregler for fysiske personer med fuld skattepligtigt i den 

danske stat. Vælger en virksomhed at lade sig beskatte under disse regler, vil de samme regler være gældende for 

virksomhedens over- eller underskud.24 Præsterer virksomheden et overskud vil følgende karakteristika derfor være 

gældende: 

 overskuddet eksklusive eventuelle renteindtægter og -udgifter vil blive tillagt i virksomhedsejerens personlige 

indkomst,  

 renteudgifterne og -indtægterne i virksomheden vil medgå som kapitalindkomst, 

 uanset om virksomheden har præsteret et over- eller underskud og uanset størrelsen af dette, så afregnes al 

skatten for et givent indkomstår i den efterfølgende skatteopgørelse. Dermed eksisterer der ingen udskudt 

skat ved anvendelse af bestemmelserne i PSL.   

                                                                 
19 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=168178 
20 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/assens 
21 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173514 
22 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1162 
23 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183458 
24 https://tax.dk/pjecer/skat_virksomhedsformer.htm 
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3.2 Virksomhedsskatteordningen 

3.2.1 Betingelser for anvendelse af virksomhedsskatteordningen 

Som udgangspunkt kan alle selvstændige erhvervsdrivende anvende reglerne i VSL, jf. VSL § 1, stk. 1, 1. pkt.25 

Derudover gælder der en række undtagelser, hvor man ikke kan benytte VSL: 

 indkomsten hidrører fra selvstændig virksomhed, hvor antallet af virksomhedens ejere overstiger 10, og den 

skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, jf. VSL § 1, stk. 1, 2 pkt.25, 

 indkomsten hidrører fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe, og den skattepligtige ikke 

deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, jf. VSL § 1, stk. 1, 2 pkt.25 og  

 konkursindkomst, jf. VSL § 1, stk. 1, 3 pkt.25  

I forlængelse af dette kan følgende typer af aktiver ikke indgå i ordningen: 

 værdipapirer som hovedregel, dog med enkelte undtagelser, og de vil godt kunne indgå, hvis der  

drives næring, jf. VSL § 1, stk. 225, 

 aktiver, der både benyttes til erhvervsmæssige og private formål, kan ikke indgå. Dog kan ejendomme 

opdeles i en privat- og erhvervsmæssig del, hvoraf den erhvervsmæssige del kan indgå i virksomheden, jf. 

VSL 1, stk. 3.25 Biler, telefoner, computere med tilbehør og datakommunikationsforbindelser, der benyttes 

både erhvervsmæssigt og privat kan dog også indgå. Ved fastsættelse af værdien af privat benyttede aktiver, 

der indgår i virksomheden, finder LL § 16 anvendelse, og for biler finder LL § 9 C, stk. 7 anvendelse.26 

Endelig er det også et betingelse, at den skattepligtige udarbejder et selvstændigt regnskab for virksomheden, der 

opfylder bogføringslovens krav, hvori der er foretaget en regnskabsmæssig opdeling mellem virksomhedsøkonomien 

og den skattepligtiges private økonomi, jf. VSL § 2, stk. 1.25  

Det gælder endvidere, at: 

 den skattepligtige ved indgivelse af selvangivelsen skal tilkendegive om VSO anvendes, jf. VSL § 2, stk. 2, 1. 

pkt.25,  

 beslutningen om anvendelse af VSO kan ændres frem til d. 30. juni i det andet kalenderår efter 

indkomstårets udløb, jf. VSL § 2, stk. 2, 2 pkt.25, 

 såfremt ordningen vælges, skal den anvendes for hele virksomheden og for hele indkomståret, jf. VSL § 2, 

stk. 2, 3. pkt.25, 

                                                                 
25 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
26 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183458 
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 der skal gives oplysning om størrelsen af indskudskontoen, konto for opsparet overskud samt af 

kapitalafkast og kapitalafkastgrundlag, jf. VSL § 2, stk. 2, 4. pkt.25, 

 såfremt der drives flere virksomheder, behandles samtlige virksomheder som én virksomhed, jf. VSL § 2, stk. 

325, 

 beløb, der overføres mellem privat og VSO, skal bogføres særskilt for hver post med virkning fra det 

tidspunkt, hvor overførslen finder sted, jf. VSL § 2, stk. 427,  

 overførsel af biler med blandet benyttelse skal bogføres med virkning fra starten af indkomståret, jf. VSL § 2, 

stk. 5, 1. pkt.27 og  

 overførsel af finansielle aktiver og passiver, indskud og overførsler, der kan foretages inden fristen for 

indgivelse af selvangivelsen, skal bogføres med virkning fra indkomstårets udløb, jf. VSL § 2, stk. 5, 2. pkt.27  

3.2.2 Indskudskontoen 

Som nævnt under forrige afsnit er det for at kunne anvende VSO en betingelse, at den skattepligtige ved 

selvangivelsen blandt andet angiver størrelsen af indestående på indskudskontoen, jf. VSL § 2, stk. 2, 4. pkt.27  

3.2.2.1 Definition 

Ved indskud forstås overførsel af værdier fra den skattepligtige til virksomheden, dog undtaget af overførsler, der 

bogføres på mellemregningskontoen (se også afsnit 3.2.3), jf. VSL § 3, stk. 1. Indeståendet på indskudskontoen 

opgøres ved starten af det indkomstår, hvor ordningen anvendes første gang, jf. VSL § 3, stk. 2. Kontoen opgøres som 

værdien af de indskudte aktiver med fradrag af gæld, jf. VSL § 3, stk. 3. Opgørelsen af aktiverne og gælden er uddybet 

i de følgende afsnit.27  

Som beskrevet oven for opgøres indskudskontoen ved starten af det indkomstår, hvor ordningen anvendes første 

gang. Efter første opgørelse reguleres indskudskontoen årligt ved indkomstårets udløb. Ved reguleringen tillægges 

årets indskud med fradrag af overførsler fra virksomheden til den skattepligtige, dog undtaget overskud, jf. VSL § 3, 

stk. 6.27 

  

                                                                 
27 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215  
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3.2.2.2 Opgørelse af fast ejendom  

Fast ejendom kan, jf. VSL § 3, stk. 4, 1. pkt.27 enten opgøres som:  

1. den kontante anskaffelsessum,  

2. den fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse med  

a. fradrag af byrder, som der ikke er taget hensyn til i vurderingen og 

b. tillæg af ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v. 

3. hvor der ikke er fastsat en ejendomsværdi, anvendes i stedet handelsværdien pr. seneste 1. oktober forud for 

indkomståret med samme fradrag og tillæg som angivet ovenfor.  

3.2.2.3 Opgørelse af driftsmidler og skibe 

Reglerne for opgørelse af driftsmidler og skibe i henhold til opgørelse af indskudskontoen er reguleret i VSL § 3, stk. 4, 

2. pkt.28 Det står heri skrevet, at driftsmidler og skibe udelukkende med erhvervsmæssig benyttelse omfattet af 

afskrivningslovens (”AL”) kapitel 229 medregnes til den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets 

begyndelse. Delvist erhvervsmæssige driftsmidler og skibe, der ligeledes er omfattet af AL kapitel 229, medregnes til 

den uafskrevne del af det afskrivningsberettigede beløb ved indkomstårets begyndelse.  

3.2.2.4 Opgørelse af øvrige aktiver  

Øvrige aktiver, der kommer ud over fast ejendom, driftsmidler og skibe, opgøres som angivet herunder: 

 varelagre opgøres efter lov om den skattemæssige behandling af varelagre m.v., jf. VSL § 3, stk. 4, 6. pkt.28, 

 husdyrbesætninger opgøres efter lov om den skattemæssige behandling af husdyr, jf. VSL § 3, stk. 4, 6 pkt.28, 

 andre løsøregenstande medregnes til handelsværdien, jf. VSL § 3, stk. 4, 5. pkt.28,  

 øvrige aktiver medregnes til anskaffelsessummen med fradrag af skattemæssige afskrivninger, jf. VSL § 3, stk. 

4, 7 pkt. I det omfang anskaffelsessummen omregnes til kontantværdi, anvendes denne, jf. VSL § 3, stk. 4, 8. 

pkt.,28  

 driftsmidler, der går fra udelukkende privat benyttelse til udelukkende erhvervsmæssig benyttelse, indskydes 

til handelsværdien, jf. VSL § 3, stk. 4, 9. pkt.28  

3.2.2.5 Opgørelse af gæld 

Virksomhedens gæld fragår til kursværdien, jf. VSL § 3, stk. 4, 10 pkt.28  

                                                                 
28 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
29 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183481 
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3.2.2.6 Negativ indskudskonto 

Hvis den indskudte gæld i virksomheden overstiger værdien af de indskudte aktiver, er indskudskontoen som 

udgangspunkt negativ, jf. VSL § 3, stk. 5. Dog kan denne nulstilles, såfremt den skattepligtige kan dokumentere, at  

 alle virksomhedens aktiver og gældsposter er medregnet i opgørelsen og 

 den medregnede gæld er erhvervsmæssig.  

Er indskudskontoen negativ ved indtræden i VSO, skal samtlige passiver være erhvervsmæssige for at kunne nulstille 

indskudskontoen. Det er således ikke tilstrækkeligt, at de erhvervsmæssige passiver svarer til den negative 

indskudssaldo, jf. VSL § 3, stk. 5.28  

Såfremt indskudskontoen er negativ og ikke kan nulstilles, da  

 mister den skattepligtige muligheden for at foretage foreløbig beskatning i henhold til VSL § 10, stk. 2, jf. VSL 

§ 11, stk. 430 og 

 der skal beregnes en rentekorrektion af den negative indskudssaldo i henhold til og jf. VSL § 11.31 

3.2.3 Mellemregningskontoen 

Den skattepligtige kan i stedet for at foretage indskud, beskrevet under afsnit 3.2.2, overføre kontante beløb fra 

privatøkonomien til VSO. Denne konto bogføres særskilt uden renteberegning. En positiv mellemregningskonto er et 

udtryk for, at den skattepligtige har et tilgodehavende hos virksomheden, jf. VSL § 4 a, stk. 1.31 

Driftsudgifter betalt med private midler kan bogføres over melleregningskontoen, jf. § 4 a, stk. 4. Ligeledes kan 

overførsler til en medarbejdende ægtefælle i henhold til KSL § 25 A, stk. 3-5 bogføres via mellemregningen.31  

Ved indtræden i ordningen, kan mellemregningskontoen ikke anvendes, jf. VSL § 4 a, stk. 2.31  

Mellemregningskontoen kan dermed betragtes som en konto bestående af allerede beskattede midler, der skattefrit 

kan hæves igen og uden om hæverækkefølgen, der gennemgås i det efterfølgende afsnit, også jf. VSL § 4 a, stk. 3.  

Efter samme bestemmelse må mellemregningskontoen ikke blive negativ. Hvis kontoen bliver negativ skal den 

udlignes ved en overførsel efter VSL § 5 (se mere herom under afsnit 3.2.4).31  

                                                                 
30 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164677 
31 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
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3.2.4 Hæverækkefølgen og den udvidede hæverækkefølge 

I de følgende to underafsnit gennemgås først den almindelige og derefter den udvidet hæverækkefølge. 

3.2.4.1 Den almindelige hæverækkefølge 

Den såkaldte hæverækkefølge behandles under VSL § 5.31 En hævning anses som en overførsel fra virksomheden til 

den skattepligtige person og følger principperne i SL § 4, hvormed en hævning betragtes som en skattepligtig 

indkomst.32 Bestemmelsen er lavet af hensyn til, at der i den personlige indkomstopgørelse er forskel på, hvordan man 

beskattes af henholdsvis virksomhedsoverskud, kapitalafkast, indskud og beløb ud over indskud.  

Rækkefølgen gennemgås neden for med udgangspunkt i følgende taleksempel, der udelukkende er konstrueret af 

hensyn til nærværende gennemgang: 

 Hensat kapitalafkast fra forudgående indkomstår, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 133:  20.000 kr. 

 Hensat resterende overskud fra forudgående indkomstår, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 233: 250.000 kr.  

 Årets overskud inklusiv kapitalafkast, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 333:  90.000 kr.  

 Opsparet overskud inklusiv virksomhedsskat fra tidligere år, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 433: 1.200.000 kr.  

 Indskudskonto, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 433:   250.000 

 Årets hævning:     1.600.000 kr.  

3.2.4.1.1 Kapitalafkast 

Det første, der anses som værende hævet, er kapitalafkast efter VSL § 733 (se mere herom under afsnit 3.2.5.2) 

vedrørende det forudgående indkomstår, og som overføres inden fristen for indgivelse af selvangivelsen. I det oven 

for angivet taleksempel, hvor der er hævet 1,6 mio. kr. i året, vil de første 20.000 kr. skulle anses som hævet 

kapitalafkast hensat tidligere fra tidligere år. Kapitalafkastet beskattes som kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 3, 

men kan samtidig fradrages i den personlige indkomst, jf. VSL § 10, stk. 134. Da beløbet er hensat er det dog allerede 

beskattet det forudgående år. 

  

                                                                 
32 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303 
33 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
34 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173514 



18 
 

3.2.4.1.2 Resterende overskud 

Det næste punkt i hæverækkefølgen er årets resterende overskud, eller hvad der også kan betegnes som årets 

egentlige driftsresultat, hvori kapitalafkastet altså ikke er medregnet. Hvis der bygges videre på taleksemplet, er der 

nu en resthævning på 1,58 mio. og et hensat overskud fra det tidligere indkomstår på 250.000 kr. Hele dette beløb 

beskattes som personlig indkomst, jf. PSL § 3, stk. 1.34 Da beløbet er hensat er det dog allerede beskattet det 

forudgående år. 

3.2.4.1.3 Overskud i pågældende indkomstår 

Efter det forudgående års overskud er hævet, foretages der efterfølgende hævning i det senest afsluttede års 

overskud frem til fristen for indgivelse af selvangivelsen, det vil sige 30. juni. I taleksemplet vil de næste 90.000 kr. 

skulle betragtes og beskattes som en hævning af årets overskud, der også skal beskattes som personlig indkomst, jf. 

PSL § 3, stk. 134.  

3.2.4.1.4 Opsparet overskud fra tidligere år 

Eksemplet i de foregående afsnit fortsætter, og der er nu en tilbageværende hævning på 1.240.000 kr., hvoraf 

1.200.000 kr. kan hæves i opsparet overskud fra tidligere år. Hele denne hævning tillægges den personlige indkomst, 

jf. VSL § 10, stk. 3.35 I personens slutskat fradrages dog den virksomhedsskat, der har været betalt løbende i henhold 

til VSL § 10, stk. 2, jf. VSL § 10, stk. 3.35  

3.2.4.1.5 Indskudskontoen 

Sidst i hæverækkefølgen kommer indskudskontoen. I taleksemplet er der nu en resterende hævning på 40.000 kr. og 

en positiv indskudskonto på 250.000 kr. Da beløbet på en positiv indskudskonto allerede er beskattet, kan disse hæves 

skattefrit, dog nu med en resterende indskudskonto på 210.000 kr. Hvis eksemplet havde været anderledes og den 

resterende hævning ikke kunne indeholdes i den positive indskudskonto, ville denne være blevet negativ, hvormed 

der skulle foretages en rentekorrektion efter VSL § 1135. Denne korrektion ville skulle beskattes som personlig 

indkomst med fradrag i kapitalindkomsten, jf. VSL § 11, stk. 3.35 Mere herom under afsnit 4.3.4. 

  

                                                                 
35 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
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3.2.4.2 Den udvidede hæverækkefølge 

Der findes i praksis en række hævninger, der går forud for den almindelige hæverækkefølge, der blev beskrevet i 

forrige afsnit.36 Fordelingen sker i nedenstående rækkefølge: 

1. beløb, der overføres til dækning af driftsomkostninger, der er betalt af private midler skal ikke beskattes igen 

og derfor ikke skal behandles som en hævning36, 

2. refusioner til dækning af leje af lokaler i en ejendom, hvor der ikke er vurderingsfordeling, beskattes som 

kapitalindkomst36, 

3. beløb til medarbejdende ægtefælle beskattes som personlig indkomst hos ægtefællen, og skal derfor 

ligeledes ikke beskattes hos den skattepligtige. Dette kun hvis beløbet ikke er overført til 

mellemregningskontoen i henhold til VSL § 4 a, stk. 435,36 

4. beløb til dækning af virksomhedsskat er skattefrit og skal ikke betragtes som en hævning36, 

Derefter følger den normale hæverækkefølge fra bestemmelsen i VSL § 535, der er beskrevet i afsnit 3.2.4.1. 

3.2.5 Indkomstopgørelse og skatteberegning 

I de følgende underafsnit gennemgås beskatningsreglerne for virksomheden, der hører under bestemmelserne i VSO. 

3.2.5.1 Virksomhedens skattepligtige indkomst 

Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. VSL § 6, stk. 1.37 

Renteudgifter og -indtægter fordeles i den periode, som indtægterne henholdsvis udgifterne vedrører, jf. VSL § 6, stk. 

2.37  

3.2.5.2 Definition af kapitalafkast 

Ved kapitalafkast forstås den del af virksomhedens overskud det enkelte år, der svarer til et beregnet afkast af den 

skattepligtiges investering i virksomheden. Kapitalafkastet beskattes som udgangspunkt som kapitalindkomst, dog 

som personlig indkomst, hvis det er sparet op i virksomheden i henhold til VSL § 10, stk. 2 eller hævet som personlig 

indkomst i henhold til VSL § 23 a (se mere herom under afsnit 3.2.5.4.4).   

3.2.5.2.1 Beregning af kapitalafkastet 

Beregningen af kapitalafkastet reguleres af bestemmelsen i VSL § 7, stk. 1.37 
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37 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
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Kapitalafkastet beregnes som afkastgrundlaget (se mere herom underafsnit 3.2.5.2.2) gange med afkastsatsen (se 

mere herom under afsnit 3.2.5.2.3). Såfremt det beregnet kapitalafkast er negativt, ses der bort fra afkastet, jf. VSL § 

7, stk. 2, og afkastet kan ikke overstige året skattepligtige overskud.37  

3.2.5.2.2 Kapitalafkastgrundlaget 

Afkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse som virksomhedens aktiver med fradrag af virksomhedens 

gæld, jf. VSL § 837 og derudover: 

 finansielle aktiver, der ikke vedrører varedebitorer i henhold til VSL § 437, 

 den del af virksomhedens overskud, der overføres og medregnes til den skattepligtiges personlige indkomst 

(se mere herom under afsnit 3.2.5.2.1), 

 indestående på mellemregningskontoen i henhold til § 4 a37 og 

 beløb, der overføres fra VSO til privatøkonomien med virkning fra indkomstårets begyndelse. 

Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum, jf. VSL § 8, stk. 2.37 

3.2.5.2.3 Afkastsatsen 

Afkastsatsen opgøres en gang årligt, jf. VSL § 937 og beregnes som et simpelt gennemsnit af kassekreditrenten opgjort 

af Danmarks Nationalbank for ikke-finansielle selskaber i de første 6 måneder af det til indkomståret svarende 

kalenderår. Nærmere fastsættelse af denne er beskrevet i VSL § 9 og er ikke fundet relevant at uddybe nærmere i 

opgaven her.  

Renten var både i 2016 og 2017 opgjort til 1%, men er endnu ikke fastsat for 2018. Den må grundet renteniveau dog 

forventes at være i cirka samme niveau. 

3.2.5.3 Beskatning af overførsler til den skattepligtige 

I de følgende underafsnit gennemgås beskatningen ved de forskellige typer af overførsler, der kan forekomme under 

VSO. 

3.2.5.3.1 Overførsler af virksomhedens resultat 

Den del af virksomhedens skattepligtige resultat fratrukket kapitalafkastet i henhold til VSL § 7, der hæves i 

indkomståret, skal medregnes i den personlige indkomst, jf. VSL § 10, stk. 1, 1. pkt.38  
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Overskud kan overføres til den skattepligtige med virkning for det pågældende indkomstår frem til fristen for 

indgivelse af selvangivelsen, det vil sige 30. juni, jf. VSL § 10, stk. 1, 2. pkt.38 

Hæves der et større beløb end årets overskud, skal dette hæves i henhold til hæverækkefølgen, der er reguleret i VSL 

§ 5 og nærmere beskrevet tidligere i opgaven under afsnit 3.2.4.  

3.2.5.3.2 Ikke-overført resultat  

Overskud, der ikke hæves i indkomståret, beskattes foreløbigt med en virksomhedsskat, der beregnes som 

selskabsskatteprocenten i henhold til SEL § 17, stk. 1 gange med den del af overskuddet, der ikke overføres.38 Dette 

overskud med fradrag for af virksomhedsskatten tilgår virksomhedens konto for opsparet overskud, jf. VSL § 10, stk. 

2.38 

3.2.5.3.3 Overførsel af opsparet overskud 

Opsparet overskud, der overføres til den skattepligtige, beskattes som personlig indkomst med tillæg af 

virksomhedsskatten. Til gengæld modregnes denne virksomhedsskat, der allerede har været afregnet i tidligere 

regnskabsår, i slutskatten, jf. VSL § 10, stk. 3.38 Det tidligst opsparet overskud anses som overført først, jf. VSL § 10, 

stk. 5.38 

3.2.5.3.4 Beskatning af kapitalafkastet 

Kapitalafkast beskattes som kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 339, og fradrages samtidig i den personlige 

indkomst, jf. VSL § 10, stk. 1, 1. pkt.40  

Den skattepligtige kan dog vælge at lade kapitalafkastet op til et beløb på 46.000 kr. (2010-niveau) beskatte som 

personlig indkomst, jf. VSL § 23 a.40 Bestemmelsen er udarbejdet som tilpasning til pensionsbeskatningsloven, hvilket 

der dog ikke vil blive yderligere redegjort for i nærværende opgave.  
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3.2.5.4 Underskud i VSO 

Ligesom der ved overførelser fra virksomheden til den skattepligtige findes en såkaldt hæverækkefølge (se mere 

herom under afsnit 3.2.4), findes der også en rækkefølge for, hvordan et eventuelt underskud i et givent indkomstår 

skal behandles skattemæssigt. Dette er reguleret i VSL § 1340 og gennemgået med et taleksempel nedenfor. 

Taleksemplet er udelukkende konstrueret af hensyn til gennemgangen i dette underafsnit. Der er i eksemplet ikke 

inddraget eventuelle ligningsmæssige fradrag, og den endelige skattepligtige indkomst er således heller ikke opgjort. 

 Opsparet overskud:    400.000 kr.  

 Betalt virksomhedsskat (25 %):   100.000 kr.  

 Underskud i indkomståret:   800.000 kr.  

 Kapitalindkomst:    200.000 kr. 

 Personlig indkomst ud over virksomhedsindkomst:  50.000 kr. 

 

1. såfremt virksomheden har opsparet overskud, skal underskuddet modregnes i tidligere års opsparet overskud 

med tillæg af den virksomhedsskat, der har været afregnet tidligere år, jf. VSL § 13, stk. 1, 1. pkt.40 I 

ovenstående eksempel tillægges opsparet overskud på 400.000 kr. med tillæg af den betalte virksomhedsskat 

på 100.000 kr. til den personlige indkomst. Da hele beløbet kan være indeholdt i underskuddet på 800.000 

kr., ender den personlige indkomst i første omgang på 0 kr., da det jf. punkt 2 skal fradrages i 

kapitalindkomsten, såfremt det kan indeholdes deri  Den allerede betalte virksomhedsskat på 100.000 kr. 

fradrages i slutskatten eller udbetales kontant, jf. VSL § 13, 3. pkt.40 Indestående på opsparet overskud 

reduceres med et beløb svarende til underskuddet med fradrag for den allerede betalte virksomhedsskat, jf. 

VSL § 13, stk. 1, 2. pkt.40 I eksemplet oven for, vil det sige 400.000 kr.  

 

2. hvis underskuddet ikke kan rummes i det opsparede overskud, fradrages dette dernæst i den positive 

kapitalindkomst, jf. VSL § 13, stk. 2.40 I eksemplet, hvor der er et restunderskud på 300.000 kr., fradrages 

dette i kapitalindkomsten med 200.000 kr., der derefter ender i 0 kr. 

 

3. kan underskuddet heller ikke rummes i kapitalindkomsten, fradrages det dernæst i den personlige indkomst, 

jf. VSL § 13, stk. 3.41 Dette i øvrigt uagtet, at den skattepligtige indkomst ender med at blive negativ, jf. VSL § 

13, stk. 4.41 I eksemplet er der nu et restunderskud på 100.000 kr., og den personlige indkomst ender derfor 

med at blive -50.000 kr.  
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3.2.6 Udtræden af VSO 

Hvis den skattepligtige vælger at træde ud af VSO, skal indeståendet på kontoen for opsparet overskud med tillæg af 

den betalte virksomhedsskat medregnes i den personlige indkomst i henhold til VSL § 10, stk. 3, jf. VSL § 15 b, stk. 1.41 

Beskatningen skal ske i det indkomstår, hvor virksomheden senest har anvendt ordningen.  

3.3 Lov nr. 992 af 16. september 2014 

Et af opgavens centrale omdrejningspunkter er Lov nr. 992, og hvilke konsekvenser loven har haft og kan få for 

virksomhedsejere, der benytter ordningen. I de følgende afsnit vil de for opgavens relevante bestemmelser i loven 

blive gennemgået.  

3.3.1 Omgørelse af tidligere selvangivelser 

Med indførelsen af loven blev det i lovens § 3, stk. 842 muligt for virksomheder under ordningen at ændre 

selvangivelsen for 2013, dog kun de oplysninger, der vedrører: 

 finansielle aktiver, passiver, indskud og overførelser efter VSL § 543, 

 beløb, der er overført til mellemregningskontoen, jf. VSL § 4 a, stk. 1.43 

Der kan dog kun foretages omgørelse, såfremt indskudskontoen er negativ, og der ikke kan opspares overskud, jf. Lov 

nr. 992 § 1, nr. 643, eller virksomheden har aktiver til sikkerhed for privat gæld d. 10. juni 2014.42 Omgørelsen er dog 

ikke mulig at foretage, såfremt den numeriske værdi af en eventuel negativ indskudssaldo er under 500.000 kr. i 

henhold til Lov nr. 992 § 3, stk. 6.42 Mere herom i de efterfølgende afsnit. 

3.3.2 Ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen 

Ud over muligheden for omgørelsen beskrevet under afsnit 3.3.1 blev det ligeledes gjort muligt at nulstille 

indskudskontoen på tidspunktet, hvor VSO første gang blevet taget til brug, jf. Lov nr. 992 § 3, stk. 10. Nulstillingen vil 

ikke påvirke fremtidige reguleringer.  
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For nulstilling er det dog en betingelse, at: 

 betingelserne i VSL § 3, stk. 543 er opfyldt, og som foreskriver, at den skattepligtige kan dokumentere, at  

 

o alle medregnede aktiver og gældsposter i virksomheden er medregnet og 

o den medregnede gæld er erhvervsmæssig 

 

 der er opnået tilladelse fra told- og skatteforvaltning, og ansøgningen hertil senest er indgivet d. 31. marts 

2015. 

Bliver der givet tilladelse til nulstillingen, har denne virkning fra begyndelsen af indkomståret 2014. 

3.3.3 Beskatning af sikkerhedsstillelser 

Sammen med rentekorrektionen beskrevet under afsnit 3.3.4, var reglerne for sikkerhedsstillelser et af de områder, 

hvor der blevet foretaget væsentlige ændringer i forbindelse med Lov nr. 992. Ændringerne blev foretaget for at 

undgå utilsigtet omgåelse af hæverækkefølgen. Med den tidligere lovgivning kunne man i stedet for at hæve et givent 

beløb til fx køb af en bil til privatforbrug, hvor dette beløb skulle beskattes, stille et virksomhedsaktiv til rådighed som 

sikkerhedsstillelse og låne beløbet skattefrit.44 Skærpelserne og konsekvenserne af Lov nr. 992 er gennemgået i de 

følgende underafsnit. 

3.3.1.1 Generelt om sikkerhedsstillelser 

Såfremt den skattepligtige stiller aktiver, der indgår i VSO, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i VSO, det vil sige 

privat gæld, da anses den laveste værdi af sikkerhedsstillelsens størrelse og gældens kursværdi som en hævning, jf. 

VSL § 10, stk. 645: Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillelsen bliver givet.  

Der findes en række undtagelser til VSL § 10, stk. 6 under bestemmelserne i VSL §§ 10, stk. 7-9, som jf. afgrænsningen 

ikke uddybes nærmere her. 

Som det implicit fremgår af gennemgangen oven for, så har ovenstående bestemmelser, mere præcist Lov nr. 992 § 1, 

nr. 2, virkning for sikkerhedsstillelser givet fra 11. juni 2014 og frem, medmindre sikkerhedsstillelsen erstatter en 

tidligere sikkerhedsstillelse, og betingelserne oven for i øvrigt er opfyldt.46 
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3.3.1.2 Sikkerhedsstillelser og opsparet overskud 

Såfremt aktiver, der indgår i VSO, står til sikkerhed for privat gæld d. 1. januar 2018, kan der med virkning fra 

indkomståret 2018 ikke opspares overskud i henhold til VSL § 10, stk. 247, jf. Lov nr. 992 § 3, stk. 5.46 Denne 

bestemmelse finder dog ikke anvendelse, hvis sikkerhedsstillelsen er omfattet af VSL § 10, stk. 6 og værdien af 

sikkerhedsstillelsen dermed er hævet og beskattet. 

Hvis aktivet var stillet til sikkerhed d. 10. juni 2014 og ikke er afviklet inden d. 1. januar 2018, overføres alt opsparet 

overskud i perioden 11. juni 2014 og frem til 31. december 2017, jf. Lov nr. 992, stk. 5, 3. pkt. Denne bestemmelse 

finder dog ikke anvendelse for sikkerhedsstillelser, såfremt: 

 sikkerhedsstillelsen er omfattet af VSL §§ 10, stk. 7-8, jf. Lov nr. 992 § 3, stk. 5, eller  

 

 den numeriske værdi af en eventuel negativ indskudssaldo enten primo eller ultimo indkomståret 2014 og 

begge med tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse d. 10. juni 2014 ikke overstiger 500.000 kr., jf. Lov nr. 992 

§ 3, stk. 6, sidst pkt.46 Det gælder i forbindelse med opgørelsen af indskudskontoen, at: 

 

o sikkerhedsstillelser omfattet af VSL §§ 10, stk. 7-847 ikke skal medregnes og 

 

o værdien af sikkerhedsstillelsen opgøres som det laveste beløb af gældens kursværdi og 

sikkerhedsstillelsens størrelse pr. 10. juni 2014, jf. Lov nr. 992 § 3, stk. 646. 

3.3.4 Beskatning af rentekorrektion 

Ud over det netop gennemgået område inden for sikkerhedsstillelser, var den anden centrale ændring i Lov nr. 992 

stramningerne i forhold til indskud af privat gæld ind i VSO. Med den tidligere lovgivning var de eneste konsekvenser, 

at man: 

 mindskede kapitalafkastgrundlaget med gældens størrelse, dog maksimalt ned til 0 kr. og 

 såfremt der opstod en negativ indskudskonto, at der skulle beregnes en rentekorrektion af denne, der blev 

multipliceret med en sats tilsvarende kapitalafkastsatsen. 

Da indskuddet af gælden i VSO giver mulighed for at lade renteudgifterne fradrage i den personlige indkomst frem for 

kapitalindkomsten, og renteudgifterne ofte oversteg ulemperne i punkterne angivet foroven, kunne den skattepligtige 

opnå en skattemæssig besparelse. Man har med stramningerne i Lov nr. 992 ønsket at fjerne ovenstående fordele.48  
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3.3.4.1 Generelt om rentekorrektionsbeløbet 

Under afsnit 3.2.2.6 blev der kort redegjort for den negative indskudssaldo og herunder de konsekvenser, som en 

negativ indskudssaldo kan have for virksomhedsejeren. En af disse ændringer er beregningen af den såkaldte 

rentekorrektion. Rentekorrektionen er indført for at undgå skattespekulation hos virksomhedsejere, der benytter 

bestemmelserne i VSL. Da nettorenteudgifter fradrages i den personlige indkomst (se afsnit 3.2.5.3.1), kan dette giver 

incitament til overføre privat gæld til virksomheden, hvormed der opnås et højere skattemæssigt fradrag. Det er dette 

incitament man forsøger at fjerne gennem rentekorrektionen. 

3.3.4.2.1 Anvendelsen af rentekorrektion  

Reglerne for anvendelsen af rentekorrektion har ikke ændret sig med den nye lovgivning, og der skal således beregnes 

rentekorrektion i følgende tilfælde: 

1. VSL § 11, stk. 149 - hvis indskudskontoen er negativ på det tidspunkt, hvor 

a. anvendelsen af VSO påbegyndes, 

b. indskudskontoen i efterfølgende indkomstår er negativ ved indkomstårets begyndelse, 

c. indskudskontoen i efterfølgende indkomstår er negativ ved indkomstårets udløb.  

 

2. VSL § 11, stk. 249 - hvis der i samme indkomstår er foretaget både hævning og indskud på indskudskontoen.  

3.3.4.2.2 Fastsættelse af rentekorrektionssatsen  

Efter VSL § 11, stk. 1 fastsættes rentekorrektionssatsen til at være den samme som kapitalafkastsatsen. Ved Lov nr. 

992 blev der dog ændret på blandt andet dette område. Således fremgår det af lovens § 1, nr. 1, at der i tillæg til den 

oprindelige bekendtgørelse indsættes en § 9 a., hvorefter der nu fastsættes en særskilt rentekorrektionssats.50 Satsen 

beregnes efter principperne i VSL § 9, stk. 1, 2.-5. pkt. (se afsnit 3.2.5.2.3), men i modsætning til kapitalafkastsatsen 

nedsættes den dog ikke længere med 2 procentpoint, jf. Lov nr. 992 § 1, stk. 1.50  

Rentekorrektionssatsen vil derfor typisk ligge 2-3 procentpoint højere end kapitalafkastsatsen. I 2017 lå satsen på 3% 

(kapitalafkastprocenten: 1%) og i 2016 på 4% (kapitalafkastprocenten 1%).  

Den ændret rentekorrektionssat, jf. Lov nr. 992 § 1, nr. 1 og 3-550 havde virkning fra og med indkomståret 2015. 

Virksomhedsejere der havde påbegyndt indkomståret 2015 før d. 11. juni 2014, blev først omfattet af loven med 

virkning fra indkomståret 2016, jf. Lov nr. 992 § 3, stk. 2.50  
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3.3.4.2.3 Fastsættelse af beregningsgrundlaget 

Beregningsgrundlaget for rentekorrektionsbeløbet fastsættes efter nedenstående principper. Fastsættelsen følger 

bestemmelsen i VSL § 11, stk. 149 og har ikke ændret sig med den nye lovgivning: 

1. som udgangspunkt beregnes rentekorrektionsbeløbet af det største negative beløb af enten 

a. indskudskontobeløbet i begyndelsen af indkomståret eller 

b. indskudskontobeløbet i udløbet af indkomståret. 

 

2. dog kan beregningsgrundlaget maksimalt udgøre det største negative beløb af 

a. kapitalafkastgrundlaget i begyndelen af indkomståret eller 

b. kapitalafkastgrundlaget i udløbet af indkomståret. 

 

3. endelig kan rentekorrektionsbeløbet aldrig være højere end indkomstårets nettofinansieringsudgifter. 

Neden for ses fire forskellige eksempler hentet fra SKATs Juridiske Vejledning. der illustrerer, hvordan fastsættelsen 

efter ovenstående procedure fungerer.51  

 

3.3.4.2.4 Skattemæssig behandling af rentekorrektionsbeløbet 

Beløbet beskattes på modsat vis af kapitalafkastet. Det vil sige, at beløbet tillægges den skattepligtiges personlige 

indkomst og fradrages i kapitalindkomsten, jf. VSL § 11, stk. 3.52 
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3.3.4.2 Negativ indskudskonto og opsparet overskud 

Ud over stramningen vedrørende den forhøjet rentekorrektionssats, er der i Lov nr. 992 også lavet en bestemmelse 

mod at opspare overskud, såfremt betingelserne i VSL § 11, stk. 1, 1. pkt.52 er opfyldt., jf. VSL § 11, stk. 4.53  

Dette betyder, at der ikke kan opspares overskud, såfremt virksomheden ved indtræden i VSO eller ved efterfølgende 

indkomstår, primo såvel som ultimo, har en negativ indskudskonto. Da mister den skattepligtige retten til at opspare 

overskud i henhold til VSL § 10, stk. 252.  

