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1. Indledning 
 

 Indledning 

Danmark havde i 2018 ca. 37.000 aktieselskaber, 232.000 aktive anpartsselskaber, 30.000 iværk-
sætterselskaber og knap 275.000 enkeltmandsvirksomheder.1 I første halvår 2018 blev der stiftet 
ca. 19.000 nye virksomheder, som er 400 mere i forhold til samme periode sidste år, svarende til en 
stigning på 2,2 pct.2 Mange har gjort alvor af drømmen om at starte for første gang, mens andre har 
forsøgt at udvide deres produktudvalg eller tjenester, ved at åbne en ny virksomhed. Uanset om 
man er helt grøn, eller om man har nogle års erfaring som iværksætter, er det altid relevant at få 
gode råd i forbindelse med regnskabsmæssige, erhvervsretlige og skatteretlige spørgsmål, der 
måtte opstå i forbindelse med stiftelse og opstartsfasen af en ny virksomhed. 

 

 Problemformulering 

I Danmark findes der flere forskellige selskabsformer, samt flere måder at beskatte indkomst fra en 
personlig ejet virksomhed. Der kan både være fordele og ulemper ved at stifte et selskab, frem for 
at drive en virksomhed i personligt regi. Ud over overvejelser som hæftelse, retslige reguleringer, 
kapitalkrav m.v., skal man som erhvervsdrivende tage stilling til de skattemæssige forhold, der 
kunne have en betydning for valget mellem at stifte et selskab eller en virksomhed. Valget stopper 
ikke her, for vælger man virksomhed frem for et selskab, så skal man også vælge beskatningsform. 
Hvis man vælger et selskab, så skal man også undersøge om det er et iværksætterselskab, anparts-
selskab, aktieselskab eller en anden selskabsform, der er det mest optimale for én.  Denne proble-
matik fører til følgende problemformulering: 
 
Hvilken beskatningsform er den mest optimale for en person, der driver en erhvervsvirksomhed – er 
det beskatning efter personskatteloven, virksomhedsskatteloven, eller er det mest optimalt at drive 
forretningen i selskabsform frem for virksomhedsform? 

Ø Hvad går personskatteloven og virksomhedsordningen ud på? 
Ø Hvorledes beskattes en hovedaktionær gennem selskabsindkomst?  
Ø Hvilke fordele og ulemper er der ved beskatning efter personskatteloven, virksomhedsskat-

teloven og selskabsbeskatning? 

                                                           
1 Startvaekst.virk.dk - Virksomhedsformer 
2 Danskerhverv.dk - Lidt flere nye virksomheder i 1. halvår af 2018 
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Ø Hvilken beskatningsform er den mest optimale for ejeren/ hovedaktionæren ved forholdsvis 
overskud og underskud? 

 

 Afgrænsning 

Afhandlingen vil kun omtale virksomheder og selskaber hjemmehørende i Danmark, som er fuldt 
skattepligtige til Danmark. Udenlandsk indkomst og CFC-indkomst vil ikke indgå i afhandlingen, da 
disse ikke vurderes at være relevante for opgaven. 

Derudover afgrænses projektet til kun at omhandle enkeltmandsvirksomheder i regnskabsklasse A 
og kapitalselskaberne anpartsselskaber (ApS) i regnskabsklasse B. 

Afhandlingen vil kun omhandle personlig ejede virksomheder, der er drevet af én ejer, hvorfor virk-
somhedsformer såsom partner-, interessent-, og kommanditselskaber ikke er omfattet af dette pro-
jekt. Derudover afgrænses der fra hobbyvirksomheder, fordi disse ikke kan anvende reglerne i virk-
somhedsskatteloven, da de ikke opfylder betingelserne for at være erhvervsmæssige virksomheder.  

Selskabet i casen er et driftsselskab, hvorfor reglerne omkring holdingselskaber kun vil blive omtalt 
i begrænset omfang i opgaven. 

Der vil i opgaven ikke inddrages forholdene omkring kapitalafkastordningen, da der er flere selv-
stændige erhvervsdrivende, der vælger virksomhedsordningen (VSO), idet den på mange punkter 
giver bedre økonomisk og skattemæssig optimering end kapitalafkastordningen.3 

I projektet vil der være fokus på personskatteloven, virksomhedsskatteloven og selskabsskattelo-
ven. Til beregning af de skattemæssige forhold, vil der anvendes skattesatser og regler, som er gæl-
dende for indkomståret 2018. 

Casevirksomheden, som er udarbejdet for at kunne belyse forskellene mellem beskatning efter PSL, 
VSO og SEL, er afgrænset til én ejer, som ikke har medarbejdende ægtefæller. Casens regnskabstal 
viser kun udviklingen over 3 regnskabsår, da dette vurderes tilstrækkeligt for afhandlingens formål. 

Opgaven afgrænses fra moms- og afgiftsmæssige problemstillinger samt pensionsområdet. 

 

 

                                                           
3 Selvstændige erhvervsdrivende … s. 187 
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 Målgruppe 

Afhandlingens målgruppe er revisorer, advokater og rådgivere, der arbejder med selvstændige er-
hvervsdrivende og hovedaktionærer, og hjælper dem med de regnskabsmæssige, erhvervsretlige 
og skatteretlige problemstillinger, der måtte opstå. Det forudsættes, at læseren har basisviden in-
den for erhvervsret, skatteret samt udarbejdelse af regnskab og opgørelse af den skattepligtige ind-
komst, hvorfor nogle definitioner kun vil blive forklaret i begrænset omfang. 

 

 Metode 

Beskatningsformen, der er den mest optimale for en person, der driver erhvervsvirksomhed, kan 
afhænge af mange forskellige faktorer, samt den enkelte persons behov og ønsker. Der kan dog 
være fordele og ulemper ved hver af de tre beskatningsformer, der gennemgås i afhandlingen.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i lovgivning, retspraksis, bekendtgørelser, cirkulærer og domme, 
hvorfor afhandlingen er udarbejdet efter den deduktive metode4, idet den teoretiske del af opgaven 
danner grundlag for analyser og konklusion. 

I opgaven anvendes både primære og sekundære data. De primære data, der også er kvantitative 
data, er udarbejdet til formål for projektet og udgør regnskaber, budgetter, skatteberegninger, an-
dre beregninger mv. De sekundære data inkluderer teorier og modeller fra fagbøger, artikler og 
hjemmesider, som er oplistet i litteraturlisten i kapitel 10. 

Opgaven indeholder i alt 11 kapitler. 

Kapitel 1 er den indledende del af afhandlingen, som indeholder problemformulering og afgræns-
ninger heraf.  

I kapitlerne 2, 3 og 4 beskrives teorien. Der gennemgås reglerne omkring personskatteloven (heref-
ter PSL), virksomhedsskatteloven (herefter VSL) og selskabsbeskatning – hvem der kan anvende 
disse og hvornår. Den del af opgaven skal være med til at støtte beslutningsgrundlaget i kapitlerne 
5 og 6.  

Kapitlerne 5 og 6 er analyserende og vil indeholde casevirksomhed, skattemæssige reguleringer for 
at komme fra regnskabsmæssigt resultat til skattepligtige indkomst, samt sammenligning af beskat-
ning efter PSL, VSO og SEL. På grundlag af en casevirksomhed er der udarbejdet analyser, som an-
vendes til besvarelse af problemformuleringens hovedspørgsmål og underspørgsmålene. Der er 

                                                           
4 Den skinbarlige virkelighed - s. 31 
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udarbejdet regnskabstal for 2018, samt budgettal for 2019 og 2020, som skal bruges til at belyse 
forskellene i beskatning efter PSL, VSO og SEL. 

Kapitel 7 er den konkluderende del, som vil svare på problemformuleringen. Derudover kommer 
der en perspektivering i kapitel 8. 

Kapitel 9 indeholder en liste med de i opgaven anvendte forkortelser.  

Kapitel 10 indeholder en liste med den i opgaven brugte litteratur, så som bøger, artikler, publikati-
oner og hjemmesider. I kapitel 11 findes opgavens bilag.  

 

 Kritik af metoden 

Der er i opgaven foretaget en række afgrænsninger, hvorfor konklusionen ikke er gældende for alle 
selskaber og virksomheder. 

Analysen tager udgangspunkt i en virksomhed med én ejer, hvorfor casens oplysninger er meget 
specifikke og derfor begrænser opgavens konklusion. 

Den i opgaven anvendte litteratur består primært af fagbøger, hvoraf mange er godkendte som 
pensum på CBS.  Ud over fagbøger, er der brugt hjemmesider fra offentlige institutioner samt store 
revisions- og advokathuse, som vurderes at være pålidelige kilder med henblik på opgavens formål. 
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 Struktur 

Opgavens overordnede struktur ser således ud: 

 

Kapitel 1
Indledning, Problemformulering, Afgrænsning

Målgruppe, Metode, Kritik af metoden, Definitioner

Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4
Personskatteloven Virksomhedsskatteloven Selskab og beskatning af hovedaktionær

Kapitel 5
Casevirksomhed – fra regnskab til oplysningsskema

Kapitel 6
Sammenligning af beskatning efter PSL, VSO og SEL

Kapitel 7
Konklusion

Kapitel 8
Perspektivering 

Kapitel 9
Anvendte forkortelser

Kapitel 10
Litteraturliste

Kapitel 11
Bilag

Figur 1 - Opgavestruktur. Kilde: Egen tilvirkning
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 Definitioner 

Det anses nødvendigt at få nogle af de brugte begreber i opgaven defineret, da de kan have forskel-
lige betydninger i forskellige sammenhænge. 

I nogle tilfælde kan det være svært at skelne mellem, om der er tale om en almindelig lønmodtager, 
en selvstændig erhvervsdrivende eller en hovedaktionær. Derudover er det vigtigt at kunne skelne 
mellem en virksomhed og et selskab. 

 

Lønmodtager 

Jf. Personskattecirkulæret pkt. 3.1.1., forstås ved begreberne lønmodtager og erhvervsdrivende føl-
gende:5 

”Som lønmodtager anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. I de 
fleste tilfælde er det ikke vanskeligt at afgøre, om der foreligger et tjenesteforhold, idet indkomst-
modtageren udfører arbejdet efter arbejdsgiverens anvisninger og i det hele for dennes regning.”  6 

 

Selvstændig erhvervsdrivende 

”Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en 
virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud.” 7 

I cirkulæret er der oplistet en række kriterier, som kan hjælpe en med at fastlægge, om en person 
er selvstændig erhvervsdrivende, eller om vedkommende er lønmodtager. Det er dog vigtigt at be-
mærke, at der skal foretages en samlet vurdering af de forhold, arbejdet udføres under, da ingen af 
kriterierne i sig selv er afgørende for fastlæggelsen af det.8 

 

Hovedaktionær/ Hovedanpartshaver 

Begreberne hovedaktionær og hovedanpartshaver er defineret i aktieavancebeskatningsloven (her-
efter ABL) på følgende måde: 

                                                           
5 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 42 
6 Cirkulære om personskatteloven – pkt. 3.1.1 
7 Cirkulære om personskatteloven – pkt. 3.1.1 
8 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 43 
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” Som hovedaktionæraktier anses aktier eller anparter, der ejes af skattepligtige, der ejer eller på 
noget tidspunkt inden for de seneste 5 år har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen, eller som råder 
eller i den ovennævnte periode har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien.”9 

I afhandlingen vil begrebet hovedaktionær både omfatte hovedaktionær og hovedanpartshaver. 

 

Erhvervsvirksomhed 

Der kan i nogle tilfælde opstå tvivl om, hvorvidt en virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed 
og ikke en hobbyvirksomhed. Afgrænsningen mellem erhvervsmæssig virksomhed og ikke-erhvervs-
mæssig virksomhed sker ved en samlet, konkret vurdering efter en række forskellige kriterier så som 
virksomhedens rentabilitet. Det, at virksomheden er rentabel, vil normalt ikke give anledning til tvivl 
om, hvorvidt virksomheden er af erhvervsmæssig karakter. 

 

Kapitalselskaber 

Et kapitalselskab udgør en selvstændig juridisk enhed, der beskattes som selvstændigt skattesub-
jekt. Disse selskaber er defineret i SEL § 1 og inkluderer iværksætterselskaber, anpartsselskaber og 
aktieselskaber. 10 

                                                           
9 ABL § 4 
10 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 38 
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2. Personskatteloven 
 

 Indledning 

Almindelige lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende kan beskattes efter reglerne i PSL. De 
selvstændige erhvervsdrivende kan dog også vælge at blive beskattet efter VSL, hvilken mulighed 
gennemgås i kapitel 3. 

 

 Skattepligtig indkomst 

Jf. PSL § 2-4 består den skattepligtige indkomst af summen af personlig indkomst og kapitalindkomst 
fratrukket ligningsmæssige fradrag. Den skattepligtige indkomst opgøres siden 1999 som vist i tabel 
1. 

Den skattepligtige indkomst fra og med 1999 
    
Personlig indkomst XXX.XXX 
 +/- Nettokapitalindkomst  +/- XX.XXX 
 - Ligningsmæssige fradrag  - XX.XXX 
    
Skattepligtig indkomst XXX.XXX 
Tabel 1 - Jf. Undervisningsmateriale i Erhvervsbeskatning 2018. Kilde: Egen tilvirkning 

 

 Personlig indkomst 

PSL fastslår negativt i § 3, stk. 1, at al anden indkomst end kapitalindkomst er personlig indkomst.11 
PSL § 4a, stk. 4 og § 4b, stk. 2 fastslår, at aktieindkomst og CFC-indkomst ikke indgår i den skatte-
pligtige indkomst, hvorfor disse heller ikke er personlig indkomst. Eksempler på personlig indkomst 
er lønindkomst, virksomhedsindkomst fra en personlig virksomhed, overskud fra udlejningsejen-
domme, pensioner, honorarer, jubilæumsgratialer, fratrædelsesgodtgørelser, arbejdsløshedsdag-
penge, sygedagpenge, kontanthjælp, gaver, fri telefon, fri bil m.fl.12 

Den skattepligtige person kan i sin personlige indkomst fradrage udgifter, så som bidrag til pensi-
onsordninger, arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), erhvervsmæssig kørsel mv., jf. PSL § 3, stk. 2. 
Derudover kan der fradrages udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde 

                                                           
11 Grundlæggende skatteret 2018 – s. 154 
12 Lærebog om indkomstskat – s. 167 
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indkomsten ved erhvervsmæssig virksomhed, f.eks. driftsomkostninger og skattemæssige af- og 
nedskrivninger. 13 

 

 Kapitalindkomst 

PSL opregner udtømmende i § 4 de indtægter, der er kapitalindkomst.14 Kapitalindkomsten omfat-
ter det samlede nettobeløb af indtægterne og udgifterne nævnt i Kursgevinstloven (herefter KGL) § 
4. Eksempler på kapitalindkomst er renteindtægter og renteudgifter, kapitalafkast efter reglerne i 
VSL, rentekorrektion efter VSL, skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede kurstab efter 
KGL, aktieudbytte og aktiegevinst, som ikke er aktieindkomst m.fl.15 

 

 Ligningsmæssige fradrag 

Alle udgifter, som ikke er omfattet af den personlige indkomst i PSL § 3 eller kapitalindkomsten i PSL 
§ 4, og som er fradragsberettigede udgifter, er anset for et ligningsmæssigt fradrag. Disse udgifter 
kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Ofte er det omkostninger, der kan fradrages efter lig-
ningsloven (herefter LL), der har karakter af ligningsmæssige fradrag. Eksempler på ligningsmæssige 
fradrag er faglige kontingenter, A-kasse, håndværkerfradrag, beskæftigelsesfradrag, jobfradrag 
(med virkning fra 1. januar 2018), underholdsbidrag m.fl.16 