Den mistet ret til at opspare overskud, jf. Lov nr. 992 § 1, nr. 653 havde virkning for indkomst erhvervet fra og med d. 

11. juni 2014. Dog gælder følgende: 

 retten mistes ikke, hvis den numeriske værdi af en eventuel negativ indskudskonto med tillæg af værdien af 

en eventuel sikkerhedsstillelse d. 10. juni 2014 ikke overstiger 500.000 kr., jf. Lov nr. 992 § 3, stk. 6, 1. pkt.54 I 

tillæg til denne bestemmelse gælder dog, at såfremt: 

 

o indskudskontoen bliver negativ eller en i forvejen negativ indskudskonto forøges efter d. 10. juni 

2014 som følge af efterfølgende reguleringer, mistes retten til at opspare overskud uanset punktet 

ovenfor, jf. Lov nr. 992 § 3, stk. 6, 2. pkt.54, 

 

o indskudskontoen bliver negativ som følge af en ændret selvangivelse i henhold til Lov nr. 992 § 3, 

stk. 8 (læs mere herom under afsnit 3.3.1), da mistes retten til at opspare overskud uanset punktet 

ovenfor, jf. Lov nr. 992 § 3, stk. 6, sidste pkt.54  

3.3.5 SKATs vejledninger vedrørende overgangsperioden 

Det kan være vanskeligt at tolke samspillet mellem Lov nr. 992 § 1, stk. 6 og §§ 3, stk. 5-6. På den ene side foreskriver 

§ 1, stk. 6 meget klart, at såfremt indskudskontoen er negativ enten primo eller ultimo, da kan der ikke foretages 

opsparing i virksomheden.55 Det står også meget klart anført i Lov nr. 992 § 3, stk. 4, at dette har virkning for indkomst 

erhvervet fra og med 11. juni 2014, dog jf. Lov nr. 992 § 3, stk. 6.  

I Lov nr. 992 § 3, stk. 6 står det skrevet, at såfremt den numeriske værdi af en negativ indskudskonto primo eller 

ultimo 2014 med tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse opgjort pr. 10. juni 2014 ikke overstiger 500.000 kr., da 

                                                                 
53 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164677 
54 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164677 
55 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164677 
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gælder Lov nr. 992 § 1, stk. 6 ikke. Indskudskontoen må altså gerne være negativ i 2014, men må med tillæg af 

sikkerhedsstillelsen ikke overstige 500.000 kr.  

Neden for ses et svar hentet fra SKATs juridiske vejledning56: 

” Spørgsmål 251: 

Indskudskonto primo 2014 minus 50.000 kr., ultimo 2014 minus 50.000 kr., sikkerhedsstillelse den 11. 

juni 2014 600.000 kroner: 

Svaret på det stillede spørgsmål er, at der ikke kan ske opsparing af indkomst erhvervet fra og med 

den 11. juni 2014, fordi indskudskontoen primo 2014 er negativ med 50.000 kr. 

Fordi sikkerhedsstillelsen pr. 10. juni 2014 udgør 600.000 kr. og derfor i sig selv overstiger 

bagatelgrænsen på 500.000 kr., kan bagatelgrænsen ikke finde anvendelse.” 

Denne besvarelse følger meget fint ordlyden i Lov nr. 992, da indskudskontoen både er negativ primo og ultimo og 

tillagt sikkerhedsstilingen ender på -650.000 kr. og dermed overstiger den numeriske grænse på 500.000 kr.  

Neden for er angivet endnu et eksempel57: 

”Spørgsmål 253: 

Indskudskonto primo 2014 plus 50.000 kr., ultimo 2014 plus 50.000 kr., sikkerhedsstillelse den 11. juni 

2014 600.000 kroner: 

Der kan ske opsparing af overskud i 2014. Svaret er dog betinget af, at sikkerhedsstillelsen på 600.000 

kr. er afviklet fuldt ud inden den 1. januar 2018.” 

Her kan der godt opspares på trods af, at indskudskontoen primo såvel som ultimo med tillæg af sikkerhedsstillelsen 

overstiger den numeriske bagatelgrænse på 500.000 kr.  

                                                                 
56 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1948909 
57 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1948909 
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Svaret på det der ellers kan virke lidt selvmodsigende i forhold til ordlyden under Lov nr. 992 § 3, stk. 6, skal findes 

under Lov nr. 992 § 3, stk. 5, 3. pkt.: 

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

virksomhedsordningen, den 1. januar 2018, kan der, så længe aktiverne står til sikkerhed, ikke 

foretages foreløbig beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, for indkomst erhvervet fra 

og med den 1. januar 2018. (…) Hvis et eller flere af aktiverne, jf. 1. pkt., var stillet til sikkerhed den 10. 

juni 2014, overføres et beløb svarende til eventuelt virksomhedsoverskud i perioden fra og med den 11. 

juni 2014 til og med den 31. december 2017, der er beskattet foreløbigt efter virksomhedsskattelovens 

§ 10, stk. 2, til den skattepligtige med virkning fra den 1. januar 2018. (…)” 

Modsætningsbevis står det altså i denne bestemmelse, at der gerne må foretages beskatning i overgangsperioden, 

såfremt sikkerhedsstillelsen er afviklet senest d. 31. december 2017. Lov nr. 992 § 1, stk. 6, der foreskriver, at 

indskudskontoen hverken må være negativ primo såvel som ultimo, skal stadigvæk være opfyldt, men dette er uden 

tillæg af værdien af en eventuel sikkerhedsstillelse. 

Lov nr. 992 § 3, stk. 6 er derefter dels en lempelse af både Lov nr. 992 § 1, stk. 6 og § 3, stk. 5: 

 i forhold til § 3, stk. 5, det vil sige sikkerhedsstillelser, åbner den op for foreløbig beskatning i 

overgangsperioden selv om en eventuel sikkerhedsstillelse ikke er afviklet, dette dog betinget af, at 

indskudskonto primo såvel som ultimo 2014 med tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse opgjort pr. 10. juni 

2014 negativt ikke overstiger -500.000 kr., 

 

 i forhold til Lov nr. 992 § 1, stk. 6 og reglen om negativ indskudskonto, åbner bestemmelsen op for, at 

indskudskontoen både primo såvel som ultimo må være negativ, så længe den negative værdi på begge 

tidspunkter og med tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse opgjort pr. 10 juni 2014 negativt ikke overstiger -

500.000 kr.  
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3.4 Kapitalafkastordningen 
Som alternativ til VSO, der har stramme regler for regnskabs- og bogføringsmæssig adskillelse af privat- og 

virksomhedsøkonomien, findes en forsimplet ordningen med mere lempelige krav, nemlig KAO. 

Ordningen giver nogle af de samme fordele som VSO, herunder mulig for at: 

 opspare overskud og 

 beregne kapitalafkast 

Trods lighederne findes der dog nogle centrale forskelle, som vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 

3.4.1 Beregning af kapitalafkast 

KAO giver ligesom VSO mulighed for at beregne og fradrage et kapitalafkast i den personlige indkomst. Reglerne for 

kapitalafkastet adskiller sig dog på en række områder, som gennemgås i de følgende afsnit. 

Indledningsvist skal det dog nævnes, at kapitalafkastet beskattes efter samme principper som under VSO, hvorved det 

fradrages i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten, jf. VSL § 22 a, stk. 1, 2. pkt.58  

Beregningen foretages også på samme måde ved at gange kapitalafkastgrundlaget med kapitalafkastsatsen. Der er 

redegjort for fastsættelsen af begge størrelser i de følgende afsnit, jf. VSL § 22 a, stk. 2.58 

3.4.1.1 Kapitalafkastgrundlaget 

Som redegjort for under afsnit 3.2.5.2.2 bliver kapitalafkastgrundlaget under VSO opgjort som virksomhedens aktiver 

med fradrag af virksomhedens gæld, indestående på mellemregningskontoen og kontoen for hensat til senere 

hævning. 

Kapitalafkastgrundlaget er reguleret af bestemmelserne under VSL § 22 a, stk. 5-7, jf. VSL § 22 a, stk. 2, 1. pkt.58  

Under KAO består kapitalafkastgrundlaget imidlertid udelukkende af de erhvervsmæssige aktiver, der indgår i 

ordningen. jf. VSL § 22 a, stk. 1., 1. pkt.59 Opgørelsen foretages på baggrund af aktivernes værdi ved begyndelsen af 

indkomståret. Ved indtrædelse i ordningen, opgøres grundlaget fra tidspunktet for virksomhedens start, jf. VSL § 22 a, 

stk. 1., 1. pkt.60.  

                                                                 
58 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
59 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
60 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
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Blandede benyttede aktiver, det vil sige aktiver, der både benyttes privat og erhvervsmæssigt, indgår i 

kapitalafkastgrundlaget med den del, der svarer til den erhvervsmæssige del , jf. VSL § 22 a, stk. 6.60  

Endelig findes der også en række af aktiver, der ikke skal medregnes i kapitalafkastgrundlaget, jf. VSL § 22 a, stk. 7.60 

Flere af disse er dog undtagelser af mere speciel karakter, der ikke findes relevant for opgaven og dermed udelades 

fra nærværende redegørelse.  

3.4.1.2 Kapitalafkastsatsen 

Kapitalafkastsatsen fastsættes efter samme principper som under VSO og er dermed reguleret af VSL § 9, jf. VSL § 22 

a, stk. 1, 1. pkt.60 Der henvises til afsnit 3.2.5.2.3.  

3.4.1.3 Loft for kapitalafkastet 

Uagtet de forrige to afsnit, så kan kapitalafkastet jf. VSL § 22 a, stk. 3 ikke overstige den største talmæssige værdi af de 

to nedenstående: 

 positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. PSL § 3 eller 

 

 negativ kapitalindkomst, jf. PSL § 461, hvor der i opgørelsen ses bort fra følgende: 

 

o beregnet kapitalafkast fra KAO, 

o indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, hvor antallet af ejere er højere end 10, og den 

skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, 

o indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler, når den skattepligtige ikke deltager i 

virksomhedens drift i væsentligt omfang.  

3.4.2 Henlæggelse af overskud 

Som det indledningsvist blev nævnt under afsnit 3.4, så giver KAO ligesom VSO mulighed for at opspare overskud i 

virksomheden, under KAO benævnt som en ”henlæggelse”. Reglerne herfor er reguleret under VSL § 22 b, stk. 1, 1. 

pkt.59 og trods ligheder med VSO, adskiller reglerne sig på et par væsentlige områder, som gennemgås herunder. 

3.4.2.1 Opgørelsen af grundlaget for henlæggelsen 

En af de væsentlige forskelle består blandt andet af beløbsbegrænsningen på henlæggelsen beskrevet ovenfor. Der 

kan således kun henlægges maksimalt 25% af overskuddet i virksomheden, jf. VSL § 22 a, stk. 1, 2. pkt.60  

                                                                 
61 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173514 
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Overskuddet opgøres efter bestemmelserne i VSL § 22 b, stk. 162 og de generelle regler for opgørelse af skattepligtig 

indkomst med tillæg af: 

 renteudgifter og 

 kurstab på fordringer og gæld. 

Samtidig med fradrag af: 

 rente- og udbytteindtægter og 

 kursgevinst på fordringer og gæld 

Henlæggelsen skal mindst udgøre 5.000 kr. 

3.4.2.2 Konjunkturudligningsskat 

Ligesom under VSO betales der en foreløbig skat, der under KAO benævnes som en ”konjunkturudligningsskat”. 

Satsen er identisk med den under VSO og reguleres af virksomhedsskatten under SEL § 17, stk. 1, jf. VSL § 22 b, stk. 

2.62 

3.4.2.3 Bunden konto 

For at kunne foretage henlæggelsen i henhold til VSL § 22 b, stk. 162, er det en betingelse, at det henlagte beløb med 

fradrag for den betalte konjunkturudligningsskat, der blev redegjort for i forrige afsnit, indsættes på en bunden 

bankkonto i et godkendt pengeinstitut, jf. VSL § 22 b, stk. 3.62 Beløbet skal indsættes efter henlæggelsesårets udløb og 

inden fristen for udløb af selvangivelsen, det vil sige mellem 1. januar og 30. juni.  

Der findes ud over ovenstående betingelser en række administrative krav i stk. 362, som der ikke vil blive gjort 

nærmere rede for her. 

3.4.2.4 Hævning af henlæggelse 

Henlæggelsen beskattes som personlig indkomst i det indkomstår, hvor indskuddet på kontoen hæves. Hævningen 

kan dog have virkning for indkomståret, hvis det hæves inden udløb af fristen for selvangivelsen for indkomståret, jf. 

VSL § 22 b, stk. 4, 1. pkt.62 

Henlæggelsen skal hæves senest det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb, jf. VSL § 22 b, stk. 4, 2. pkt. og kan 

tidligst hæves 3 måneder efter indsættelsen af beløbet på kontoen, jf. VSL § 22 b, stk. 4, 3. pkt.62 Hvis en henlæggelse 

                                                                 
62 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
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ikke hæves inden fristen på 10 år, medregnes henlæggelsen i den personlige indkomst for det 10. indkomstår efter 

henlæggelsesårets udløb, jf. VSL § 22 b, stk. 4, sidste pkt.62  

Hvis der er foretaget henlæggelser i flere indkomstår, kan en henlæggelse for et givent indkomstår ikke hæves, før alle 

tidligere henlæggelser er indtægtsført, jf. VSL § 22 b, stk. 4, 4. pkt.62 Renter på kontoen skal hæves inden indskud kan 

hæves, jf. VSL § 22 b, stk. 10.62  

3.4.2.5 Beskatning af henlæggelsen 

I det indkomstår, hvori en henlæggelse hæves og indtægtsføres, fradrages den til hævningen betalte 

konjunkturudligningsskat i den skattepligtiges slutskat, jf. VSL § 22 b, stk. 5. Såfremt den ikke kan rummes i 

slutskatten, udbetales beløbet kontakt.63  

3.4.2.6 Underskud i KAO 

Hvis virksomheden et givent år - før fradragene gennemgået under afsnit 3.4.2.1 og efter fradrag af kapitalafkast - har 

underskud, indtægtsføres tidligere års henlæggelser svarende til underskuddet, jf. VSL § 22 b, stk. 7.63 

3.4.2.7 Ophør med KAO 

Hvis den skattepligtige ophører med at anvende KAO, skal tidligere henlæggelser beskattes med virkning i det 

indkomstår, hvor den skattepligtige senest har anvendt KAO, jf. VSL § 22 b, stk. 8. Hvis ophøret skyldes, at den 

skattepligtige overgår fra at anvende KAO til at anvende VSO, anses beløbet på konjunkturudligningskontoen som 

indestående for opsparet overskud.63 

3.4.3 Regnskabsmæssige krav 

Skattepligtige, der følger KAO, skal følge reglerne i skattekontrolloven (”SKL”) § 364, hvor den skattepligtige kan blive 

bedt om at udarbejde  

 et skattemæssigt årsregnskab som dokumentation for selvangivelsen og  

 det regnskabsmæssige grundlag for dette årsregnskab. 

Derudover skal den skattepligtige for henlæggelsesåret og følgende år udarbejde et regnskab, der indeholder de 

posteringer, der er nødvendige af hensyn til kontrollen af de foretagne henlæggelser og hævelser, jf. VSL § 22 b, stk. 

11.63  

                                                                 
63 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
64 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152434 
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4 Analyse forud for overgangsperioden 

I dette afsnit vil teorien gennemgået under afsnit 3 blive gennemgået med udgangspunkt i en fiktiv virksomhedscase. 

Analysedelen vil være opdelt i de tre regnskabsår gående fra 2011-2013, hvor hovedpersonen i den fiktive 

virksomhedscase, Preben, de første par år har forsøgt at klare sig uden en revisor. Denne del har primært til formål at 

introducere de basale principper i VSO og foretage sammenligninger til både PSL og KAO.  

Derudover har dette afsnit også til formål at skabe en flydende overgang til analysedelens andet afsnit, der 

beskæftiger sig med årene 2014-2018. Her vil fokus i overvejende grad være på Lov nr. 992, herunder 

overgangsreglerne i perioden 11. juni 2014 - 31. december 2017 (herefter benævnt ”overgangsperioden”) samt de 

ændringer, der trådte i kraft pr. 1. januar 2018 vedrørende sikkerhedsstillelser.  

Det antages i hele opgaven, at der ikke betales indkomstskat løbende, men at alt skat afregnes efter indkomstårets 

udløb, herunder også lønindkomst. 

4.1 Opstilling af virksomhedscase frem til 2013 

I de følgende underafsnit gennemgås de forskellige inputs til opgaven.  

4.1.1 Køb af ejendom 

I starten af 2011 køber Preben Lang, enlig ung mand, en ejendom, der skal være starten på hans virksomhedseventyr.  

 landbrugsejendommen er beliggende i Assens Kommune til en samlet værdi af 5.000.00 kr.  

 ejendommen finansieres af et realkreditlån på 4,75 mio. kr. til en fast rente på 3%, imens 250.000 kr. betales 

fra hans private opsparing,  

 ejendomsværdi ligger i alle år frem lavere end anskaffelsessummen.  

 

4.1.2 Indkomstårene 2011-2013 

Prebens første 3 indkomstår gennemgås herunder: 

 Preben starter virksomhed inden for landbrug og specialafgrøder (nye kartofler og jordbær) og mener selv, at 

han qua sin handelsskole-uddannelse kunne varetage regnskab m.v. Han vælger at aflægge efter PSL, 

Stuehus 2.000.000                                      

Driftsbygninger 1.500.000                                      

Grund 1.500.000                                      

Samlet ejendomsværdi 5.000.000                                      
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 i det første indkomstår har han et overskud i virksomheden på 60.000 kr. før renter og afskrivninger, 

 ved siden af sin virksomhed har han et almindeligt lønmodtagerjob, hvor han før skat tjener 380.000 kr. i 

2011, 

 han køber også en sorteringsmaskine til 150.000 kr. og en traktor til 200.000 kr., 

 han har også et lager af kemikalier ultimo 2011 på 125.000 kr. Kemikalierne bliver løbende fradraget i 

overskuddet i takt med forbrug, 

 til at finansiere de mange køb har Preben en privat opsparing, der stammer fra en gammel arv og primo 2011 

beløber sig til 2.400.000 kr. Ultimo 2011 var denne opsparing nede på 1.797.500 kr.  

 realkreditgælden er ultimo 2011 uændret fra primo og beløber sig således til 4.750.000 kr.  

 de samlet renteudgifter udgjorde for hele 2011 237.500 kr. 