 

 Aktieindkomst 

Jf. PSL § 4 a skal der, ud over den skattepligtige indkomst, opgøres en særskilt aktieindkomst. Aktie-
indkomst omfatter f.eks. aktieudbytter fra danske selskaber, aktieudbytter fra aktiebaseret investe-
ringsforeninger, fortjeneste og tab ved afståelse af aktier omfattet af ABL m.fl.17 Aktieindkomst be-
skattes i 2018 med 27% af de første 52.900 kr. og med 42% af den del, der overstiger grænsen. For 
gifte kan man gange de 52.900 kr. med to, således at et ægtepar først bliver beskattet med 42% af 
aktieindkomst over 105.800 kr. i 2018.18 

                                                           
13 Lærebog om indkomstskat – s. 168 
14 Grundlæggende skatteret 2018 – s. 154 
15 Lærebog om indkomstskat – s. 170 
16 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 167-168 + slides Erhvervsbeskatning 2018 CBS 
17 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 172 
18 Skat.dk - Skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2019, 2018 og 2017 
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 Beregning af skatten 

Der anvendes forskellige beløbsgrænser ved beregningen af indkomstskatten, som reguleres efter 
PSL § 20.19 Beregningsgrundlagene for beregning af indkomstskatter til staten og til kommunerne 
er også forskellige. I tabel 2 vises i oversigtsform de gennemsnitlige kommuneprocenter, de fast-
satte satser for 2018, lovhjemlen til fastsættelse af satserne, samt beskatningsgrundlagene, som er 
forskellige fra én skatteart til en anden. 

Beregning af indkomstskat - gennemsnitlig kommune 
Skatteart Beskatningsgrundlagene Satser  Lovhjemmel 
        

AM-bidrag x Bruttoskat af den personlige indkomst 8% 
Lov om arbejdsmarkedsbi-
drag § 1 

Kommuneskat x Skattepligtig indkomst 24,90% Kommuneskatteloven §5 

Kirkeskat x Skattepligtig indkomst 0,70% 
Lov om folkekirkens økonomi 
§ 18 

Sundhedsbidrag x Skattepligtig indkomst 1,00% PSL § 8 

Bundskat 
x (Personlig indkomst + Positiv nettokapitalind-
komst) 11,13% PSL §§ 6 og 27a 

Topskat 

x (Personlig indkomst + Positiv nettokapitalind-
komst over 43.800 kr. (x2 for ægtepar), som 
samlet overstiger 498.900 kr. (542.283 før AM-
bidrag) 15,00% PSL § 7 

Nedslag (Skatte-
loft) Skatteloft 52,02% 0,01% PSL § 19 
Tabel 2 - Jf. Skat.dk samt Lærebog om indkomstskat. Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                           
19 Lærebog om indkomstskat – s. 174 



Den mest optimale beskatningsform  Diyana Pavlova 

Side 14 af 87 
 

I tabel 3 vises de centrale skattesatser og beløbsgrænser gældende for 2018. 

Skatteprocenter og beløbsgrænser for 2018   
Skatteprocenter   
  Pct. 
Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,9 
Gennemsnitlig kirkeskatteprocent 0,7 
Sundhedsbidrag 1,0 
Bundskat 11,13 
Topskat 15,0 
Skatteloft, personlig indkomst 52,02 
Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst 42,0 
Arbejdsmarkedsbidrag 8 
Aktieindkomstskat (under/over progressionsgrænsen) 27/42 
Beskæftigelsesfradrag, almindeligt 9,5 
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 6,0 
Jobfradrag 2,5 
Beløbsgrænser   
  kr. 
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt 34.300 
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt 21.200 
Jobfradrag, maksimalt 1.400 
Bundgrænse for grundlaget for jobfradrag 187.500 
Maksimalt grundlag for ekstra pensionsfradrag 70.000 
Personfradrag 46.000 
Topskattegrænse 498.900 
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 43.800 
Progressionsgrænse for aktieindkomstskat 52.900 
Tabel 3 - Jf. Skatteministeriet. Kilde: Egen tilvirkning   

 

 Skattemæssige underskud 

Der sondres mellem underskud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og underskud ved 
opgørelsen af den personlige indkomst, jf. PSL § 13. Et underskud i den skattepligtige indkomst kan 
både hidrøre fra negativ personlig indkomst samt fra kapitalindkomst. Derudover har de lignings-
mæssige fradrag også indflydelse på størrelsen af den negative skattepligtige indkomst.20 

Underskud i den skattepligtige indkomst modregnes, jf. PSL § 13, stk.1 i følgende rækkefølge:  

· først i bundskatten, jf. PSL § 6,  
· derefter i topskatten, jf. PSL § 7  
· til sidst i skatten af aktieindkomst ud over bundfradrag for aktieindkomst, jf. PSL § 8 a, stk. 5 

                                                           
20 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 172 
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Skatteværdien af underskuddet beregnes ud fra skattesatserne for kommunal indkomstskat, sund-
hedsbidrag og kirkeskat. Ud fra tabel 3, som viser satserne i en gennemsnitlig kommune i 2018, vil 
skatteværdien af underskuddet beregnes med en sats på 26,6% (24,9% + 1% + 0,7%). Er personen 
gift, overføres et resterende underskud til modregning i en ægtefælles positive skattepligtige ind-
komst. Et eventuelt resterende underskud fremføres til modregning i den skattepligtige indkomst 
for et efterfølgende indkomstår.21 

Underskud i den personlige indkomst skal modregnes i beregningsgrundlaget, der kan henføres til 
de statslige skatter, undtagen sundhedsbidraget, jf. PSL § 13, stk. 3 og 4. Dette gøres i følgende 
rækkefølge:  

· er personen gift, overføres underskuddet til modregning i en ægtefælles positive personlige 
indkomst 

· resterende underskud modregnes først i underskudsproducentens positive kapitalindkomst 
for samme indkomstår forinden modregning hos ægtefæller finder sted 

· eventuel overskydende beløb af underskuddet fremføres til modregning i positiv kapitalind-
komst for de følgende indkomstår22 23 

Negativ aktieindkomst kan, jf. PSL § 8 a, stk. 5, modregnes i slutskatten. Overskydende beløb over-
føres til modregning i en eventuel ægtefælles slutskat, og et herefter resterende beløb til modreg-
ning i slutskatterne for efterfølgende indkomstår.24 

 

 Opsummering på personskatteloven 

Personskatteloven er den centrale lov i det danske beskatningssystem for fysiske personer. Det er 
en lov, der både regulerer beskatningen for lønmodtagere, studerende, pensionister mv. og selv-
stændige erhvervsdrivende. Der findes flere forskellige skattearter, som opgøres efter forskellige 
beregningsgrundlag og med forskellige satser fra kommune til kommune, fra år til år. Det er derfor 
vigtigt for revisorer, advokater og rådgivere at holde sig opdateret, så de kan give kunderne den 
bedste rådgivning i deres unikke situation. 

                                                           
21 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 173 
22 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 174 
23 Lærebog om indkomstskat – s. 182-183 
24 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 176 
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3. Virksomhedsordningen og Virksomhedsskatteloven 
 

 Indledning 

Selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at lade sig beskatte efter reglerne i VSL. De speci-
fikke krav til at kunne anvende VSL vil blive gennemgået i dette kapitel. 

 

 Betingelser for lovens anvendelse 

Dette kapitel beskriver, hvem der kan anvende reglerne i virksomhedsskatteloven, og hvad der kan 
indgå i virksomhedsordningen. 

 

3.2.1. Erhvervsmæssig virksomhed  

For at kunne anvende VSO skal man, først og fremmest, være selvstændig erhvervsdrivende jf. VSL 
§ 1, stk. 1. Indkomst som løn, honorar og indkomst fra hobbyvirksomhed kan derfor ikke indgå i 
virksomhedsordningen. Derudover skal virksomheden være fuldt skattepligtig til Danmark jf. kilde-
skatteloven § 1, eller begrænset skattepligtig, jf. kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 4.25 

 

3.2.2. Regnskabskrav 

Det er en betingelse for at kunne anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige udarbejder 
et regnskab, som opfylder bogføringslovens krav, jf. VSL § 2, stk. 1, samt bekendtgørelses nr. 594 af 
12. juni 2006 krav til skattemæssige årsregnskaber. Jf. bekendtgørelsens § 19, skal bogføringen til-
rettelægges således, at der er en klar adskillelse mellem den private økonomi og erhvervsøkono-
mien.26 

 

3.2.3. Særlige oplysninger  

VSL § 2, stk. 2 stiller i forbindelse med indgivelsen af oplysningsskemaet (som indtil 1. januar 2019 
hed selvangivelsen), krav til oplysning af:27 

· Indskudskontoen 
                                                           
25 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 182 
26 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 183-184 
27 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 185 
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· Konto for opsparet overskud 
· Kapitalafkastgrundlaget  
· Kapitalafkastet 

Derudover fastlægger mindstekravbekendtgørelserne oplysningskrav til det skattemæssige regn-
skab. 

 

3.2.4. Tilvalg af VSO 

Valg af ordning kan ske med tilbagevirkende kraft frem til 30/6 i det andet kalenderår efter ind-
komstårets udløb. Jf. VSL § 2, stk. 2, skal den erhvervsdrivende hvert år tilkendegive, at han/ hun 
ønsker at anvende ordningen. Når ordningen er tilvalgt, skal den anvendes for hele indkomståret og 
for alle virksomheder, den erhvervsdrivende driver, jf. VSL § 2, stk. 3.28  

Indtræden i ordningen omfatter både den situation, hvor en igangværende virksomhed ønskes be-
skattet efter VSL for første gang, samt den situation, hvor en erhvervsdrivende starter op med selv-
stændig virksomhed. Jf. VSL § 3, stk. 2, skal da i begge tilfælde opgøres en indskudskonto ved starten 
af det regnskabsår, hvor VSO anvendes første gang.29 

 

 Indskudskonto 

Indskudskontoen er den værdi, som virksomheden har, når den erhvervsdrivende træder ind i virk-
somhedsordningen. Ved en igangværende virksomhed er der tale om den egenkapital, der er op-
tjent i virksomheden, mens der ved nystartet virksomhed er tale om en opsparing af private midler, 
som placeres i virksomheden i form af aktiver.30  

Reglerne vedrørende opgørelsen af indskudskontoen ved indtræden i ordningen findes i VSL § 3, 
stk. 3. Værdien af indskudskontoen svarer til værdien af de indskudte aktiver med fradrag af gæld. 
Reglerne for værdiansættelsen af de aktiver og passiver, der indgår i indskudskontoen, findes i VSL 
§ 3, stk. 4. Indskudskontoen reguleres ikke ved værdiændring af de indskudte aktiver og passiver. 
Den kan kun reguleres i forbindelse med yderligere indskud eller hævning.31 

Fysiske aktiver, som er 100% erhvervsmæssige, skal indgå i VSO. Til gengæld skal fysiske aktiver med 
blandet benyttet anvendelse som hovedregel holdes udenfor virksomhedsordningen. Undtaget er 

                                                           
28 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 186 
29 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 187 
30 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 187 
31 Grundlæggende skatteret 2018 - s. 369-370 
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dog biler, såfremt ejeren beskattes af fri bil efter reglerne i LL § 16 stk. 4 (som lønmodtagere) og 
ejendomme, hvis der er foretaget en vurderingsmæssig fordeling – ejerboligfordeling.32 Aktiver, der 
ikke kan indgå, jf. VSL § 1, stk. 2, er f.eks. aktier og andre værdipapirer, der er omfattet af ABL (dog 
ikke næringsaktier og aktier og værdipapirer omfattet af ABL § 19, beskattet efter lagerprincippet). 
Ikke-forrentede obligationer samt præmieobligationer kan heller ikke indgå i VSO, med mindre der 
er tale om næring.33 

Gældsposter, som skal indgå i ordningen, er f.eks. 100% erhvervsmæssig gæld. 100% privat gæld 
skal som udgangspunkt ikke medtages. Dog har det allerede ved lovens ikrafttræden været accep-
teret, at også ikke-erhvervsmæssig gæld kan indgå i ordningen.34 Dette kan medføre en negativ ind-
skudskonto og dermed beregning af rentekorrektion i henhold til VSL § 11, stk. 1, den såkaldte “selv-
kontrollerende effekt”, hvorfor SKAT ikke har fokus på, hvor meget privat gæld der medtages i virk-
somhedsordningen.35 En anden konsekvens af en negativ indskudskonto er, at der for overskud op-
tjent fra og med 11. juni 2014 ikke kan ske opsparing i VSO, når indskudskontoen er negativ.  

De aktiver og gældsposter, der skal indgå i ordningen, skal værdiansættes efter reglerne i VSL § 3, 
stk. 4. Tabel 4 viser værdiansættelsen af de forskellige aktiver og passiver ved opgørelsen af ind-
skudskontoen, jf. Den juridiske vejledning 2018-2, C.C.5.2.5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Undervisningsmat. i Erhvervsbeskatning, 2018, CBS 
33 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 188-189 
34 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 191 
35 Undervisningsmat. i Erhvervsbeskatning, 2018, CBS 
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Værdiansættelsen af aktiver og passiver ved opgørelse af indskudskontoen  
    
Aktiver Værdiansættelse Indskudskontoen 

Fast ejendom 

Kontant anskaffelsessum eller den offentlige ejendomsvurdering 
ved indkomstårets begyndelse + anskaffelsesværdi for ombygning 
og forbedring 

Driftsmidler og skibe 

Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ saldo fragår ikke ved 
opgørelsen af indskudskontoen, uanset hvad handelsværdien i øv-
rigt måtte være. 

Blandet benyttede biler Afskrivningsberettiget saldoværdi 
Blandet benyttet telefon eller compu-
ter med tilbehør Afskrivningsberettiget saldoværdi 
Driftsmidler, der hidtil er anvendt pri-
vat Handelsværdi 

Varelagre 

Værdien opgjort efter VLL § 1, stk. 1-3. Dvs. enten: Dagsværdien 
ved regnskabsårets slutning eller: Indkøbsprisen plus fragt og told 
eller: Fremstillingsprisen (hvis man producerer varerne selv). 

Besætninger 
Normalhandelsværdi eller handelsværdi, dog ikke mindre end nor-
malhandelsværdien efter eventuel nedskrivning 

Goodwill Internt oparbejdet goodwill sættes til 0 

  
Goodwill anskaffet efter 1/1-1999 = Kontantomregnet anskaffel-
sessum fratrukket afskrivninger 

  For goodwill anskaffet før 1/1-1999 gælder særlige regler 
Løbende ydelser som led i gensidigt 
bebyrdende aftale 

Den kapitaliserede værdi af ydelserne - dvs. tilbagediskonteres til 
nutidsværdi 

Øvrige aktiver 

Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Hvis 
anskaffelsessummen er omregnet til kontantværdi, skal denne 
værdi bruges. 