Preben fortsætter ufortrødent i 2012, hvor der kommer mere fart på forretningen. 

 i 2012 ender overskuddet før fradrag af renter og afskrivninger på 260.000 og grundet travlhed, må han 

fortsætte sit lønmodtagerjob på deltid, der indbringer ham 200.000 kr. før skat, 

 hans overskud bliver i al sin væsentlighed anvendt til afbetaling af renter på lån, 

 kemilageret er ultimo 2012 uændret i forhold til sidste år, 

 af den samlet private opsparing er der nu 1.797.500 kr. tilbage, 

 realkreditgælden blev i løbet af året nedbragt til 4,6 mio. kr., der var betalt fra den private opsparing.  

I starten af 2013 er der endnu mere vind i sejlene, end Preben nogensinde havde forestillet sig: 

 han må allerede opsige sit lønmodtagerjob primo 2013, og hans overskud opgøres foreløbigt efter 

sommerferien til 950.000 kr.,  

 i oktober 2013 støder han ved en jagtmiddag på en revisor, der fortæller ham om de mange fordele ved at 

benytte VSO. De aftaler et møde, hvor Preben ønsker en redegørelse for, hvordan tingene hidtil kunne være 

gjort anderledes, og hvad han bør gøre fra dags dato og frem, 

 i 2013 ender hans resultat før renter og fradrag af afskrivninger på 1,5 mio. og hans personlige indkomst på 

1.555.000 kr., 

 kemilageret ultimo 2013 udgør fortsat 125.000 kr.,  

 Preben må uden sit almindelige arbejde finansiere sit privatforbrug fra hans løbende overskud og overfører i 

løbet af 2013 præcis 600.000 kr. til at dække hans forbrug,  

 restgælden på hans realkreditlån er ultimo 2013 4.300.000 kr. og hans private opsparing står på 1.601.500 

kr.  
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4.2 Analyse af indkomståret 2011 

I følgende underafsnit gennemgås de skattemæssige konsekvenser ud fra henholdsvis PSL, VSO og KAO. 

Gældende skattesatser for 2011 m.v. er indhentet fra skatteministeriet oversigt over centrale skattesatser65 med 

supplement fra deres oversigt over hovedtrækkene i personbeskatningen for det pågældende år 66. Kommunesatser 

er indhentet fra skatteministeriet oversigt over kommunesatser, mere specifikt for Assens Kommune  67. Kapitalafkast 

og rentekorrektionssats er indhentet fra SKAT68. 

4.2.1 Personskatteloven  

I dette indkomstår modtog Preben nedenstående årsopgørelse fra SKAT. 

 

                                                                 
65 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-2010-2018 
66 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2012 
67 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/assens 
68 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1949173 

Lønindkomst 380.000

Overskud fra selvstændig virksomhed 60.000

AM-bidrag 8% af 440.000 -35.200

Personlig indkomst 404.800

Renterudgifter relateret til privatbolig 5% af 2.375.000 -118.750

Renteudgifter relateret til virksomheden 5% af 2.375.000 -118.750

Kapitalindkomst -237.500

Beskæftigelsesfradrag (maks 13.600 kr.) 4,25% af 440.000 -13.600

Fagligt kontingent -6.000

Bidrag til A-kasse -11.000

Ligningsmæssige fradrag -30.600

Skattepligtig indkomst 136.700

Personlig indkomst 404.800

Skattepligtig indkomst 136.700

Personfradrag 42.900

Topskattegrundlag 389.900

Topskattegrænse 51,50%

AM-bidrag 440.000 8% 35.200

Bundskat 404.800 3,64% 14.735

Topskat 14.900 15,00% 2.235

Sundhedsbidrag 136.700 8% 10.936

Kommuneskat 136.700 26,10% 35.679

Kirkeskat 136.700 0,99% 1.353

Ejendomsværdiskat 2.000.000 0,22% 4.424

Nedslag for beskatning over 51,5% 14.900 1,24% -185

Samlet personfradrag 42.900 39% -16.615

Beregnet skat 87.762
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Prebens samlet balance, der svarer til en formueopgørelse, så således ud pr. 31. december 2011. 

 

Preben har mulighed for at afskrive på nedenstående: 

 sorteringsmaskinen og traktoren efter AL kapitel 269, 

 de erhvervsmæssige bygninger efter AL kapitel 3.69  

Som redegjort for tidligere i opgaven kan afskrivningerne fradrages i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 

1170 og i henhold til bestemmelserne i AL69. Af hensyn til sammenligningen mellem ordningerne udelades 

afskrivningerne for nu. Anlægskartoteket og øvrige beregninger kan ses under ’Bilag 1. PSL - 2011’, 

  

                                                                 
69 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183481 
70 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173514 

Driftsbygninger Egenkapital, primo

Grund i form af marker m.v. Lønindkomst

Stuehus Årets resultat før renter

Grund til stuehus Årets skat

Samlet ejendomsværdi Årets privatforbrug

Egenkapital, ultimo

Privat opsparing, primo

Anvendt i året

Privat opsparing, ultimo Realkreditgæld

Kemilager

Traktor Skyldig skat

Sorteringsmaskine

Inventar og driftsmidler

Aktiver i alt Passiver 

2.400.000                              

-602.500                                

380.000                      

-87.762                       

-567.500                     

2.434.738                   

60.000                        

475.000                                  

4.750.000                   

7.272.500                              7.272.500                   

125.000                                  

87.762                        

1.797.500                              

200.000                                  

150.000                                  

Samlet balance

1.500.000                              2.650.000                   

1.000.000                              

5.000.000                              

2.000.000                              

500.000                                  
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4.2.2 Virksomhedsskatteordningen  

I det følgende afsnit gennemgås samme indkomst, men ud fra bestemmelserne i VSO. Der henvises til ’Bilag 2. 2011 - 

VSL (neg. indskud) for alle opgørelser i ordningen. 

4.2.2.1 Adskillelse af regnskab 

Som redegjort for tidligere i opgaven, er en af betingelserne for anvendelsen af VSO, at den skattepligtiges personlige 

regnskab adskilles fra virksomhedens regnskab. Neden for ses virksomhedens balance og Prebens private balance pr. 

31. december. Det bemærkes, at Preben ud af sin samlet likvider på 2,4 mio. har ønsket at indskyde 2 mio. i 

virksomheden og resultatet under egenkapitalen nu er inklusiv renteudgifter. 

 

Driftsbygninger Egenkapital, primo

Grund i form af marker m.v. Årets resultat

Samlet ejendomsværdi Årets hævninger

Egenkapital, ultimo

Driftskonto, primo

Anvendt i året

Driftskonto, ultim Realkreditgæld

Varelager

Traktor

Sorteringsmaskine

Inventar og driftsmidler

Aktiver i alt Passiver 

Stuehus Egenkapital, primo

Grund til stuehus Lønindkomst

Samlet ejendomsværdi Værdi af virksomhed

Årets skat

Årets privatforbrug

Egenkapital, ultimo

Værdi af virksomhed

Skyldig skat

Privat opsparing, primo

Anvendt i året

Privat opsparing, ultimo Realkreditgæld

Aktiver i alt Passiver 

67.530                           

-652.500                     

125.000                      

1.347.500                   4.750.000                     

-427.500                     

475.000                      

4.322.500                   4.322.500                     

450.000                      -                                 

2.522.500                   2.522.500                     

50.000                        

400.000                      

Privatøkonomien

2.000.000                   

2.454.970                     

500.000                      

-67.530                         

2.900.000                     

2.500.000                   

-330.000                       

380.000                         

-427.500                       

150.000                      

Virksomhedsøkonomien

1.500.000                   -250.000                       

1.000.000                   

2.500.000                   

-427.500                       

-177.500                       

-                                 

2.000.000                   

200.000                      
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Som det kan ses af ovenstående opdeling, er hele realkreditlånet lagt ind i VSO, selvom kun halvdelen af lånet er 

knyttet til den erhvervsmæssige drift. SKAT lægger ikke noget til hinder for, at man inddrager privat gæld, så længe 

der foretages en korrektion af indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget samt foretager beregning af 

rentekorrektion af en eventuel negativ indskudskonto.71 Dette vil blive uddybet i de følgende afsnit, hvor der vil blive 

foretaget en skatteopgørelse både med gælden indskudt i virksomhedsordningen, og hvor gælden holdes uden for 

virksomhedsordningen. Sammenlignes balancen oven for med balancen under PSL er eneste forskel årets opgjorte 

skat. Skatten for VSO gennemgås under 4.2.2.4 (VSO med indskud af gæld) og 4.2.2.5 (VSO uden indskud af gæld). 

4.2.2.2 Opgørelse af indskudskonto og rentekorrektion 

Indskudskontoen opgøres i begyndelsen af regnskabsåret, hvor VSO første gang anvendes, jf. VSL § 3, stk. 2, og 

reguleres efterfølgende årligt ved indkomstårets udløb, jf. VSL § 3, stk. 6.72 Der var i løbet af indkomståret 2011 

hverken nogen indskud eller overførelser, hvorfor indskudskontoen primo og ultimo var identisk.  

 

Driftsbygninger og markerne er opgjort til kontant anskaffelsessum, jf. VSL § 3, stk. 4.72 Realkreditgælden indgår til 

kursværdi, jf. samme bestemmelse, der i dette tilfælde er identisk med den faktiske restgæld. Indskudskontoen 

opgøres til en negativ værdi på 250.000. Denne vil kunne nedsættes til 0 kr., såfremt Preben ville kunne dokumentere, 

at al medregnet gæld er erhvervsmæssig jf. VSL § 3, stk. 572, men dette er som nævnt ikke tilfældet.  

  

                                                                 
71 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1661239 
72 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 

Driftsbygninger 1.500.000                          

Grund i form af marker m.v. 1.000.000                          

Samlet ejendomsværdi 2.500.000                          

Indskud af privat opsparing 2.000.000                          

Realkreditgæld relateret til virksomheden 2.375.000                          

Realkreditgæld relateret til privatgæld 2.375.000                          

Samlet restgæld 4.750.000                          

Opgørelse af indskudskonto -250.000                            
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4.2.2.3 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag 

Kapitalafkastgrundlaget i VSO opgøres som værdien af virksomhedens aktiver med fradrag af gæld og en række øvrige 

poster (læs mere herom under afsnit 3.2.5.2.2) Som det ses af opgørelsen neden for bliver kapitalafkastet negativt, 

hvorfor der skal ses bort fra dette, jf. VSL § 7.72  

 

4.2.2.4 Skatteberegning ved negativ indskudskonto 

Neden for ses Prebens årsopgørelse, når han anvender VSO. Der er fortsat ikke foretaget nogen afskrivninger.  

 

Driftsbygninger Kapitalafkastgrundlag

Grund i form af marker m.v.

Samlet ejendomsværdi

Realkreditgæld

Privat opsparing, primo

Aktiver i alt Passiver 4.500.000                   4.500.000                     

1.000.000                   

2.500.000                   

4.750.000                     

2.000.000                   

Kapitalafkastgrundlag til brug for indkomståret 2011

1.500.000                   -250.000                       

Lønindkomst 380.000

Overskud fra selvstændig virksomhed 60.000

Renteudgifter relateret til virksomheden 5% af 4.750.000 -237.500

Kapitalafkast 2% af 0 0

Rentekorrektion 2% af 250.000 5.000

AM-bidrag 8% af 207.500 -16.600

Personlig indkomst 190.900

Rentekorrektion 2% af 250.000 -5.000

Kapitalindkomst -5.000

Beskæftigelsesfradrag (maks 13.600 kr.) 4,25% af 207.500 -8.819

Fagligt kontingent -6.000

Bidrag til A-kasse -11.000

Ligningsmæssige fradrag -25.819

Skattepligtig indkomst 160.081

Personlig indkomst 190.900

Skattepligtig indkomst 160.081

Personfradrag 42.900

Topskattegrundlag 389.900

Topskattegrænse 51,50%

AM-bidrag 207.500 8% 16.600

Bundskat 190.900 3,64% 6.949

Topskat 0 15,00% 0

Sundhedsbidrag 160.081 8% 12.807

Kommuneskat 160.081 26,10% 41.781

Kirkeskat 160.081 0,99% 1.585

Ejendomsværdiskat 2.000.000 0,22% 4.424

Nedslag for beskatning over 51,5% 0 1,24% 0

Samlet personfradrag 42.900 39% -16.615

Beregnet skat 67.530
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Prebens skat falder altså i forhold til opgørelsen under PSL fra 87.762 kr. til 67.530 kr., og han sparer dermed 20.232 

kr. Dette skyldes følgende faktorer: 

 renteudgifterne flyttes fra kapitalindkomsten til i stedet at blive fradraget i den personlige indkomst, jf. VSL § 

6, stk. 273, hvorved der opnås en skattebesparelse på AM-bidraget, bund- og topskatten, 

 

 til gengæld tillægges der dog en rentekorrektion på 5.000 kr. i den personlige indkomst, der fradrages i 

kapitalindkomsten, 

 

 beskæftigelsesfradraget, der beregnes som 4,25% af den personlige indkomst, dog maksimalt 13.600 kr., 

falder også en smule og påvirker dermed den beregnet skat i positiv retning. 

Det skal bemærkes at Preben fortsat har samme muligheder for at fradrage afskrivningerne på sin bygning og sine 

driftsmidler, som gennemgået under personskattereglerne. Anlægskartotek under VSO fremgår af ’Bilag 2 - VSO (neg.) 

- 2011’. Der er dog ikke foretaget afskrivninger.  

Som det blev gennemgået under afsnit 3.2.4.2, den udvidede hæverækkefølge, er der ved anvendelse af VSO 

mulighed for at hensætte til en senere faktisk hævning, hvormed der kan opnås indkomstudjævning. I udgangspunktet 

vil det anbefales til Preben, at han foretager en sådan hensættelse. Der kan maksimalt hensættes op til hensættelser 

primo med tillæg af årets overskud og opsparet overskud og fradrag af faktiske hævninger. 74 Da det er første 

indkomstår, og Preben har et underskud, kan der derfor ikke hensættes noget beløb for 2011. 

  

                                                                 
73 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
74 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948886 



43 
 

4.2.2.5 Skatteberegning ved positiv indskudskonto 

Under opgørelsen af indskudskontoen blev hele realkreditgælden overført til VSO. Af hensyn til opgaven, Lov nr. 992 

og de incitamenter, der lå bag indførelsen af loven, er det dog interessant at kigge på, hvordan Prebens 

skatteopgørelse ville se ud, hvis han ikke indskød privatgælden.  

Neden for ses en ny regnskabsopdeling for Prebens private regnskab og hans virksomhedsregnskab, hvor den privat 

dele af realkreditgælden i stedet er holdt privat.  

 

  

Driftsbygninger Egenkapital, primo

Grund i form af marker m.v. Årets resultat

Samlet ejendomsværdi Årets hævninger

Egenkapital, ultimo

Driftskonto, primo

Anvendt i året

Driftskonto, ultim Realkreditgæld

Virksomhedsopsparing, primo

Anvendt i året 60.000    

Virksomhedsopsparing, ultimo

Varelager

Traktor

Sorteringsmaskine

Inventar og driftsmidler

Aktiver i alt Passiver 

Stuehus Egenkapital, primo

Grund til stuehus Årets skat

Samlet ejendomsværdi Årets privatforbrug

Egenkapital, ultimo

Værdi af virksomhed

Skyldig skat

Privat opsparing, primo

Anvendt i året

Privat opsparing, ultimo Realkreditgæld

Aktiver i alt Passiver 

2.500.000                   -                                 

Virksomhedsøkonomien

1.500.000                   2.125.000                     

1.000.000                   60.000                           

2.185.000                     

2.000.000                   

-475.000                     

1.525.000                   2.375.000                     

4.560.000                   4.560.000                     

-                               

60.000                        

125.000                      

200.000                      

150.000                      

475.000                      

72.553                           

Privatøkonomien

2.000.000                   2.900.000                     

500.000                      -72.553                         

2.500.000                   -140.000                       

2.687.447                     

2.185.000                   

5.135.000                   5.135.000                     

400.000                      

50.000                        

450.000                      2.375.000                     
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Med den private realkreditgæld ude af VSO, foretages der nu en ny beregning af kapitalafkastgrundlaget. 

 

Dette resulterer i stedet i skatteberegningen illustreret herunder.  

 

Driftsbygninger Kapitalafkastgrundlag

Grund i form af marker m.v.

Samlet ejendomsværdi

Realkreditgæld

Privat opsparing, primo

Aktiver i alt Passiver 

Kapitalafkastgrundlag til brug for indkomståret 2011

1.500.000                   2.125.000                     

1.000.000                   

2.500.000                   

4.500.000                   4.500.000                     

2.375.000                     

2.000.000                   

Lønindkomst 380.000

Overskud fra selvstændig virksomhed 60.000

Renteudgifter relateret til virksomheden 5% af 2.375.000 -118.750

Kapitalafkast 2% af 2.125.000 -42.500

Rentekorrektion 2% af -             0

AM-bidrag 8% af 278.750 -22.300

Personlig indkomst 256.450

Rentekorrektion 2% af -             0

Renteudgifter relateret til privatbolig 5% af 2.375.000 -118.750

Kapitalafkast 2% af 2.125.000 42.500

Kapitalindkomst -76.250

Beskæftigelsesfradrag (maks 13.600 kr.) 4,25% af 278.750 -11.847

Fagligt kontingent -6.000

Bidrag til A-kasse -11.000

Ligningsmæssige fradrag -28.847

Skattepligtig indkomst 151.353

Personlig indkomst 256.450

Skattepligtig indkomst 151.353

Personfradrag 42.900

Topskattegrundlag 389.900

Topskattegrænse 51,50%

AM-bidrag 278.750 8% 22.300

Bundskat 256.450 3,64% 9.335

Topskat 0 15,00% 0

Sundhedsbidrag 151.353 8% 12.108

Kommuneskat 151.353 26,10% 39.503

Kirkeskat 151.353 0,99% 1.498

Ejendomsværdiskat 2.000.000 0,22% 4.424

Nedslag for beskatning over 51,5% 0 1,24% 0

Samlet personfradrag 42.900 39% -16.615

Beregnet skat 72.553
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Det ses, at Prebens skat i forhold til opgørelsen, hvor alt gæld var indskudt, stiger fra 67.530 kr. til 72.533 kr., svarende 

til 5.023 kr. Det skyldes primært, at halvdelen af renteudgifterne nu ikke længere fradrages i AM-grundlaget og 

grundlaget for bundskatten. Dette opvejes i nogen omfang dog af, at der ikke længere bliver beregnet en 

rentekorrektion, og at der nu beregnes et kapitalafkast.  