Finansielle aktiver, der ikke er omfat-
tet af VSL § 1, stk. 2 Som udgangspunkt kursværdien 
    
Passiver Værdiansættelse Indskudskontoen 
Gæld Kursværdien 
Løbende ydelser som led i gensidigt 
bebyrdende aftale 

Den kapitaliserede værdi af ydelserne - dvs. tilbagediskontering til 
nutidsværdi 

Konjunkturudligningskontoen 
Indestående på konjunkturudligningskontoen i tilknytning til kapi-
talafkastordningen. Se VSL § 22 b, stk. 8 

Tabel 4 - Jf. Den juridiske vejledning 2018-2, C.C.5.2.5.3. Kilde: Egen tilvirkning 
 

 Kapitalafkastgrundlaget 

Kapitalafkastgrundlaget bruges til to ting: dels at beregne et kapitalafkast (et beløb, der fragår i per-
sonlig indkomst og lægges til i kapitalindkomsten), dels at beregne et maksimum for rentekorrek-
tion. Rentekorrektionen kan aldrig blive større end: negativt kapitalafkastgrundlag x rentekorrekti-
onssats. Hvis kapitalafkastgrundlaget er positivt, er der ikke nogen rentekorrektion.36 Jf. VSL § 8, stk. 

                                                           
36 Skat for selvstændige … – s. 62 
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1, opgøres kapitalafkastgrundlaget ved opstart af virksomheden som forskellen mellem virksomhe-
dens aktiver og den gæld, der er blevet indskudt i virksomheden. Der skal i afkastgrundlaget fra-
trækkes indestående på mellemregningskontoen samt hensættelse til senere hævning.37 

De aktiver og gældsposter, der skal indgå i kapitalafkastgrundlaget, skal værdiansættes efter reg-
lerne i VSL § 8, stk. 1 og stk. 2. Tabel 5 viser værdiansættelsen af de forskellige aktiver og passiver 
ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. 

Værdiansættelsen af aktiver og passiver ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget  
    
Aktiver Værdiansættelse Kapitalafkastgrundlaget 

Fast ejendom 
Kontant anskaffelsessum + anskaffelsessum for forbedringer og 
ombygninger. 

Driftsmidler og skibe 

Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ saldo fragår ikke ved 
opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, uanset hvad handelsvær-
dien i øvrigt måtte være. 

Blandet benyttede biler Afskrivningsberettiget saldoværdi 
Blandet benyttet telefon eller compu-
ter med tilbehør Afskrivningsberettiget saldoværdi 
Driftsmidler, der hidtil er anvendt pri-
vat Handelsværdi 

Varelagre 

Værdien opgjort efter VLL § 1, stk. 1-3. Dvs. enten: Dagsværdien 
ved regnskabsårets slutning eller: Indkøbsprisen plus fragt og told 
eller: Fremstillingsprisen (hvis man producerer varerne selv). 

Besætninger 
Normalhandelsværdi eller handelsværdi, dog ikke mindre end nor-
malhandelsværdien efter eventuel nedskrivning 

Goodwill Internt oparbejdet goodwill sættes til 0 

  
Goodwill anskaffet efter 1/1-1999 = Kontantomregnet anskaffel-
sessum fratrukket afskrivninger 

  For goodwill anskaffet før 1/1-1999 gælder særlige regler 
Løbende ydelser som led i gensidigt 
bebyrdende aftale 

Den kapitaliserede værdi af ydelserne - dvs. tilbagediskontering til 
nutidsværdi 

Øvrige aktiver 

Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Hvis 
anskaffelsessummen er omregnet til kontantværdi, skal denne 
værdi bruges. 

Finansielle aktiver, der ikke er omfat-
tet af VSL § 1, stk. 2 Som udgangspunkt kursværdien 
    
Passiver Værdiansættelse Kapitalafkastgrundlaget 
Gæld Kursværdien 
Løbende ydelser som led i gensidigt 
bebyrdende aftale 

Den kapitaliserede værdi af ydelserne - dvs. tilbagediskonteres til 
nutidsværdi 

Konjunkturudligningskontoen 
Indestående på konjunkturudligningskontoen i tilknytning til kapi-
talafkastordningen. Se VSL § 22 b, stk. 8 

Tabel 5 - Jf. Undervisningsmateriale i Erhvervsbeskatning 2018 samt VSL § 8, stk. 1 og stk. 2. Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
37 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 197 
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 Kapitalafkast 

Kapitalafkastet beregnes som afkastgrundlaget primo ganget med afkastsatsen, jf. VSL § 9. Hvis virk-
somheden har været i gang i mindre end 12 måneder, på grund af opstart eller ophør, reduceres 
det beregnede afkast forholdsmæssigt.38 

 

 Mellemregningskonto 

Reglerne om mellemregningskontoen er omtalt i VSL § 4 a. Kontoen er udtryk for, at den erhvervs-
drivende har et tilgodehavende i virksomheden. Hvis der opstår gæld til virksomheden, så anses den 
altid for en hævning via hæverækkefølgen. Fordelen ved at bruge mellemregningskontoen som al-
ternativ til indskudskontoen er, at den erhvervsdrivende kan hæve disse beløb forud for hæveræk-
kefølgen. Det er vigtigt at nævne, at mellemregningskontoen ikke kan opstå i forbindelse med op-
start af virksomheden eller ved tilvalg af virksomhedsordningen første gang, jf. VSL § 4 a , stk. 2.39 

 

 Hævninger 

Begrebet hævning udtrykker værdien af det, som den erhvervsdrivende har overført til sin privat-
økonomi i løbet af året. I opgørelsen af årets hævninger indgår både værdier, der er faktisk overført, 
og dem, som anses for at være overført. Desuden indgår de beløb, der er afsat til senere hævning 
(se kapitel 3.9.). Eksempler på hævninger er kontante beløbsoverførsler, private udgifter afholdt af 
virksomheden, værdi af privat anvendelse af bil og telefon, beregnet kapitalafkast, udligning af ne-
gativ mellemregningskonto mv.40 

Der blev i 2014 indført en skærpelse af reglerne om sikkerhedsstillelse i VSO. Fra og med den 11. 
juni 2014 er det betragtet som en hævning, når virksomheden stiller sikkerhed for privat lån. Beløbet 
opgøres som det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller aktivernes kursværdi, jf. VSL § 4 b. 
Der er en række undtagelser til reglen, som fremgår VSL § 4 b, stk. 2-4.41 

 

                                                           
38 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 253 
39 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 216 
40 Lærebog om indkomstskat – s. 223 
41 Lærebog om indkomstskat – s. 224 
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 Hæverækkefølgen 

Hæverækkefølgen spiller en stor rolle, da den angiver den rækkefølge, som midler overføres til den 
skattepligtige i. Hæverækkefølgen fremgår af VSL § 5 og er ufravigelig. 

Det er vigtigt at vide, hvad de hævede beløb vedrører, da dette har både indflydelse på overskuds-
disponeringen og den efterfølgende skatteberegning. 

Der eksisterer også den såkaldte udvidede hæverækkefølge, som indeholder beløb, der kan overfø-
res til den skattepligtige uden beskatning.42 Den udvidede hæverækkefølge ser således ud:43 

 

 

 Hensættelse til senere hævning 

Hensættelse til senere hævning er den erhvervsdrivendes mulighed for at hensætte beløb, som hæ-
ves efter indkomstårets udløb. Det er et beløb, som virksomheden skylder den erhvervsdrivende, 
da beløbet ikke er faktisk hævet. Beløbet, der ønskes hensat, skal beskattes i det indkomstår, hvor 
hensættelsen foretages, hvorfor beløbet i efterfølgende indkomstår kan hæves skattefrit.44 

 

 Konto for opsparet overskud. 

Opsparet overskud indgår på konto for opsparet overskud med fradrag af virksomhedsskatten. In-
destående på konto for opsparet overskud er derfor et nettobeløb. Virksomhedsskatten har fra ind-
komståret 2016 udgjort 22%. De tidligst opsparede overskud skal hæves først, når det opsparede 

                                                           
42 Lærebog om indkomstskat – s. 224 
43 Den juridiske vejledning 2018-2, C.C.5.2.7.3 Den udvidede hæverækkefølge Indhold 
44 Den juridiske vejledning 2018-2, C.C.5.2.7.1 Overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien 

Den udvidede hæverækkefølge
Prioritet Hævning Beskatning

1 Refusioner, som ikke er ført over mellemregningskontoen Skattefrit

2
Beløb, der overføres til beskatning hos medarbejdende 
ægtefælle, som ikke er ført over mellemregningskontoen

Personlig indkomst 
hos ægtefælle Tvungne

3 Årets virksomhedsskat Skattefrit overførsler
4 Beløb afsat til senere hævning, primo Skattefrit
5 Årets kapitalafkast, som ikke opspares Kapitalindkomst
6 Årets personlige indkomst Personlig indkomst
7 Hævning på konto for opsparet overskud Personlig indkomst
8 Hævning på indskudskontoen og derudover Skattefrit

 + Undervisningsmateriale i Erhvervsbeskatning 2018. Kilde: Egen tilvirkning
Tabel 6 - Jf. Den juridiske vejledning 2018-2, C.C.5.2.7.3 Den udvidede hæverækkefølge 
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overskud bliver hævet til endelig beskatning som personlig indkomst. Når der hæves fra konto for 
opsparet overskud, skal hævningen og den tilhørende virksomhedsskat indgå ved opgørelsen af den 
personlige indkomst. Virksomhedsskatten bliver modregnet i erhvervsdrivendes slutskat. Hvis virk-
somhedsskatten er større end årets slutskat, bliver forskellen udbetalt kontant.45 

 

 Rentekorrektion 

Hvis den erhvervsdrivende trækker et beløb ud af virksomheden, der er større end indskudskon-
toen, så ”låner” han/ hun af virksomheden, hvorfor indskudskontoen bliver negativ, Jf. VSL § 11. 
Dette gælder både for en negativ indskudskonto ved årets udløb og i løbet af året. I så fald skal der 
beregnes en fiktiv rente kaldet rentekorrektion. Rentekorrektionen skal modvirke, at der i VSO bliver 
givet fradrag for renter af privat lån. Rentekorrektionen lægges til i den personlige indkomst og 
trækkes fra i kapitalindkomsten. På den måde betaler den erhvervsdrivende højere skat og AM-
bidrag af rentekorrektionen, som svarer til det fradrag, man ville have fået ved privat banklån.  

Satsen for rentekorrektionen er lig med kapitalafkastsatsen + 3%, jf. VSL § 9a. Det vil sige, at rente-
korrektionen for 2018 er: 0% + 3% = 3%.46 I modsætning til kapitalafkastet, beregnes rentekorrekti-
onen altid for 12 måneder, uanset om regnskabsperioden er kortere eller længere end 12 måne-
der.47 Beregningsgrundlaget for rentekorrektion fastsættes ved først at finde den største negative 
saldo primo/ ultimo af henholdsvis indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget og derefter at 
vælge den mindst negative værdi af disse to. Jf. VSL § 11, stk. 1 kan rentekorrektion ikke overskride 
virksomhedens samlede nettorenteudgifter, forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster, 
som er skattepligtige efter KGL.48 

 

 Underskud 

Jf. VSL § 13 kan virksomhedens underskud modregnes i opsparet overskud med tillæg af den tilhø-
rende virksomhedsskat. Virksomhedsskatten modregnes i slutskatten eller udbetales kontant, jf. 
VSL § 10, stk. 3. Et underskud, som ikke kan rummes i opsparet overskud, modregnes i virksomheds-
ejerens positive kapitalindkomst. Er den erhvervsdrivende gift, er det, jf. VSL § 13, stk. 2, ægtefæl-
lernes samlede kapitalindkomst, der skal være positiv, før det modregnes. Underskud, som ikke kan 
rummes i kapitalindkomst, modregnes i virksomhedsejerens personlige indkomst, uanset om den 

                                                           
45 Den juridiske vejledning 2018-2, C.C.5.2.10 Overskud og virksomhedsskat 
46 Skat for selvstændige … - s. 73 
47 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 225-226 
48 Undervisningsmat. i Erhvervsbeskatning, 2018, CBS 
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bliver negativ. Hvis underskuddet både bliver modregnet i kapitalindkomsten og i den personlige 
indkomst, så påvirkes også den skattepligtige indkomst heraf. 49 50 

 

 Overskudsdisponering 

I kapitel 3.8 blev det forklaret, i hvilken rækkefølge midlerne skal overføres til den skattepligtige. I 
dette kapitel vil det gennemgås, hvordan hæverækkefølgen anvendes for at kunne fordele årets 
resultat. 

Beskatningen af virksomhedens overskud afhænger af, om overskuddet bliver hævet som personlig 
indkomst, kapitalindkomst, eller om det bliver sparet op. Opsparet overskud skal altid indgå i den 
personlige indkomst, når det bliver hævet. Som nævnt i kapitel 3.10 er den betalte virksomhedsskat 
en aconto skattebetaling, som bliver modregnet i slutskatten, når det opsparede overskud bliver 
overført til den erhvervsdrivende.51 

Beskatning af virksomhedens overskud kan ske som:52 

· Kapitalindkomst (kapitalafkast) 
· Personlig indkomst (resterende overskud) 
· Opsparet overskud (beskattet med en foreløbig virksomhedsskat på 22% siden 2016) 

Der bruges ofte det såkaldte kassesystem for at danne overblik over fordelingen af virksomhedens 
overskud – se nedenstående tabel 7.  

                                                           
49 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 224-225 
50 Undervisningsmat. i Erhvervsbeskatning, 2018, CBS 
51 Den juridiske vejledning 2018-2, C.C.5.2.10 Overskud og virksomhedsskat 
52 Den juridiske vejledning 2018-2, C.C.5.2.10 Overskud og virksomhedsskat 
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 Ophør af virksomheden 

Begrebet ophør kan omfatte flere forskellige situationer. Blandt de mest relevante for afhandlingen 
er følgende: 

· Ophør med at anvende virksomhedsordningen: hvis den erhvervsdrivende vælger ikke læn-
gere at lade sig beskatte efter reglerne i VSO, skal han/ hun der anvende reglerne i VSL § 15 
b, stk. 1, som siger, at et opsparet overskud fra tidligere år skal medregnes i den personlige 
indkomst i året efter det år, hvor virksomhedsordningen senest er anvendt, dvs. det år, hvor 
ordningen ikke anvendes. Den erhvervsdrivende skal i dette tilfælde vælge, om indkomsten 
fra den erhvervsmæssige virksomhed beskattes efter reglerne i PSL eller kapitalafkastord-
ningen.53 
 

· Salg af virksomheden eller ophør med at drive virksomheden: hvis den erhvervsdrivende 
vælger at sælge hele eller en del af virksomheden eller ophører med at drive virksomheden, 
så skal det opsparede overskud fra tidligere år efterbeskattes i samme indkomstår, jf. VSL §§ 
15 og 15 a. Hvis den erhvervsdrivende opretholder en adskillelse af virksomhedens og den 
private økonomi, kan salgssummen indgå i virksomheden. I givet fald efterbeskattes opspa-
ringen i det følgende indkomstår. Den erhvervsdrivende kan dog undgå efterbeskatning ved 

                                                           
53 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 230 

Kassesystem VSO

Kapitalafkast

Skattepligtige 
overskud

Hævet 
personlige 
indkomst

Resterende 
overskud

Konto for 
opsparet 
overskud

Indkomst til 
virksomheds 
beskatning

Virksomhedsskat

Tabel 7 - Jf. Undervisningsmateriale i Erhvervsbeskatning 2018. Kilde: Egen tilvirkning
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at påbegynde eller overtage en anden virksomhed inden udløbet af det efterfølgende ind-
komstår.54 
 

· Omdannelse til selskab: hvis den erhvervsdrivende vælger at omdanne virksomheden til et 
selskab, så kan dette ske ved en skattepligtig eller en skattefri omdannelse. Ved skattepligtig 
omdannelse sker der salg af virksomheden mod betaling i form af aktier/ anparter, hvorfor 
det er reglerne i VSL §§ 15 og 15 a, der finder anvendelse.55 Ved en skattefri virksomheds-
omdannelse kan den erhvervsdrivende vælge mellem at efterbeskattes af et opsparet over-
skud fra tidligere år i omdannelsesåret, og at nedsætte aktiernes anskaffelsessum med op-
sparingen. Ved denne metode spares AM-bidrag af opsparingen.56 

 

 Opsummering på VSL og VSO 

VSL giver den erhvervsdrivende mulighed for en beskatning på niveau med selskabers beskatning, 
og dermed en mulighed for at kunne spare hele eller en del af virksomhedens resultat op. Et af de 
vigtigste formål med VSO er at give de selvstændige erhvervsdrivende fuld fradragsret for renteud-
gifter, hvilket gøres gennem fradrag for renteudgifter i den personlige indkomst i stedet for i kapi-
talindkomsten, som er tilfældet ved beskatning efter PSL. Til gengæld stiller VSO større krav til den 
daglige bogføring, sammenlignet med de krav, der stilles i PSL.  