Der henvises til ’Bilag 3. 2011 - VSL (pos. indskud) for alle opgørelser i ordningen. 

4.2.3 Kapitalafkastordningen 

Som gennemgået tidligere i opgaven, så har VSO og KAO mange ligheder, men adskiller sig fra hinanden på 

nedenstående områder: 

 nettorenteudgifter fradrages under VSO i den personlige indkomst og under KAO i kapitalindkomsten (se 

afsnit 3.2.5.1 og 3.4.21), 

 

 kapitalafkastgrundlaget beregnes under VSO som virksomhedens aktiver med fradrag for virksomhedens 

gæld, og under KAO alene som værdien af virksomhedens aktiver (se afsnit 3.41.1). I tillæg til dette skal det 

bemærkes, at der findes yderligere faktorer i beregningen, som dog ikke er relevante i Prebens tilfælde, 

 

 der findes også en række centrale forskelle i forhold til opsparet overskud, som dog ikke er relevant for 

Preben i det pågældende indkomstår, 

 

 endelig er regnskabskravene væsentligt større ved anvendelse af VSO, hvilket må tages med i overvejelserne 

omkring den endelig besparelse ift. en øget udgift til rådgiver.  

 

På baggrund af ovenstående fastsættes kapitalafkastgrundlaget til 4.500.000, jf. nedenfor også.  

 

Driftsbygninger Kapitalafkastgrundlag

Grund i form af marker m.v.

Samlet ejendomsværdi

Privat opsparing, ultimo

Aktiver i alt Passiver 4.500.000                          

Kapitalafkastgrundlag

1.000.000                   

4.500.000                   

2.000.000                   

1.500.000                   4.500.000                          

2.500.000                   
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Skatteberegningen ændrer sig som vist herunder. 

 

Som det kan ses af beregningen, så bliver den samlet skat 10.494 kr. højere i forhold til opgørelsen under VSO, hvor 

den private gæld var indskudt (samlet skat på 67.530 kr., se afsnit 4.2.2.4) og 5.471 kr. højere end under VSO, hvor 

den private gæld blev holdt ude fra VSO (samlet skat på 72.533 kr., se afsnit 4.2.2.5) . Den ekstra skatteomkostning 

skyldes, at alle renteudgifter flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst, hvilket dog opvejes af et væsentligt 

højere kapitalafkast, der nu beregnes ud fra de samlet aktiver, jf. VSL § 22 a75 og det faktum, at der nu ikke længere 

skal beregnes nogen rentekorrektion. Der henvises til ’Bilag 4. 2011 - KAO’ for balance, anlægskartotek m.v.  

Der henvises til ’Bilag 4. 2011 - KAO for alle opgørelser i ordningen. 

                                                                 
75 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 

Lønindkomst 380.000

Overskud fra selvstændig virksomhed 60.000

Kapitalafkast 2% af 4.500.000 -90.000

AM-bidrag 8% af 350.000 -28.000

Personlig indkomst 322.000

Rentekorrektion 2% af -               0

Renteudgifter relateret til privatbolig 5% af 4.750.000   -237.500

Kapitalafkast 2% af 4.500.000   90.000

Kapitalindkomst -147.500

Beskæftigelsesfradrag (maks 13.600 kr.) 4,25% af 350.000 -13.600

Fagligt kontingent -6.000

Bidrag til A-kasse -11.000

Ligningsmæssige fradrag -30.600

Skattepligtig indkomst 143.900

Personlig indkomst 322.000

Skattepligtig indkomst 143.900

Personfradrag 42.900

Topskattegrundlag 389.900

Topskattegrænse 51,50%

AM-bidrag 350.000 8% 28.000

Bundskat 322.000 3,64% 11.721

Topskat 0 15,00% 0

Sundhedsbidrag 143.900 8% 11.512

Kommuneskat 143.900 26,10% 37.558

Kirkeskat 143.900 0,99% 1.425

Ejendomsværdiskat 2.000.000 0,22% 4.424

Nedslag for beskatning over 51,5% 0 1,24% 0

Samlet personfradrag 42.900 39% -16.615

Beregnet skat 78.024
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4.3 Analyse af indkomståret 2012 

Mange af de skattemæssige aspekter er for regnskabsåret 2012 identiske med regnskabsåret 2011, men I modsætning 

til 2011 er det dog muligt i 2012 at foretage en mindre hensættelse til senere faktisk hævning, da der er et positivt 

resultat inklusiv fradrag af renter på 26.500 kr. (260.000 kr. - 233.500 kr. = 26.500 kr.) Selv om det er en forholdsvis 

lille hensættelse, er principperne uanset størrelsen de samme, hvorfor dette gennemgås i nærværende afsnit.  

Skattesatser er indhentet fra skatteministeriet oversigt over centrale skattesatser76 med supplement fra deres oversigt 

over hovedtrækkene i personbeskatningen for 201277. Derudover er kommunesatser indhentet fra skatteministeriet 

oversigt over kommunesatser, mere specifikt for Assens Kommune78. Kapitalafkast og rentekorrektionssats er 

indhentet fra SKAT79. 

Først ses han skatteopgørelse uden hensættelsen. 

 

                                                                 
76 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-2010-2018 
77 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-
2012 
78 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/assens 
79 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2063001 

Lønindkomst 200.000

Overskud fra selvstændig virksomhed 260.000

Hensættelse til senere hævning 0

Renteudgifter relateret til virksomheden 5% af 4.675.000 -233.750

Kapitalafkast 1% af -             0

Rentekorrektion 1% af 250.000     2.500

AM-bidrag -18.300

Personlig indkomst 2017 210.450

Rentekorrektion 1% af 250.000     -2.500

Kapitalindkomst -2.500

Beskæftigelsesfradrag (maks 14.100 kr.) 4,40% af 228.750 -10.065

Fagligt kontingent -6.000

Bidrag til A-kasse -11.000

Ligningsmæssige fradrag -27.065

Skattepligtig indkomst 180.885

Personlig indkomst 210.450

Skattepligtig indkomst 180.885

Personfradrag 42.900

Topskattegrundlag 389.900

Topskattegrænse 51,50%

AM-bidrag 228.750 8% 18.300

Bundskat 210.450 4,64% 9.765

Topskat 0 15,00% 0

Sundhedsbidrag 180.885 7% 12.662

Kommuneskat 180.885 26,10% 47.211

Kirkeskat 180.885 0,97% 1.755

Ejendomsværdiskat 2.000.000 0,22% 4.424

Nedslag for beskatning over 51,5% 0 1,24% 0

Nedslag for negativ kapitalindkomst 2.500 1,00% -25

Samlet personfradrag 42.900 39% -16.607

Beregnet skat 77.485
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Denne sammenlignes til præcis samme skatteberegning, men nu med en hensættelse på 26.500 kr.  

 

Det bemærkes, at skatten er steget fra 77.485 kr. til 88.645, svarende til en stigning på 11.160 kr. I Prebens private 

balance indregnes værdien af denne hensættelse, og det ses af figuren neden for, at denne er værdisat til 14.912 kr., 

hvilket er 3.752 kr. højere end selve skatteomkostningen i indeværende år. Denne værdiforøgelse skyldes, at 

hensættelsen er beskattet uden om topskatten i dette indkomstår, men værdiansat ud fra en forventning om, at den 

kan anvendes til at nedbringe en topskat i et senere indkomstår. Denne værdistigning er altså en form for urealiseret 

forventet gevinst i fremtiden. 

  

Lønindkomst 200.000

Overskud fra selvstændig virksomhed 260.000

Hensættelse til senere hævning 0

Renteudgifter relateret til virksomheden 5% af 4.675.000 -233.750

Kapitalafkast 1% af -             0

Rentekorrektion 1% af 250.000     2.500

AM-bidrag -18.300

Personlig indkomst 210.450

Rentekorrektion 1% af 250.000     -2.500

Kapitalindkomst -2.500

Beskæftigelsesfradrag (maks 14.100 kr.) 4,40% af 228.750 -10.065

Fagligt kontingent -6.000

Bidrag til A-kasse -11.000

Ligningsmæssige fradrag -27.065

Skattepligtig indkomst 180.885

Personlig indkomst 210.450

Skattepligtig indkomst 180.885

Personfradrag 42.900

Topskattegrundlag 389.900

Topskattegrænse 51,50%

AM-bidrag 228.750 8% 18.300

Bundskat 210.450 4,64% 9.765

Topskat 0 15,00% 0

Sundhedsbidrag 180.885 7% 12.662

Kommuneskat 180.885 26,10% 47.211

Kirkeskat 180.885 0,97% 1.755

Ejendomsværdiskat 2.000.000 0,22% 4.424

Nedslag for beskatning over 51,5% (maks 500 kr.) 0 1,24% 0

Nedslag for negativ kapitalindkomst 2.500 1,00% -25

Samlet personfradrag 42.900 39% -16.607

Beregnet skat 77.485
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Den private formueopgørelse, hvori indregningen af oven for omtalte skatteværdi kan ses, er illustreret neden for. Der 

henvises til ’Bilag 5. 2012 - VSL (neg. indskud)’ for alle opgørelser og beregninger. 

   

4.4 Analyse af indkomståret 2013 

I regnskabsåret 2013 kommer der en række nye interessante forhold med i Prebens regnskab, der kan bidrage i 

forhold til synliggørelsen af forskellene mellem VSO, KAO og PSL. Derudover kan fordelen ved at indskyde den private 

gæld i VSO blive belyst.  

Skattesatser er indhentet fra skatteministeriet oversigt over centrale skattesatser80 med supplement fra deres oversigt 

over hovedtrækkene i personbeskatningen for 201381. Derudover er kommunesatser indhentet fra skatteministeriet 

oversigt over kommunesatser, mere specifikt for Assens Kommune.82 Kapitalafkast og rentekorrektionssats er 

indhentet fra SKAT83. 

4.4.1 Effekten af opsparet overskud 

I sammenligningerne både i afsnit 4.3.1.1 og 4.3.1.2 ses der bort fra muligheden for at afskrive og anvendelsen af 

kontoen for hensættelser til senere hævning. Dette er selvfølgelig væsentlige komponenter i skatteoptimeringen, men 

de er alligevel udeladt, da dette er med til at tydeliggøre pointerne i sammenligningen.  

                                                                 
80 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-2010-2018 
81 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2013 
82 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/assens 
83 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2131980 

Stuehus Egenkapital, primo

Grund til stuehus Lønindkomst

Samlet ejendomsværdi Værdi af virksomhed

Årets skat

Årets privatforbrug

Skatteværdi af hensat hævning

Skattevædi af hensat hævning, primo Egenkapital, ultimo

Regulering i året

Skattevædi af hensat hævning, ultimo

Skyldig skat, primo

Afregnet i året

Værdi af virksomhed Årets skat

Skyldig skat, ultimo

Hensat til senere hævning, primo

Reguleringer i året

Hensat til senere hævning, ultimo

Realkreditgæld

Privat opsparing, primo

Anvendt i året

Privat opsparing, ultimo

Aktiver i alt Passiver 

-                               

Privatøkonomien

2.000.000                   2.700.960                     

500.000                      200.000                         

2.500.000                   

-88.645                         

2.099.727                     

14.912                           

14.912                        

14.912                        

88.645                           

88.645                           

-67.530                         

22.500                        

22.500                        

67.530                           

78.460                        

-                                 

-                               

2.188.372                   2.188.372                     

-427.500                     

400.000                      

-321.540                     

-300.000                       

-427.500                       
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4.3.1.1 Personskatteloven 

I 2013 er Prebens overskud steget til 1.500.000 kr. Under personskattereglerne er der ikke mulighed for at foretage 

indkomstudjævning af dette beløb, og det er netop dette aspekt, som ønskes illustreret her. Neden for ses Prebens 

skatteopgørelse under PSL. 

 

Det der skal lægges særligt mærke til i denne skatteopgørelse, er den høje topskat på 151.240 kr. I det omfang det er 

muligt ønskes denne del af skattebetalingen nedbragt til 0 kr. Hvordan denne i VSO kan nedbringes gennemgås i 

næste afsnit. Der henvises til ’Bilag 7. 2013 - Sammenligning af ordningerne’ for beregningerne bag ved figuren 

ovenfor. 

  

Lønindkomst 55.000

Overskud fra selvstændig virksomhed 1.500.000

AM-bidrag -124.400

Personlig indkomst 1.430.600

Renteudgifter relateret til privat gæld 5% af 2.225.000 -111.250

Renteudgifter relateret til virksomheden 5% af 2.225.000 -111.250

Kapitalindkomst -222.500

Beskæftigelsesfradrag (maks 22.300 kr.) 6,95% af 1.555.000 -22.300

Fagligt kontingent -6.000

Bidrag til A-kasse -11.000

Ligningsmæssige fradrag -39.300

Skattepligtig indkomst 1.168.800

Personlig indkomst 1.430.600

Skattepligtig indkomst 1.168.800

Personfradrag 42.000

Topskattegrundlag 421.000

Topskattegrænse 51,70%

AM-bidrag 1.555.000 8% 124.400

Bundskat 1.430.600 5,83% 83.404

Topskat 1.009.600 15,00% 151.440

Sundhedsbidrag 1.168.800 6% 70.128

Kommuneskat 1.168.800 26,10% 305.057

Kirkeskat 1.168.800 0,95% 11.104

Ejendomsværdiskat 2.000.000 0,22% 4.424

Nedslag for beskatning over 51,5% 1.009.600 1,23% -12.418

Nedslag for negativ kapitalindkomst (maks 1.000 kr.) 222.500 2,00% -1.000

Samlet personfradrag 42.000 39% -16.330

Beregnet skat 720.209
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4.3.1.2 Virksomhedsskatteloven 

Neden for ses opgørelsen ved anvendelsen af VSO med privat gæld indskudt.  

 

Det skal indledningsvist understreges, at forskelsbeløbet i slutskatten under PSL og VSO ikke er et udtryk for, at 

Preben har sparet cirka 270.000 kr. i skat (720.209 kr. - 452.847 kr.). En forholdsvis stor del af indkomsten er kun 

foreløbigt beskattet, og restbeløbet vil blive beskattet i et senere indkomstår. Hvis Preben i senere indkomstår lykkes 

med at lade det opsparet overskud beskatte, således han undgår topskat, da vil han i forhold til gennemgangen under 

PSL have sparet en topskat på cirka 124.000 kr. (151.440 kr. - 27.930 kr.). Dette eksempel illustrerer fint, hvordan man 

gennem korrekt anvendelse af VSO kan opnå betragtelige skattebesparelser. Der henvises til ’Bilag 6. 2013 - 

Sammenligning af ordningerne’ for beregningerne bag ved figurerne. 

  

Lønindkomst 55.000

Overskud fra selvstændig virksomhed 1.500.000

Til virksomhedsbeskatning -677.500

Renteudgifter relateret til virksomheden 5% af 4.450.000 -222.500

Rentekorrektion 2% af 250.000     5.000

AM-bidrag 8% af 660.000 -52.800

Personlig indkomst 607.200

Rentekorrektion 2% af 250.000     -5.000

Kapitalindkomst -5.000

Beskæftigelsesfradrag (maks 22.300 kr.) 6,95% af 605.000     -22.300

Fagligt kontingent -6.000

Bidrag til A-kasse -11.000

Ligningsmæssige fradrag -39.300

Skattepligtig indkomst 562.900

Personlig indkomst 607.200

Skattepligtig indkomst 562.900

Personfradrag 42.000

Topskattegrundlag 421.000

Topskattegrænse 51,70%

AM-bidrag 605.000 8% 48.400

Bundskat 607.200 5,83% 35.400

Topskat 186.200 15,00% 27.930

Sundhedsbidrag 562.900 6% 33.774

Kommuneskat 562.900 26,10% 146.917

Kirkeskat 562.900 0,95% 5.348

Ejendomsværdiskat 2.000.000 0,22% 4.424

Nedslag for beskatning over 51,5% 186.200 1,23% -2.290

Nedslag for negativ kapitalindkomst (maks 1.000 kr.) 5.000 2,00% -100

Samlet personfradrag 42.000 39% -16.330

Virksomhedsskat 677.500 25% 169.375

Beregnet skat 452.847
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4.3.1.3 Kapitalafkastordningen 

Endelig sammenlignes der også med kapitalafkastordningen. Neden for ses skatteberegningen under KAO. 

 

Her skal der lægges mærke til, at der i forhold til gennemgangen under PSL er sket en væsentlig topskattebesparelse, 

men begrænsningerne i KAO er også tydelige, da der fortsat er stor en topskat. Dette skyldes henlæggelsesloftet på 

25% af årets overskud, og når virksomhedsejere, som i Prebens tilfælde, præsterer store overskud, kan der derfor 

opnås betragtelige fordele ved anvendelsen af VSO frem for KAO. Der henvises til ’Bilag 6. 2013 - Sammenligning af 

ordningerne’ for beregningerne bag ved figurerne 

Lønindkomst 55.000

Overskud fra selvstændig virksomhed 1.500.000

Henlæggelse 25% af 1.500.000 -375.000

Kapitalafkast 2% af 4.400.000 -88.000

AM-bidrag -124.400

Personlig indkomst 967.600

Renteudgifter relateret til privat gæld 5% af 2.225.000 -111.250

Renteudgifter relateret til virksomheden 5% af 2.225.000 -111.250

Kapitalafkast 2% af 4.400.000 88.000

Kapitalindkomst -134.500

Beskæftigelsesfradrag (maks 22.300 kr.) 6,95% af 1.555.000 -22.300

Fagligt kontingent -6.000

Bidrag til A-kasse -11.000

Ligningsmæssige fradrag -39.300

Skattepligtig indkomst 793.800

Personlig indkomst 967.600

Skattepligtig indkomst 793.800

Personfradrag 42.000

Topskattegrundlag 421.000

Topskattegrænse 51,70%

AM-bidrag 1.555.000 8% 124.400

Bundskat 967.600 5,83% 56.411

Topskat 546.600 15,00% 81.990

Sundhedsbidrag 793.800 6% 47.628

Kommuneskat 793.800 26,10% 207.182

Kirkeskat 793.800 0,95% 7.541

Ejendomsværdiskat 2.000.000 0,22% 4.424

Nedslag for beskatning over 51,5% 546.600 1,23% -6.723

Nedslag for negativ kapitalindkomst (maks 1.000 kr.) 134.500 2,00% -1.000

Samlet personfradrag 42.000 39% -16.330

Konjunkturudligningsskat 375.000 25% 93.750

Beregnet skat 599.273
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4.4.2 Fordelen ved at kunne afdrage skattefrit på privat gæld 

Under indkomståret 2011 blev det vist, hvordan Preben med fordel kunne indskyde sin private gæld for derved at 

opnå skattebesparelser. Skattebesparelsen beløb sig til cirka 5.000 kr. og var trods tilstedeværelsen dog ikke nogen 

væsentlig besparelse. Som det kunne ses under VSO-beregningen i afsnit 4.3.1.2 overskred Preben topskattegrænsen 

for 2013. Havde Preben ikke haft indskudt den private gæld, havde han skulle hæve 150.000 kr. yderligere til afdrag på 

den private del af gælden. Neden for ses Prebens hævninger, når gælden er indskudt. 