                                                           
54 Undervisningsmat. i Erhvervsbeskatning, 2018, CBS 
55 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 236 
56 Undervisningsmat. i Erhvervsbeskatning, 2018, CBS 
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4. Kapitalselskab og beskatning af hovedaktionær 
 

 Indledning 

I stedet for at drive erhvervsmæssig virksomhed i privat regi, kan man vælge at drive virksomhed i 
selskabsform. Et selskab omfattet af selskabsskattelovens (herefter SEL) bestemmelser er, i mod-
sætning til personlig virksomhed, et selvstændigt skattesubjekt. Jf. SEL § 5, nr. 30, hæfter kapital-
ejerne kun med selskabskapitalen, de har indskudt. 

 

 Selskabsbeskatning 

Jf. SEL § 51, stk. 1, nr. 1 er aktie- og anpartsselskaber, som er indregistreret i Danmark, skattepligtige 
efter SEL. Den selvstændige skattepligt indtræder ved selskabets stiftelse, jf. SEL § 4, dvs. ved un-
derskrift af stiftelsesdokumenterne og registreringen hos Erhvervsstyrelsen.57  

Aktie- og anpartsselskaber er undergivet den såkaldte aktieselskabsbeskatning, som betyder, at sel-
skaberne skal betale 22% i skat af den skattepligtige indkomst, jf. SEL § 17, stk. 1.58 Ud over selskabs-
loven og SEL er aktie- og anpartsselskaber omfattet af reglerne i afskrivningsloven, LL, ejendoms-
avancebeskatningsloven, KGL og ABL.59 

 

 Hovedaktionær 

Hvis hovedaktionæren arbejder i selskabet, kan han/ hun vælge mellem at få løn på samme vilkår 
som de almindelige lønmodtagere, eller lade de indtjente penge forblive i selskabet til videre inve-
stering. Derudover er der en mulighed for at udlodde udbytte.60 Lige som det gør sig gældende ved 
brug af VSO, skal der i selskabet være en klar adskillelse mellem privatøkonomien og selskabsøko-
nomien. 

 

 Løn 

Hvis ejeren får løn fra selskabet, vil denne blive beskattet som personlig indkomst, som der også 
betales AM-bidrag af. Løn udbetalt fra selskabet er en fradragsberettiget driftsudgift for selskabet, 

                                                           
57 Grundlæggende skatteret 2018 – s. 401 
58 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 39 
59 Grundlæggende skatteret 2018 - s. 406 
60 Selvstændige erhvervsdrivende… – s. 187 
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som betyder, at der ikke betales 22% i skat af indkomsten. Hovedaktionærens løn ”må ikke overstige 
hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for 
forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling”61, den såkaldte markedsløn. Markedslønnen 
kan kun fastslås på basis af en objektiv vurdering af samtlige forhold i den konkrete situation. Ho-
vedaktionæren har, ud over løn og udbytte, ret til de samme personalegoder, som en hvilken som 
helst ansat kan få af sin arbejdsgiver.62 

 

 Udbytte 

Hovedaktionæren har også mulighed for at få udbytte. Udbytte er, i modsætning af løn, ikke fra-
dragsberettiget i årets resultat. Udbytte beskattes hos personen med en skatteprocent på 27% op 
til 52.900 kr. i 2018 og med 42% derover. Udlodningen af ordinært udbytte sker på grundlag af det 
årsregnskab, som fremlægges og godkendes på den ordinære generalforsamling. 

 

 Maskeret udbytte 

Maskeret udbytte eller udlodning kan opstå på tre forskellige måder:63 

· Selskabet afholder udgifter, som ikke kan anses for driftsomkostninger, men er afholdt i ak-
tionærernes interesse. Driftsomkostninger er defineret som udgifter, der ”i årets løb er an-
vendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten", jf. SL § 6, stk. 1, litra a. 

· Hvis selskabet mangler en indtægt, og selskabet synes at have givet afkald på den i aktionæ-
rens interesse, betragtes dette som maskeret udbytte, jf. SL § 4 og LL § 16 A, stk.1. 

· Selskabet har enkeltstående transaktioner med aktionæren, hvor der handles til under- eller 
overpris. 

Ved beskatning af maskeret udbytte hos en person skelnes mellem, om personen er en ansat akti-
onær eller ikke ansat aktionær. En ansat aktionær er personlig skattepligtig af alt, hvad han/ hun 
måtte modtage som vederlag for sin arbejdsindsats i selskabet, jf. SL § 4a og PSL § 3, stk. 1, uanset 
om det udbetales kontant eller i naturalier i form af fri bil, fri bolig mv. Derfor skal aktionæren be-
skattes af hele udbyttet, selskabet har udloddet til ham/ hende, jf. LL § 16 A, uanset om udbyttet 
formelt er deklareret eller ej.64 

                                                           
61 Aktieselskabsloven § 64 
62 Selvstændige erhvervsdrivende … – s. 187 
63 Den juridiske vejledning 2018-2, C.B.3.5.1 Hvornår kan der opstå maskeret udbytte/udlodning? 
64 Den juridiske vejledning 2018-2, C.B.3.6 Hvordan beskattes maskeret udbytte/udlodning? 
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 Underskud 

I modsætning til VSO, kan selskabets underskud ikke modregnes i hovedaktionærens personlige ind-
komst. Hvis selskabets skattepligtige indkomst er negativ, kan underskuddet fradrages i den skatte-
pligtige indkomst for følgende indkomstår, jf. SEL § 12, stk. 1. Underskud fra tidligere indkomstår 
kan fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb 
på 8.205.000 kr. i 2018, jf. SEL § 12, stk. 2. Hvis der er yderlige underskud, kan dette kun fradrages 
med 60% af den del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger grundbeløbet.65 

 

 Likvidation af selskabet 

Begrebet likvidation indebærer, at selskabet er solvent ved ophørstidspunktet. Hvis kapitalselskabet 
ikke er solvent, så er det konkursloven, der finder anvendelse. Selskabets skattepligt fortsætter til 
udløbet af det indkomstår, i hvilket opløsningen finder sted.66 

Når selskabet likvideres (ophører), skal aktionæren beskattes efter reglerne for udlodning af likvi-
dationsprovenu. Udlodning af likvidationsprovenu i samme kalenderår, som selskabet endeligt op-
løses, beskattes efter ABL. Det vil sige, at det udloddede beløb anses som afståelsessum for aktierne, 
og at der skal opgøres gevinst/ tab efter reglerne i ABL – se ABL § 2, stk. 1, 1. pkt. Udbetaling af 
likvidationsprovenu til kapitalejerne er omfattet af reglerne i LL § 16 A, stk. 3, nr. 1.67 

Hvis likvidationsprovenuet udbetales forud for opløsningsåret, kan reglerne i LL § 16 A, stk. 3, nr. 1 
ikke finde anvendelse, hvorfor kapitalejerne beskattes, som om det var udbytte, uden fradrag for 
anskaffelsessummen på kapitalandelene.68 

 

 Delkonklusion 

I modsætning til virksomhederne er kapitalselskaberne selvstændige juridiske enheder, hvis formue 
er adskilt fra aktionærernes formue. Kapitalejerne har en begrænset hæftelse og hæfter kun med 
den indskudte kapital. Til gengæld er der en del flere lovmæssige krav, der skal overholdes, sam-
menlignet med de krav, der stilles til de selvstændige erhvervsdrivende, der beskattes efter reglerne 
i PSL og VSL.  