 

Og herunder, når gælden ikke er indskudt. 

 

Preben mister altså ikke kun retten til at fradrage renteudgifterne for den private del af gælden i den personlige 

indkomst, men kan også kun foretage foreløbig beskatning af 597.500 kr., hvilket er 180.000 kr. lavere (677.500 kr. - 

597.500 kr.), end når gælden er indskudt. 

 

 

 

Kapitalafkast

2% af -250.000 kr. = 0 kr.

Resultat efter renter

1.500.000 - 222.500 = -1.277.500 kr. Personlig indkomst

600.000 kr.

Resterende overskud

1.277.500 kr.

Virksomhedsskat

25% x 677.500 = 169.375 kr.

Virksomhedsindkomst

677.500 kr.

Opsparet overskud

75% x 677.500 = 508.125 kr. 

Kapitalafkast

2% af 2.050.000 = 41.000 kr.

Resultat efter renter

1.500.000 - 111.250 = -1.388.750 kr. Personlig indkomst

750.000 kr.

Resterende overskud

1.347.500 kr.

Virksomhedsskat

25% x 597.500 = 149.375 kr.

Virksomhedsindkomst

597.500 kr.

Opsparet overskud

75% x 597.500 = 448.125 kr. 
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Neden for ses Prebens skatteopgørelse, når gælden ikke er indskudt. 

   

På grund af den større hævning står Preben i dette eksempel nu til at skulle betale en topskat, der er cirka 23.000 kr. 

højere end i eksemplet, hvor gælden var indskudt. Denne ekstraomkostning viser den yderligere fordel, der kan være 

ved at indskyde sin private gæld, særligt når hævningerne overstiger topskattegrænsen. Der henvises til ’Bilag 6. 2013 

- Sammenligning af ordningerne’ for beregningerne bag ved figurerne.  

  

Lønindkomst 55.000

Overskud fra selvstændig virksomhed 1.500.000

Til virksomhedsbeskatning -597.500

Renteudgifter relateret til virksomheden 5% af 2.225.000 -111.250

Kapitalafkast 2% af 2.050.000 -41.000

AM-bidrag 8% af 805.250     -64.420

Personlig indkomst 740.830

Renteudgifter relateret til privat gæld 5% af 2.225.000 -111.250

Kapitalafkast 2% af 2.050.000 41.000

Rentekorrektion 2% af 250.000     -5.000

Kapitalindkomst -75.250

Beskæftigelsesfradrag (maks 22.300 kr.) 6,95% af 750.250     -22.300

Fagligt kontingent -6.000

Bidrag til A-kasse -11.000

Ligningsmæssige fradrag -39.300

Skattepligtig indkomst 626.280

Personlig indkomst 740.830

Skattepligtig indkomst 626.280

Personfradrag 42.000

Topskattegrundlag 421.000

Topskattegrænse 51,70%

AM-bidrag 750.250 0                 60.020

Bundskat 740.830 0                 43.190

Topskat 319.830 0                 47.975

Sundhedsbidrag 626.280 0                 37.577

Kommuneskat 626.280 0                 163.459

Kirkeskat 626.280 0                 5.950

Ejendomsværdiskat 2.000.000 0                 4.424

Nedslag for beskatning over 51,5% 319.830 0                 -3.934

Nedslag for negativ kapitalindkomst (maks 1.000 kr.) 75.250 0                 -1.000

Samlet personfradrag 42.000 0                 -16.330

Virksomhedsskat 597.500 0                 149.375

Beregnet skat 490.706
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4.4.3 Ultimo værdier 

Under sammenligningerne blev der ikke taget højde for kontoen for hensatte hævninger og muligheden for at 

afskrive, men fremadrettet i opgaven vil der fortsættes med udgangspunkt i ’Bilag 7. 2013 - VSL (neg. indskud m. 

hensæt.)’, hvor der er foretaget fuld afskrivning i 2013, jf. anlægskartoteket nedenfor. Alle øvrige opgørelser fremgår 

af bilag 7.  

 

Neden for ses virksomhedsbalancen ultimo 2013. 

 

  

Maksimal afskrivningssats Primo værdi Akkumulerede afskrivninger Afskrivningsgrundlag Maksimal afskrivning Årets afskrivninger Ultimo værdi

Driftsbygninger 4% 1.500.000 -                                                             1.500.000 60.000                                        60.000                               1.440.000                  

Traktor 25% 200.000 -                                                             200.000 50.000                                        50.000                               150.000                      

Sorteringsmaskine 25% 150.000 -                                                             150.000 37.500                                        37.500                               112.500                      

1.850.000 -                                                             1.850.000 147.500                                      147.500                             1.702.500                  

Driftsbygninger Egenkapital, primo

Grund i form af marker m.v. Årets resultat

Samlet ejendomsværdi Årets hævninger

Hensat til senere hævning

Egenkapital, ultimo

Driftskonto, primo Realkreditgæld, primo

Anvendt i året Afdraget i året

Driftskonto, ultim Realkreditgæld, ultimo

Varelager Hensat til senere hævning, primo

Traktor Reguleringer i året

Sorteringsmaskine Hensat til senere hævning, ultimo

Inventar og driftsmidler

Aktiver i alt Passiver 4.429.000                   4.429.000                     

150.000                      

129.000                         

Virksomhedsøkonomien

1.440.000                   -427.500                       

26.500                           

1.000.000                   1.130.000                     

2.440.000                   -600.000                       

-26.500                         

1.224.000                   

377.500                      

1.601.500                   4.300.000                     

26.500                           125.000                      

4.600.000                     

-300.000                       

-                                 

387.500                      

112.500                      
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Oven for ses Preben private balance for 2013. Det bemærkes, at Preben har reduceret sin slutskat fra 452.847 til 

404.997 kr., hvilket dels skyldes, at der er foretaget fuld afskrivning og dels, at kontoen for hensættelser til senere 

hævning på 26.500 kr. er anvendt til at reducere den personlige indkomst. Der henvises til bilag 7 for selve 

skatteopgørelsen.  

4.5 Delkonklusion 

Med udgangspunkt i Prebens virksomhedscase blev de forskellige personlige skatteordninger gennemgået, og det blev 

vist, hvordan ordningerne adskiller sig fra hinanden. I Prebens tilfælde, hvor der ses store renteudgifter og svingende 

indkomst, blev det illustreret, at der gennem anvendelsen af VSO kan: 

 opnås store skattemæssige besparelser alene ved at lade renteudgifterne beskatte som personlig indkomst i 

stedet for kapitalindkomst, 

 opnås topskattebesparelser gennem hensættelser til senere hævning, 

 opnås topskattebesparelser ved at opspare overskud i de år, hvor overskuddet overstiger hævningerne og 

topskattegrænsen. 

Stuehus Egenkapital, primo

Grund til stuehus Lønindkomst

Samlet ejendomsværdi Årets resulat i virksomhed

Årets skat

Årets privatforbrug

Skattevædi af hensat hævning, primo Regulering, hensat hævning

Regulering i året Regulering, udskudt skat

Skattevædi af hensat hævning, ultimo Egenkapital, ultimo

Værdi af virksomhed, primo

Årets resultat

Værdi af virksomhed Skyldig skat, primo

Afregnet i året

Årets skat

Hensat til senere hævning, primo Skyldig skat, ultimo

Reguleringer i året

Hensat til senere hævning, ultimo

Udskudt skat, primo

Årets regulering

Udskudt skat, ultimo

Privat opsparing, primo

Anvendt i året

Privat opsparing, ultimo Realkreditgæld

Aktiver i alt Passiver 

74.460                        

-74.460                       

556.500                      

14.912                        

Privatøkonomien

2.000.000                   2.099.727                     

500.000                      

-404.997                       

2.500.000                   

-129.460                       

2.028.219                     

-14.912                         

-                               

-14.912                       

493.642                         

404.997                         

-                                 

-26.500                       

-                               

88.645                           

-                               -                                 

26.500                        

2.629.000                   2.629.000                     

129.000                      

55.000                           

-427.500                     

530.000                         

-                                 

107.139                         

107.139                         

-107.139                       
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VSO viser sig dermed som et fremragende værktøj til at skatteoptimere privatøkonomien. Ordningen viste sig i 

Prebens tilfælde også som mere effektiv end KAO, der har sine begrænsninger, når overskuddet er for stort eller 

kapitalafkastet ikke kan kompensere for renteudgifterne.  

Endelig blev det også tydeliggjort, at når renteudgifterne overstiger rentekorrektionen, har der forud for Lov nr. 992 

været et incitament til at indskyde den private gæld i ordningen. Dette incitament består dels i at opnå større fradrag i 

den personlige indkomst som følge af større renteudgifter end summen af reduktionen i form af rentekorrektion og 

kapitalafkast, men også for at reducere de hævninger, der opstår som følge af afdrag på den indskudte gæld.  
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5 Årene op til, under og efter overgangsperioden 

5.1 Virksomhedscase i de efterfølgende år 

5.1.1 Indkomståret 2014 

Preben fik omgjort sine selvangivelser for 2011 og 2012 samt selvangivet for 2013 og fortsætter nu sin virksomhed. 

 resultaterne er fortsat opadgående, og Preben hæver i starten af året 700.000 kr. til køb af en Tesla. Bilen er 

udelukkende til privat kørsel, 

 i 2014 dør hans far, hvor Preben arver en firehjulstrækker, som hans far lige havde købt til 600.000 kr. 

Preben påtænker at bruge firehjulstrækkeren til både privat og erhvervsmæssig kørsel, men han ved ikke, 

om den bør indskydes i ordningen, 

 kun få dage efter får Preben det, som han selv betragter som et knaldtilbud, da en af hans gode venner 

tilbyder ham at købe vennens sommerhus til 3,5 mio. Preben er meget interesseret og får hurtigt arrangeret 

et møde med banken, der tilbyder ham fuld finansiering mod sikkerhed i hele hans ejendom og alt hans 

grund inklusiv den erhvervsmæssige del. Preben er i tvivl, om han må stille sine virksomhedsaktiver til 

sikkerhed, men netop på grund af den gode sikkerhed, tilbyder banken ham rente- og afdragsfrihed de første 

5 år af lånet. Preben takker derefter ja med det samme, 

 Preben tager d. 5. juni også et lån til køb af sejlbåd til 300.000 kr., der ligeledes er lånt i banken, men til en 

rente på 10%.  

 overskud før renter og afskrivninger ender på 1,9 mio. kr., hvoraf 900.000 kr. er indtjent frem til og med 10. 

juni 2014,  

 Preben har i løbet af året hævet 1.250.000 kr. til sig selv, hvoraf 850.000 kr. er hævet frem til og med 10. juni 

2014. 

 realkreditgælden er reduceret til 4 mio. kr. og kemilageret har ultimo en værdi på 225.000 kr.  

5.1.2 Indkomstårene 2015-2017 

Efter Preben både har købt Tesla og sommerhus, begynder mange af de andre landmænd at få øjnene op for 

specialafgrøder. Konkurrencen i disse år stiger derfor betragteligt, og dette kan desværre tydeligt mærkes i regnskabet 

for 2015.  

 overskuddet falder således drastisk til 900.000 kr. før fradrag af afskrivninger og renteudgifter, 

 realkreditgælden er nedbragt fra 4.000.000 kr. til 3.800.000 kr., 

 gælden vedrørende sejlbåden er nedbragt til 240.000 kr.,  

 kemilagerets er uændret og udgør 225.000 kr.,  

 Der er i året hævet 450.000 kr. 
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I 2016 fortsætter tendensen fra året før: 

 overskuddet før fradrag af renter og afskrivninger falder til 700.000 kr., 

 realkreditgælden er igen nedbragt med 200.000 kr. til 3.600.000 kr., 

 gælden vedrørende sejlbåden er nedbragt til 180.000 kr.,  

 kemilagerets værdi er uændret, 

 der er i året hævet 400.000 kr. 

I 2017 vender tingene desværre heller ikke: 

 resultatet før fradrag af afskrivninger og renter falder igen til 630.000 kr.,  

 realkreditgælden er nedbragt til 3.400.000 kr., 

 gælden vedrørende sejlbåden er nedbragt til 120.000 kr.  

 kemilagerets værdi er uændret, 

 der er hævet 350.000 kr. i året.   

5.2 Analyse af indkomståret 2014 

Der foretages i de kommende indkomstår ikke sammenligninger på tværs af ordningerne, da det med de nuværende 

værdier i virksomheden tydeligt har vist sig at være mest fordelagtigt at anvende VSO med indskud af Prebens private 

realkreditgæld. 

I stedet er fokus på de mange ting der sker i Prebens økonomi op til Lov nr. 992, herunder at han: 

1. arver en firehjulstraktor af sin farfar til en værdi af 600.000 kr., 

2. har lånt 300.000 kr. i banken til køb af privat sejlbåd og overvejer at indskyde gælden i ordningen, 

3. har lånt 3.500.000 kr. til et sommerhus med sikkerhed i hele hans ejendom og alt hans jord.  

Der vil i dette afsnit blive kigget nærmere på, hvilke skattemæssige konsekvenser ovenstående begivenheder har 

afhængig af, hvordan de skattemæssigt behandles.  
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5.2.1 Opgørelse af indskudskonto 

Primo 2014 ser Prebens indskudskonto således ud. 

 

Preben har købt et sommerhus og stillet sin samlet ejendomsværdi, herunder den erhvervsmæssige andel til 

sikkerhed. I vurderingen af om Preben kan være omfattet af Lov nr. 992 § 3, stk. 684, skal værdien af den negative 

indskudskonto tillægges værdien af sikkerhedsstillelsen, hvis værdi opgøres til 2.440.000 kr., der var værdien af 

Prebens driftsbygning og tilknyttet grund (se ’Bilag 7. 2013 - VSL (neg. indskud m. hensæt.)). Summen heraf overstiger 

bagatelgrænsen, hvorfor Preben altså ikke har adgang til at spare op i indkomståret 2014. Preben vil dog have 

mulighed for at omgøre sin selvangivelse for indkomståret 2013, hvormed han ved at overføre en andel af den private 

gæld, der er indskudt i ordningen, kan få indskudskontoen i nul. Dette er vist nedenfor.  

 

                                                                 
84 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164677 

Driftsbygninger 1.500.000                          

Grund i form af marker m.v. 1.000.000                          

Samlet ejendomsværdi 2.500.000                          

Privat opsparing, primo 2.000.000                          

Realkreditgæld relateret til virksomheden 2.375.000                          

Realkreditgæld relateret til privatgæld 2.375.000                          

Samlet restgæld 4.750.000                          

Opgørelse af indskudskonto -250.000                            

Driftsbygninger 1.500.000                          

Grund i form af marker m.v. 1.000.000                          

Samlet ejendomsværdi 2.500.000                          

Privat opsparing, primo 2.000.000                          

Realkreditgæld relateret til virksomheden 2.375.000                          

Realkreditgæld relateret til privatgæld 2.375.000                          

Overført til privat -250.000                            

Samlet restgæld 4.500.000                          

Opgørelse af indskudskonto -                                      
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Dermed vil Preben nu have adgang til at opspare overskud, så længe indskudskontoen ikke efterfølgende bliver 

negativ, og sikkerhedsstillelsen afvikles inden d. 1. januar 2018, jf. VSL § 3, stk. 6.85 

Indkomstopgørelsen og de øvrige opgørelser efter omgørelsen kan ses af ’Bilag 8. 2013 - VSL (omgjort)’. Den private 

gæld er dog først trukket ud af ordningen d. 31. december 2013, hvorfor overførslen kun påvirker balancer, 

indskudskonto og kapitalafkast ultimo. Indkomstopgørelsen vil være uændret i forhold til fordelingen af renter.  

Preben kan nu også vælge at indskyde bilen og gælden i forbindelse med hans køb af sejlbåd. Fordelagtigheden af 

dette vil kræve detaljerede beregninger og vil primært afhænge af omkostningerne til bilen. Preben vælger at 

indskyde både bil og sejlbåd. Der er valgt at se bort fra beskatning af fri bil.  

  

                                                                 
85 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 
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5.2.2 Mistet mulighed for at opspare overskud 

Skattesatser er indhentet fra skatteministeriet oversigt over centrale skattesatser86 med supplement fra deres oversigt 

over hovedtrækkene i personbeskatningen for 201487. Derudover er kommunesatser indhentet fra skatteministeriet 

oversigt over kommunesatser, mere specifikt for Assens Kommune.88 Kapitalafkast og rentekorrektionssats er 

indhentet fra SKAT89. 

Med Prebens høje indkomst i 2014 er der ikke meget tvivl om, at han får stor gavn af at kunne opspare overskud. I 

nærværende afsnit illustreres det, hvor hårde konsekvenser Lov nr. 992 potentielt kunne have haft, hvis Preben ikke 

havde haft nogle aktiver eller nogen gæld til at justere indskudskontoen med, så den ikke længere var negativ. Neden 

for ses hans private formueopgørelser efter reguleringen af indskudskontoen. 

 

Det ses her, at Preben har udsigt til en samlet skat på 645.417 kr., hvoraf 96.131 kr. udgøres af topskat (der henvises til 

’Bilag 9. 2014 - VSL (m. overførsel)’ for selve skatteopgørelsen). Hans samlet personlige egenkapital står til en værdi på 

3.422.485 kr. Det bemærkes også, at der er foretaget en regulering af den udskudte skat, der øger hensættelserne til 

fremtidig skat på 40.776 kr.  

                                                                 
86 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-2010-2018 
87 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2014 
88 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/assens 
89 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2160979 

Stuehus Egenkapital, primo

Grund til stuehus Regulering af virksomhedsresul.

Samlet ejendomsværdi Årets skat

Indskud gæld, sejlbåd

Overførsler fra virksomhed

Sejlbåd Regulering, udskudt skat

Tesla Egenkapital, ultimo

Værdi af virksomhed, primo Skyldig skat, primo

Årets resultat Afregnet i året

Værdi af virksomhed Årets skat

Skyldig skat, ultimo

Sommerhus

Sommerhus

Hensat til senere hævning, primo

Reguleringer i året Udskudt skat, primo

Hensat til senere hævning, ultimo Årets regulering

Udskudt skat, ultimo

Privat opsparing, primo

Anvendt i året Realkreditgæld, primo

Privat opsparing, ultimo Årets afdrag

Realkreditgæld, ultimo

Aktiver i alt Passiver 

3.500.000                             

3.500.000                      

300.000                                 

1.211.084                      

-17.442                          

379.000                                 

569.375                         

-40.776                          

3.422.485                      

1.000.000                             

645.417                         

645.417                         

-493.642                        

-                                         

-                                         

493.642                         

-                                         

250.000                         

-                                         

7.948.375                             7.948.375                      

948.375                                 

232.558                         

-                                         

-                                         

569.375                                 

700.000                                 

2.000.000                             2.028.219                      

500.000                                 

-645.417                        2.500.000                             

300.000                         

Privatøkonomien

107.139                         

40.776                           

147.915                         
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Hvis man i stedet forestiller sig, at Preben ikke overfører 250.000 kr. af den indskudte privatgæld, og han dermed ikke 

kan opspare overskud, vil hans formueopgørelse i stedet se ud som vist herunder.  

 

Indledningsvist skal det nævnes, at der har skulle foretages en forholdsmæssig opdeling af resultat, renter og 

afskrivninger, jf. Lov nr. 992 § 3, stk. 5. Opdelingen kan findes under ’Bilag 10. 2014 - VSL (u. overførsel)’ under 

fanebladene ’VSL - Hævninger mv. (før)’ og ’VSL - Hævninger mv. (efter)’, men da hævningerne oversteg resultatet i 

den første del af året, har der ikke kun opspares overskud i denne periode, hvorfor alt opsparet overskud fordeles til 

den sidste periode. Det ses her, at skatten stiger fra 645.417 kr. til 715.214 kr., svarende til en stigning på 69.797 kr. 

Topskatten af den samlet skat udgør 124.358 kr., hvilket er 28.227 kr. højere end topskatten, når indskudskontoen er 

reguleret (der henvises til skatteberegningen under bilag 9). Egenkapitalen var 29.021 kr. højere i det andet eksempel, 

hvor nogle mindre fradragsfaktorer udgør forskellen mellem denne stigning og topskatteforskellen i de to eksempler.  

Dette eksemplificerer udmærket, hvilke konsekvenser Lov nr. 992 kan have haft for virksomhedsejere under 

ordningen, hvor det måske ikke har været muligt at korrigere indskudskontoen, så den bliver 0 eller positiv primo 

2014.  

  

Stuehus Egenkapital, primo

Grund til stuehus Regulering af virksomhedsresul.

Samlet ejendomsværdi Årets skat

Indskud gæld, sejlbåd

Overførsler fra virksomhed

Sejlbåd Regulering, udskudt skat

Tesla Egenkapital, ultimo

Sommerhus Sommerhus

Værdi af virksomhed, primo Skyldig skat, primo

Årets resultat Afregnet i året

Værdi af virksomhed Årets skat

Skyldig skat, ultimo

Hensat til senere hævning, primo

Reguleringer i året Udskudt skat, primo

Hensat til senere hævning, ultimo Årets regulering

Udskudt skat, ultimo

Aktiver i alt Passiver 

-715.214                        2.500.000                           

300.000                         

Privatøkonomien

107.139                         

-                                  

2.000.000                           2.028.219                      

3.500.000                           3.500.000                      

3.393.464                      

1.000.000                           

715.214                         

715.214                         

-493.642                        

-                                       

-                                       

493.642                         

-                                       

7.715.817                           7.715.817                      

715.817                              

586.817                              

700.000                              

107.139                         

300.000                              

1.193.642                      

129.000                              

586.817                         

-                                  

500.000                              
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5.3 Analyse af regnskabsårene 2015-2017 

Dette afsnit gennemgås kun i hovedtræk, da der jf. casen kun er få nye elementer i forhold til dem, der tidligere er 

gennemgået i opgaven. Opgaven tager afsæt i, at Preben har valgt at regulere indskudskontoen, da dette viste sig at 

være mest fordelagtigt under afsnit 5.2. 

Skattesatserne er indhentet fra skatteministeriet oversigt over centrale skattesatser90 med supplement fra deres 

oversigt over hovedtrækkene i personbeskatningen91. Derudover er kommunesatser indhentet fra skatteministeriet 

oversigt over kommunesatser, mere specifikt for Assens Kommune.92  

Prebens overskud er med fradrag af renter og afskrivninger nu under topskattegrænsen, hvorfor der er hensat til 

senere hævning i 2015. Der er hverken indskudt nye aktiver eller ny gæld, ligesom der ikke er overført noget ud af 

VSO. Der er ingen øvrige forhold i 2015, der ikke allerede er behandlet i tidligere afsnit. Beregningsmetoden for 

rentekorrektionssatsen har fra indkomståret 2015 nu ændret sig, men da Prebens indskudskonto ikke længere er 

negativ, påvirker dette ikke ham. Der henvises til ’Bilag 11. 2015 - VSL’ for alle opgørelser.  

Samme mønster fortsætter i 2016 og 2017, hvor Preben for første gang dog hæver over årets resultat og dermed må 

beskattes af tidligere års opsparet overskud. Han ender i begge år dog under topskattegrænsen og hensætter op til 

denne. Der henvises til ’Bilag 12. 2016 - VSL’ og ’Bilag 13. 2017 - VSL’ for alle opgørelserne.  

Med nogle rolige og problemfrie år står Preben nu i slutningen af 2017, og det store spørgsmål er nu i forhold til 

Prebens sikkerhedsstillelser, og hvad der skal gøres forud for 1. januar 2018. Dette er gennemgået i det næste afsnit.  

5.4 Skattemæssig vurdering af situationen 31. december 2017 

Preben har fået tilsagn fra banken om, at sikkerhedsstillelsen vedrørende gælden i sommerhuset kan flyttes, så kun 

den private del af ejendommen i stedet står til sikkerhed for gælden. Gælden skal dog nedbringes fra 3,5 mio. til 3 

mio. kr.  

Pengene, der skal bruges til at nedbringe Prebens gæld, skal hentes fra hans opsparing i VSO. Han vil gerne være fri for 

at skulle bruge 500.000 kr. af hans opsparing og er meget interesseret i at høre om konsekvenserne ved at lade 

tingene forblive, som de er nu. Grundet den fortsat øget konkurrence i markedet, forventer Preben kun et overskud i 

omegnen af 550.000 kr. i 2018, og at de samlede hævninger kommer til at udgøre 300.000 kr. Han forventer, at 

overskuddet i fremtiden fortsat vil være faldende og med udsigt til alligevel ikke at kunne benytte sig af muligheden 

                                                                 
90 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-2010-2018 
91 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2017 
92 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/assens 
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for at opspare overskud, stiller han spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er så attraktivt at blive i VSO. I de 

følgende afsnit gennemgås de forskellige muligheder, som Preben har ved udgangen af 2017. 

5.4.1 Afvikling vs ikke-afvikling af sikkerhedsstillelsen 

5.4.1 Indkomståret 2017 

Prebens bank har givet ham mulighed for at omprioritere sin sikkerhedsstillelse og kan dermed afvikle sine 

sikkerhedsstillelser, så han følger overgangsbestemmelserne i Lov nr. 992 af 16. september. Det kan dermed også 

undgås, at hans opsparet overskud i overgangsperioden ikke skal beskattes i indkomståret 2018. 

Afviklingen er dog betinget af, at han hæver 500.000 kr. i ordningen til nedbringelse af hans gæld i sommerhuset til 3 

mio. mio. kr.  Dette vil øge han samlet hævninger i 2017 til 850.000 kr., der først ville skulle hæves i hensatte 

hævninger, dernæst årets overskud og endelig opsparet overskud, jf. hæverækkefølgen i VSL § 5. Neden for ses 

fordelingen af årets resultat. 

 

Tallet der ses længst til venstre, 479.033 kr., er året bruttooverskud på 630.000 kr. fratrukket afskrivninger. 

 

Virksomhedsskat

0 kr.

Opsparet overskud

0 kr. 

Resultat efter renter

479.033 - 179.826 kr. = 299.207

Kapitalafkast

1% af 733.944  kr. = 7.339 kr.

Resterende overskud

299.207 - 7.339 = 291.868

Personlig indkomst

291.868

Virksomhedsindkomst

0 kr.

Hævninger 850.000       

Hensat til senere hævning, primo -155.515      

Kapitalafkast -7.339          

Resterende overskud -291.668      

Opsparet overskud (2013): -337.793      

Opsparet overskud (2014): -57.685        

Hævet opsparet overskud -395.478      

Indeholdt virksomhedsskat 2013 (25,0%) -112.598      

Indeholdt virksomhedsskat 2014 (24,5%) -18.719        

Samlet indeholdt virksomhedsskat -131.317      

Opsparet overskud til beskatning -526.795      
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Preben er altså nødsaget til at lade sig beskatte af 526.795 kr. af sit opsparet overskud inklusiv tillæg af 

virksomhedsskat, og han kan derfor ikke undgå en topskat. Neden for ses Prebens formueopgørelse pr. 31. december 

2017, når Preben vælger at afvikle sikkerhedsstillelsen. 

 

Prebens private formue udgør ultimo 3.965.187 kr. Det ses, at han har måtte betale en skat på 149.443 kr., og som det 

fremgår af skatteopgørelsen under bilag 14, så er der betalt en topskat på 19.574 kr. Det bemærkes også, at hans 

udskudte skat er reduceret væsentligt fra 132.790 kr. til 26.364 kr. som følge af, at cirka 500.000 kr. af den samlet 

konto er blevet beskattet i 2017. Til gengæld har Preben også anvendt hele værdien af sine hensatte hævninger. Der 

henvises til ’Bilag 14. 2017 - VSL (m. afvikling)’ for alle opgørelser. 

  

Stuehus Egenkapital, primo

Grund til stuehus Regulering af virksomhedsresul.

Samlet ejendomsværdi Årets skat

Overførsler fra virksomhed

Sejlbåd Regulering, udskudt skat

Tesla Regulering, hensat tilgodehavende -155.515 

Regulering, skatteværdi hensættelse -89.570   

Egenkapital, ultimo

Sommerhus

Sommerhus

Værdi af virksomhed, primo

Årets resultat

Værdi af virksomhed Skyldig skat, primo

Afregnet i året

Årets skat

Skatteværdi hensæt., primo Skyldig skat, ultimo

Reguleringer i året

Skatteværdi hensæt., ultimo

Udskudt skat, primo

Årets regulering

Hensat til senere hævning tilgod., primo Udskudt skat, ultimo

Regulering i året

Hensat til senere hævning tilgod., ultimo

Realkreditgæld, primo

Årets afdrag

Realkreditgæld, ultimo

Aktiver i alt Passiver 

300.000                              

688.515                         

-11.628                          

733.945                              

-395.277                        

106.426                         

3.965.187                      

1.000.000                           

149.443                         

149.443                         

-176.887                        

-89.570                               

-                                       

176.887                         

-                                       

209.302                         

89.570                                 

7.338.668                           7.338.668                      

338.668                              

197.674                         

155.515                              

-155.515                             

-395.277                             

700.000                              

2.000.000                           3.960.051                      

500.000                              

-149.443                        2.500.000                           

Privatøkonomien

132.790                         

-106.426                        

26.364                           

3.500.000                           

3.000.000                      
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Preben kan også vælge ikke at afvikle sin gæld, hvormed hans hævninger vil fordele sig som vist nedenfor. Igen gøres 

der opmærksom på, at tallet længst til venstre er årets bruttooverskud med fradrag af afskrivninger. 

 

 

 

Hele årets hævning kan altså indeholdes i hensatte hævninger primo og årets overskud, der efter alle fradrag, 

herunder kapitalafkast, endte i 291.668 kr. Der henvises til ’Bilag 13. 2017 - VSL (u. afvikling)’ for alle opgørelserne.  

 

Virksomhedsskat

0 kr.

Opsparet overskud

0 kr. 

Resultat efter renter

479.033 - 179.826 kr. = 299.207

Kapitalafkast

1% af 733.944  kr. = 7.339 kr.

Resterende overskud

299.207 - 7.339 = 291.868

Personlig indkomst

291.668

Virksomhedsindkomst

0 kr.

Stuehus Egenkapital, primo

Grund til stuehus Regulering af virksomhedsresul.

Samlet ejendomsværdi Årets skat

Overførsler fra virksomhed

Sejlbåd Regulering, udskudt skat

Tesla Regulering, hensat tilgodehavende 229.436   

Regulering, skatteværdi hensættelse 130.017   

Egenkapital, ultimo

Sommerhus

Sommerhus

Værdi af virksomhed, primo

Årets resultat

Værdi af virksomhed Skyldig skat, primo

Afregnet i året

Årets skat

Skatteværdi hensæt., primo Skyldig skat, ultimo

Reguleringer i året

Skatteværdi hensæt., ultimo

Udskudt skat, primo

Årets regulering

Hensat til senere hævning tilgod., primo Udskudt skat, ultimo

Regulering i året

Hensat til senere hævning tilgod., ultimo

Realkreditgæld, primo

Årets afdrag

Realkreditgæld, ultimo

Aktiver i alt Passiver 

3.500.000                           

3.500.000                      

132.790                         

-                                  

132.790                         

2.000.000                           3.960.051                      

500.000                              

-200.291                        2.500.000                           

Privatøkonomien

4.027.498                      

1.000.000                           

200.291                         

200.291                         

-176.887                        

130.017                              

219.587                              

176.887                         

384.951                              

209.302                         

89.570                                 

8.058.254                           8.058.254                      

453.716                              

197.674                         

155.515                              

229.436                              

-280.229                             

700.000                              

300.000                              

188.514                         

-11.628                          

733.945                              

-280.229                        

-                                  

Hævninger 350.000       

Hensat til senere hævning, primo -155.515      

Kapitalafkast -7.339          

Resterende overskud -187.146      

Hævet opsparet overskud -                

Indeholdt virksomhedsskat: -                

Opsparet overskud til beskatning -                
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Den eneste forskel i forhold til det første eksempel er, at Preben ikke skal foretage en ekstra hævning til afdrag på 

sommerhusgælden, men dette er også en vigtig faktor i skatteopgørelsen. Det bemærkes, at Preben ved at undlade at 

afvikle sikkerhedsstillelsen pr. 31. december 2017 forøger sin personlige formue fra 3.965.187 til 4.027.498, svarende 

til en stigning på 62.311 kr. Denne stigning skal dels forklares med topskatten på 19.574 kr., der fremkom som en 

konsekvens af afviklingen og den ekstra hævning og dels, at Preben ved den sidste opgørelse har et rum på 229.436 

kr. fra hans personlige indkomst og op til topskattegrænsen. Dette interval er anvendt til at foretage en hensættelse til 

senere hævning, som er indregnet til topskatteværdi. En stor del af gevinsten er derfor urealiseret, og hvis Preben i 

fremtiden ikke regner med at tjene over topskattegrænsen, er det tvivlsomt, at hensættelsen er korrekt indregnet. 

Uden afviklingen har Preben ser Prebens konto for hensatte hævninger ultimo 2017 således ud. 

 

Der henvises til ’Bilag 13. 2017 - VSL (u. afvikling)’ og ’Bilag 14 - VSL (m. afvikling)’ for de forskellige opgørelser.  

5.4.2 Indkomståret 2018 

I det tilfælde hvor Preben vælger ikke at afvikle sin sikkerhedsstillelse, er han her tvunget til at lade sit opsparet 

overskud for indkomst erhvervet mellem d. 10. juni 2014 - 31. december 2017 beskatte, jf. Lov nr. 992 § 3, stk. 593. For 

at skabe det bedste sammenligningsgrundlag, må skatte- og formueopgørelsen for 2018 derfor inkluderes. Neden for 

ses dog først en oversigt over Prebens hævninger og fordelingen af denne for 2018. 

 

Igen gøres der opmærksom på, at tallet længst til venstre er årets bruttooverskud med fradrag af afskrivninger. 

                                                                 
93 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164677 

Hensættelser 2011 -                                      

Hensættelser 2012 26.500                                

Hensættelser 2013 -26.500                              

Hensættelser 2014 -                                      

Hensættelser 2015 40.996                                

Hensættelser 2016 114.519                              

Hensættelser 2017 229.436                              

Samlet 384.951                              

Virksomhedsskat

0 kr.

Opsparet overskud

0 kr. 

Resultat efter renter

421.775 - 164.407 kr. = 299.207

Kapitalafkast

1% af 453.716  kr. = 4.537 kr.

Resterende overskud

299.207 - 4.537 = 294.670 kr. 

Personlig indkomst

294.670 kr.

Virksomhedsindkomst

0 kr.
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 Årets hævning på 300.000 kr. hæves i nedenstående rækkefølge. 

 

Det ses, at årets hævning kan indeholdes i hans konto for hensættelse til senere hævning. Dette ændrer dog ikke på, 

at Preben fortsat er tvunget til at hæve det opsparet overskud for 2014. Det blev under bilag 10 vist, at hele 

opsparingen for 2014 vedrører perioden 11. juni - 31. december 2014.  

På trods af, at Preben må lade sig beskatte af 211.952 kr., ender han fortsat under topskattegrænsen (der henvises til 

selve skatteopgørelsen under bilag 15). Ud over et likviditetssmæk, har bestemmelsen i Lov nr. 992 § 3, stk. 5 derfor 

ikke givet ham nogen ekstraomkostning i form af skat. Neden for ses han formueopgørelse pr. 31. december 2018 

uden afvikling af sikkerhedsstillelsen. 

 

Hævninger 300.000       

Hensat til senere hævning, primo -300.000      

Kapitalafkast -                

Resterende overskud -                

Hævet opsparet overskud 159.763       

Indeholdt virksomhedsskat 52.189          

Opsparet overskud til beskatning 211.952       

Stuehus Egenkapital, primo

Grund til stuehus Regulering af virksomhedsresul.

Samlet ejendomsværdi Årets skat

Overførsler fra virksomhed

Sejlbåd Regulering, udskudt skat

Tesla Regulering, hensat tilgodehavende

Regulering, skatteværdi hensættelse

Egenkapital, ultimo

Sommerhus

Sommerhus

Værdi af virksomhed, primo

Årets resultat

Værdi af virksomhed Skyldig skat, primo

Afregnet i året

Årets skat

Skatteværdi hensæt., primo Skyldig skat, ultimo

Reguleringer i året

Skatteværdi hensæt., ultimo

Udskudt skat, primo

Årets regulering

Hensat til senere hævning tilgod., primo Udskudt skat, ultimo

Regulering i året

Hensat til senere hævning tilgod., ultimo

Realkreditgæld, primo

Årets afdrag

Realkreditgæld, ultimo

Aktiver i alt Passiver 

3.500.000                           

3.500.000                      

4.070.632                      

1.000.000                           

157.422                         

157.422                         

-201.540                        

-15.660                               

203.927                              

201.540                         

462.797                              

197.674                         

219.587                              

7.999.962                           7.999.962                      

333.238                              

186.046                         

384.951                              

77.846                                 

-120.478                             

132.790                         

-46.928                          

85.862                           

-11.628                          

453.716                              

-120.478                        

46.928                           

700.000                              

-15.660                          

77.846                           

300.000                              

211.919                         

2.000.000                           4.027.499                      

500.000                              

-157.422                        2.500.000                           

Privatøkonomien
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Preben ender med en skat på 157.422 kr. uden nogen topskat. Han har samtidig kunne hensætte yderligere 77.846 kr. 

til senere hævning. Indregningen af den samlet skatteværdi af kontoen for hensættelser til senere hævning er dog 

justeret, så den ikke længere har topskatteværdi. Denne indregning stemmer bedre til Prebens forventninger til 

fremtiden. Efter beskatningen af hans opsparet overskud for 2014, er hans udskudte skat reduceret til 85.862 kr. Hans 

personlige formue ultimo 2018 udgør 4.070.632 kr.  

I det tilfælde, hvor Preben har afviklet sin gæld fordeler årets hævninger sig som vist herunder. 

 

Da Prebens hævninger overstiger hans overskud, og han samtidig har tømt sin konto for hensatte hævninger, 

resulterer dette i, at han må lade sig beskatte af en del af sit opsparet overskud. Preben ligger dog et stykke under 

topskattegrænsen, hvorfor det ikke udløser nogen topskat. Neden for ses hans formueopgørelse. 

 

Hævninger 300.000       

Hensat til senere hævning, primo -                

Kapitalafkast -3.387          

Resterende overskud -250.594      

Hævet opsparet overskud (2014): 46.019          

Indeholdt virksomhedsskat 2014 (24,5%) 14.933          

Opsparet overskud til beskatning 60.952          

Stuehus Egenkapital, primo

Grund til stuehus Regulering af virksomhedsresul.

Samlet ejendomsværdi Årets skat

Overførsler fra virksomhed

Sejlbåd Regulering, udskudt skat

Tesla Regulering, hensat tilgodehavende

Regulering, skatteværdi hensættelse

Egenkapital, ultimo

Sommerhus

Sommerhus

Værdi af virksomhed, primo

Årets resultat

Værdi af virksomhed Skyldig skat, primo

Afregnet i året

Årets skat

Skatteværdi hensæt., primo Skyldig skat, ultimo

Reguleringer i året

Skatteværdi hensæt., ultimo

Udskudt skat, primo

Årets regulering

Hensat til senere hævning tilgod., primo Udskudt skat, ultimo

Regulering i året

Hensat til senere hævning tilgod., ultimo

Realkreditgæld, primo

Årets afdrag

Realkreditgæld, ultimo

Aktiver i alt Passiver 

300.000                              

161.071                         

-11.628                          

338.668                              

-270.341                        

11.838                           

4.001.784                      

1.000.000                           

194.018                         

194.018                         

-176.887                        

100.338                              

100.338                              

176.887                         

227.709                              

197.674                         

-                                       

7.396.374                           7.396.374                      

68.327                                 

186.046                         

-                                       

227.709                              

-270.341                             

700.000                              

2.000.000                           3.965.187                      

500.000                              

-194.018                        2.500.000                           

Privatøkonomien

26.364                           

-11.838                          

14.526                           

227.709                         

100.338                         

3.500.000                           

3.000.000                      
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Skatten ender her på 194.648 kr. og ligeledes uden topskat (se bilag 16). Forskellen på slutskatten i de to eksempler 

skyldes det større fradrag for virksomhedsskat i det første eksempel, hvor Preben blev beskattet af hele sit opsparet 

overskud for 2014.  

Det ses, at Preben i det konkrete eksempel og jf. ovenstående beregninger faktisk er bedre stillet ved ikke at afvikle sin 

sikkerhedsstillelse. Dette skyldes de to følgende faktorer: 

 omkostningen ved at afvikle sikkerhedsstillelsen udløste en topskat i 2017 og 

 

 beskatningen af det opsparet overskud i overgangsperioden udløste ikke nogen topskat i 2018. 

En vigtig faktor i afgørelsen af, om Preben skal afvikle sikkerhedsstillelsen er også, hvorvidt der i fremtiden forventes 

overskud. Preben virker på nuværende tidspunkt sikker på, at han ikke nærmer sig topskattegrænsen foreløbigt, men 

hvis det sker, og han skal hæve 500.000 kr. til afvikling af sikkerhedsstillelsen, da kan skatteomkostningen blive 

væsentligt dyrere, end hvis den havde været afviklet i første omgang.  

5.4.2 Udtræde af VSO  

I det afsnit bliver det gennemgået, hvorvidt det for Preben kan betale sig at udtræde af VSO og i stedet benytte sig af 

enten de personlige skatteregler eller KAO. 

5.4.2.1 De personlige skatteregler 

Uden de store beregninger kan det forholdsvis nemt konkluderes, at det i Prebens tilfælde ikke kan betale sig at 

overgå til de personlige skatteregler. Først og fremmest skal Preben beskattes af alt opsparet overskud, hvilket vil 

udløse en ekstra topskat. Derudover vil Preben blive beskattet af renteudgifterne i kapitalindkomsten, som skaber en 

væsentlig ekstraomkostning i skatteopgørelsen. Den eneste fordel ved at skifte til PSL vil være i tilfælde af, hvor 

Preben planlægger at foretage flere sikkerhedsstillelser i sine virksomhedsaktiver. Da vil han kunne undgå at blive 

beskattet af disse i PSL.  
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5.4.2.2 KAO 

Ligesom under personskattereglerne vil Preben skulle beskattes af alt opsparet overskud, såfremt han vælger at 

overgå til KAO. Under KAO vil han dog have glæde af et kapitalafkast beregnet på grundlag af aktiverne i 

virksomheden primo året. I vurderingen af om det samlet set er fordelagtigt at overgå til KAO er det derfor essentielt 

først at undersøge, om denne fordel kompenserer for, at renteudgifterne i stedet skal fradrag i kapitalindkomsten 

frem for den personlige indkomst. Neden for ses effekten ved at overgå til KAO. Der er dermed ikke tale om en samlet 

skatteopgørelse, men alene marginaleffekten ved overgangen.  

 

Det ses af analysen oven for, at Prebens indkomstskat stiger som følge af overgangen. Det kan alene på den baggrund 

konstateres, at det ikke kan svare sig at skifte ordning, da der ikke er opvejende fordele ud over reduceret 

regnskabskrav. Tendensen har dog været, at renteudgifterne løbende falder, og værdien af aktiverne stiger, hvorfor 

man løbende bør overvåge situationen.   

Renteudgifter relateret til virksomheden 5% af 3.296.512        164.826

Kapitalafkast (VSO) 1% af 733.944            7.339

Kapitalafkast (KAO) 1% af 4.460.157        -44.602

AM-bidrag 8% af 127.563            -10.205

Personlig indkomst 2017 117.358

Renteudgifter relateret til ejendom 5% af 3.296.512        -164.826

Kapitalafkast (VSO) 1% af 733.944            -7.339

Kapitalafkast (KAO) 1% af 4.460.157        44.602

Rentekorrektion 3% af -                     0

Kapitalindkomst -127.563

Ligningsmæssige fradrag 0

Skattepligtig indkomst -10.205

Personlig indkomst 117.358

Skattepligtig indkomst -10.205

AM-bidrag 127.563 8% 10.205

Bundskat 117.358 10,08% 11.830

Topskat 0 15,00% 0

Sundhedsbidrag -10.205 2% -204

Kommuneskat -10.205 26,10% -2.664

Kirkeskat -10.205 0,95% -97

Beregnet skat 19.070
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5.5 Delkonklusion 

Der kan konstrueres uendeligt mange cases med virksomheder, hvor situationen og konklusionen vil være forskellig. I 

Prebens tilfælde blev der optaget en del privat gæld med sikkerhedsstillelser i virksomhedsaktiver op til 

overgangsperioden d. 10. juni 2014. I hans tilfælde kunne det lade sig gøre at afvikle disse sikkerhedsstillelser, men 

dette kostede dog en ekstra skatteomkostning, hvorfor det i hans eksempel umiddelbart bedst kunne betale sig ikke 

at afvikle sikkerhedsstillelsen. Eksemplet kunne dog have været meget anderledes, og denne konklusion hviler alene 

på Prebens konkrete tilfælde. Samtidig blev det undersøgt, hvorvidt det bedre kunne betale sig at skifte til de 

personlige skatteregler eller KAO. Dette var i begge tilfælde forholdsvis nemt at afkræfte. Som det blev nævnt 

indledningsvist behøves dette dog ikke at være konklusionen i alle tilfælde, og det er derfor løbende forsøgt at belyse, 

hvilke faktorer der spiller ind ved beslutningen. I parentes er det anført, hvilken ordningen faktoren taler for og 

hvorvidt sikkerhedsstillelsen bør afvikles. 

 behovet for at opspare overskud (VSO og afvikling af sikkerhedsstillelse), 

 udsving i overskud over og under topskattegrænse / behov for hensatte hævninger (VSO), 

 høj værdi af opsparet overskud (der bør ikke trædes ud af VSO), 

 høj værdi af opsparet overskud i overgangsperioden (VSO og afvikling af sikkerhedsstillelse), 

 store renteudgifter i virksomheden (VSO), 

 stor værdi af aktiver og lille egenkapital (KAO), 

 numerisk stor negativ indskudskonto (KAS og PSL),  

 behov for yderligere sikkerhedsstillelser i virksomhedsaktiver (KAO og PSL). 

Der findes altså mange afgørende faktorer for, hvad der er den rigtige beslutning, hvor dem oven for nok vil være de 

mest typiske. Der kan dog sagtens forekomme andre omstændigheder, fx som i Prebens tilfælde, der måtte hæve 

500.000 kr. for at nedbringe sin gæld inden afvikling af sikkerhedsstillelsen.  

Delkonklusionen i forhold til, hvorvidt det kan betale sig at udtræde kontra blive i VSO er i virkeligheden derfor, at der 

ikke er nogen tommelfingerregel i forhold til, hvad der er den rigtige beslutning, men at dette afhænger af mange 

variable.  
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6 Konklusion 

Undervejs i opgaven er de tre typer af beskatningsformer under henholdsvis PSL, KAO og VSO blevet præsenteret. 

VSO blev indført for at skabe større lighed mellem det at drive en personlig virksomhed og et kapitalselskab, og de 

beskrevne fordele under redegørelsen blev under analysen eksemplificeret gennem en fiktiv virksomhedscase, der 

viste at VSO i forhold til PSL giver mulighed for at: 

 foretageløbende beskatning, hvilket dels åbner op for indkomstudjævning og bedre mulighed for 

geninvestering af overskud, 

 fradrage nettofinansieringsudgifter i det skattepligtige resultat, hvormed disse fradrages i den personlige 

indkomst i stedet for kapitalindkomsten, hvilket giver et større skattefradrag, 

 foretage hensættelser til senere faktisk hævning, der potentielt kan have topskatteværdi i indkomstår, hvor 

indkomsten overstiger topskattegrænsen og 

 få et særligt fradrag i det skattepligtige resultat benævnt kapitalafkast, der til gengæld skal tillægges i 

kapitalindkomsten. 

Det blev løbende vist, hvordan disse fordele kan give forholdsmæssige store skattemæssige besparelser. Disse fordele 

har i al sin væsentlighed kun to ekstra omkostninger: 

 strammere regnskabskrav, hvor der skal udarbejdes et virksomhedsregnskab adskilt fra privatøkonomien 

samt foretage løbende opgørelse af en såkaldt indskudskonto, konto for hensættelser til senere faktisk 

hævning og opsparet overskud og 

 beregning af en såkaldt rentekorrektion, der skal tillægges den personlige indkomst og fradrages i 

kapitalindkomsten, såfremt indskudskontoen bliver negativ. 

Under analysen blev det dog tydeliggjort, at fordelene i den konkrete virksomhedscase med store 

finansieringsudgifter og behov for indkomstudjævning langt overstiger disse ulemper. Der blev også udarbejdet 

sammenligninger mellem VSO og KAO, hvor sidstnævnte viste sig at have nogle af de samme fordele som under VSO, 

men at disse fordele samtidig har sine begrænsninger, når nettofinansieringsudgifterne er høje og behovet for store 

foreløbige beskatninger er stort. 

Lov nr. 992 blev også gennemgået i opgaven og stramningerne heri betyder, at: 

 privat gæld, der er stillet til sikkerhed med aktiver, der indgår VSO, fra 11. juni 2014 og frem beskattes som 

den laveste værdi af sikkerhedsstillesen eller gælden, 

 det ikke længere er muligt i et givent indkomstår at foretage løbende beskatning, såfremt  

o indskudskontoen er negativ enten primo eller ultimo året eller 
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o der er stillet sikkerhed for privat gæld med virksomhedsaktiver fra før 11. juni 2014 og denne ikke er 

afviklet.  

 rentekorrektionssatsen konsekvent stiger med 2-3 procentpoint.  

Der blev i loven endvidere indført en såkaldt overgangsperiode, hvor virksomhedsejere i perioden 11. juni 2014 - 31. 

december 2017 havde mulighed for at afvikle sikkerhedsstillelser fra før 11. juni 2014. Hvis ikke denne 

sikkerhedsstillelse var afviklet inden da, skulle alt opsparet overskud i overgangsperioden beskattes i 2018. 

Det blev i den konkrete virksomhedscase illustreret, at indgrebets konsekvenser er begrænset, når: 

 virksomhedens behov for at opspare overskud er lille,  

 virksomhedens opsparet overskud i overgangsperioden har været begrænset og endvidere kan indeholdes 

den personlige indkomst op til topskattegrænsen i 2018, 

 virksomhedens indskudskonto er positiv. 

Ovenstående forudsætninger betyder modsætningsbevis også, at konsekvenserne potentielt kan være store i de 

tilfælde, hvor tingene forholder sig modsat. 

Endelig blev det til sidst i opgaven gennemgået, om konsekvenserne af lovindførelsen potentielt kunne betyde, at 

virksomhedsejere vil være bedre tjent med at benytte sig af enten KAO eller VSL i stedet. Igen med udgangspunkt i 

virksomhedscasen blev det her tydeliggjort, at det i det givne tilfælde bedst kunne betale sig at blive i 

virksomhedsordningen, men særligt under den forudsætning, at det fremadrettet ikke var forventningen, at man 

fremadrettet ville få behov for at opspare overskud. Det blev i forlængelse heraf også tydeligt, at der ikke vil være 

noget entydigt svar på dette spørgsmål, men det ville afhænge af: 

 behovet for fremadrettet at opspare overskud, 

 omfanget af indkomstudsving og dermed behov for hensatte hævninger, 

 størrelsen af opsparet overskud (stort opsparet overskud -> fortsæt med VSO),  

 størrelsen af renteudgifter (store renteudgifter -> fortsæt med VSO), 

 værdien af aktiver og lille egenkapital (forholdsmæssige store aktiver -> skift til KAO), 

 størrelsen af indskudskonto (numerisk stor negativ indskudskonto -> skift til KAO eller PSL),  

 behovet for yderligere sikkerhedsstillelser i virksomhedsaktiver (stort behov -> skift til KAO eller PSL). 

De angivne retninger i VSO afhænger igen af de øvrige faktorer.  
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7 Perspektivering 

Fokus i nærværende opgave har været på en eksisterende virksomhedsejer, og har samtidig ikke været inde på 

effekten af den forhøjet rentekorrektionssats, der uden tvivl har reduceret rentespændet til lånerenten. Der findes 

imidlertid mange former for lån, hvor lånrenten er væsentlige højere end realkreditrenten, som rentekorrektionen vil 

læne sig opad. Samtidig findes der også mange virksomhedsejere med stabile indkomster under topskattegrænsen, 

der dermed ikke har det store behov for at foretage foreløbig beskatning. Endvidere vil mange af disse 

virksomhedsejere eje allerede beskattede aktiver, der indgår i deres virksomhed og dermed vil kunne reducere en 

negativ indskudskonto som følge af et indskud af privat gæld. Det kunne i samme ombæring være interessant at 

undersøge, hvorfor man i første omgang har tilladt indskud af privat gæld, og hvorfor man i forbindelse med den 

seneste lovstramning ikke har forsøgt at lovgive imod denne mulighed, eventuelt med en overgangsfase i lighed med 

den, der blev indført for sikkerhedsstillelser. Selv om det seneste lovindgreb uden tvivl har gjort det sværere at opnå 

utilsigtede besparelser i virksomhedsordningen, virker det trods alt fortsat muligt at drage fordel af ordningen på en 

måde, hvorpå helt sikkert aldrig har været hensigten. 
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