                                                           
65 Grundlæggende skatteret 2018 – side 417 
66 Den juridiske vejledning 2018-2, C.D.1.5.1.2 Likvidation af aktie- og anpartsselskaber 
67 Den juridiske vejledning 2018-2, C.B.2.10.1 Likvidationsudlodninger 
68 Den juridiske vejledning 2018-2, C.B.2.10.1 Likvidationsudlodninger 
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5. Casevirksomhed – fra regnskab til oplysningsskema 
 

For at kunne belyse forskellene mellem at drive erhvervsvirksomhed i virksomhedsform og i sel-
skabsform, er der udarbejdet en casevirksomhed. Analysen tager udgangspunkt i et scenarie med 
to gode år og et dårligt år. Det antages, at den erhvervsdrivende/ hovedaktionæren bor i en gen-
nemsnitskommune med hensyn til kommuneskats- og kirkeskatssatser. De anvendte skattesatser 
og beløbsgrænser for alle 3 år fremgår af tabel 3, og er de gældende satser for 2018 (bortset fra 
grænsen for lave udbytte, da udbytte beskattes i det år, hvor det er deklareret på generalforsamlin-
gen,69 hvorfor der er anvendt grænsen for 2019 = 54.000 kr.). 

 

 Casevirksomhed 

Helle Hansen er ung 30-årig kvinde, som er født og opvokset i Lyngby. Hun er ikke gift endnu, men 
har været sammen med sin kæreste i 3 år.  

Hun har en uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund inden for salg og service. Hun har været 
sælger i forskellige butikker, men det job, som hun var mest begejstret for, var jobbet hos Fona - en 
dansk elektronikkæde, der eksisterede fra 1926 til 2016. Jobbet hos Fona elskede hun, primært på 
grund af det område, hun havde ansvaret for. Fra 2010 til april 2016 arbejdede hun som supervisor 
i computerafdelingen i Fona i Lyngby Storcenter. 

Hun har gennem sin erfaring i Fona lært rigtig meget om computerteknologien og computertilbehør 
som helhed samt en masse om salg og kundeservice. 

Det knuste hendes hjerte, da hun den 31. marts 2016 fik at vide, at butikken i Lyngby skulle lukkes, 
og at hun blev opsagt sammen med yderligere 280 af kædens medarbejdere. 

Hun havde altid drømt om være selvstændig erhvervsdrivende senere i sit liv. Efter opsigelsen gik 
det op for hende, at det måske kunne være en god mulighed for at starte sin egen virksomhed op 
lidt før, end ellers planlagt. Hun fandt derfor et deltidsjob på 32 timer, således at hun havde tid til 
at undersøge markedet, skabe de rigtige relationer, finde de rigtige leverandører og salgskanaler. 

I slutningen af 2017 følte hun sig klar til at kaste sig ud i det nye liv som selvstændig erhvervsdri-
vende. Hun åbnede derfor sin virksomhed HH-PC v/ Helle Hansen den 1. januar 2018. Virksomheden 
importerer computerudstyr fra Japan. Japan er en af de førende nationer inden for videnskabelig 
forskning, teknologi og maskiner, hvorfor Helle har valgt netop de japanske mærker til sit 

                                                           
69 Den juridiske vejledning 2018-2, C.B.3.2 Hvornår skal udbytte beskattes? 
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produktudvalg. De mærker, hun har valgt at importere til Danmark, var i 2017 meget populære i 
Japan, men var endnu ikke nået de danske forbrugere. Helle kunne se meget potentiale i de japanske 
mærker, samt et nichemarked, hun gerne ville udnytte.  

Hendes forretningsplan viser, at hun i de første år vil fokusere på salg til onlinebutikken Proshop.dk, 
hvorefter hun på sigt håber, at hun kan få et godt samarbejde med Elgiganten og Power, så hun 
derigennem kan udvide sine salgskanaler. 

Virksomheden har i 2018 købt en firmabil til 406.050 kr., som Helle også kører i privat. Hun har også 
brugt 100.000 kr. på indretning af de lokaler, hun lejer. Hun blev nødt til at få en stor kassekredit, 
på grund af den store pengebinding i varelager og tilgodehavender fra salg. Proshop har betalings-
betingelser på løbende måned plus 60 dage. De fleste japanske leverandører kræver forudbetaling 
eller giver få kreditdage. Kassekreditten er begrænset til 3 millioner kroner, som Helle kautioner 
personligt for. Kassekreditten forrentes med 5% årligt.  

Helle har ved stiftelsen af virksomheden valgt at indskyde 50.000 kr., som er en stor del af hendes 
private opsparing. 

Tallene for 2018 er de faktiske regnskabstal for HH-PC v/ Helle Hansen. Tallene for 2019 og 2020 er 
budgettal, som afspejler Helles forventninger for de kommende 2 år. Der er udarbejdet resultatop-
gørelse for virksomheden, som kan ses i tabel 8. Balancen for virksomheden, samt de for selskabet 
udarbejdede resultatopgørelse og balance, fremgår af bilag 1 til 4. 
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 Regnskab for 2018 og budget for 2019 og 2020 

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen for 2018, 2019 og 2020, hvis Helle vælger at drive for-
retningen i virksomhedsform som enkeltmandsvirksomhed. 

Virksomhed           
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 
            
  2018   2019   2020 
            
Nettoomsætning 2.500.000   2.900.000   2.000.000 
            
Vareforbrug -1.015.000   -1.250.000   -1.100.000 
Andre eksterne omkostninger -500.000   -670.769   -526.539 
Bruttoresultat 985.000   979.231   373.461 
            
Personaleomkostninger 0   0   0 
Af- og nedskrivninger -85.000   -85.000   -85.000 
Andre driftsomkostninger 0   0   -400.000 
Driftsresultat 900.000   894.231   -111.539 
            
Finansielle indtægter 0   0   0 
Finansielle omkostninger -100.000   -95.000   -87.500 
Ordinært resultat før skat 800.000   799.231   -199.039 
            
Tabel 8 - Case - Resultatopgørelse i virksomhed. Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra resultatopgørelsen kan vi se, at Helle har genereret et meget pænt overskud i 2018 samt 
budgetteret med en stigende omsætning og et lige så pænt overskud i 2019. Budgettet for 2020 ser 
knap så positivt ud på grund af ekstraordinære omkostninger, som meget sandsynligt vil opstå i 
forbindelse med afslutningen af en retssag, Helles virksomhed har været involveret i. Hvis Helle ta-
ber sagen, forventes der ekstra omkostninger på ca. 400.000 kr. i 2020.  

Helle har meget store finansielle omkostninger på grund af den store bankgæld, som hun var nød-
saget til at stifte. 

  

 Afskrivninger 

Det fremgår af casen, at virksomheden i januar 2018 købte en hel ny firmabil til 406.050 kr., samt 
brugte 100.000 kr. på indretning af de lejede lokaler. Begge disse investeringer er aktiveret under 
materielle anlægsaktiver, og der afskrives regnskabsmæssigt og skattemæssigt på dem.  
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Der gælder to forskellige regelsæt for regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger, hvorfor 
der er udarbejdet særskilte beregninger af disse. Dernæst er der udarbejdet en beregning vedrø-
rende udskudt skat på driftsmidler.  

Regnskabsmæssigt foretages der lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes 
forventede brugstider: 

Ø Indretning af lejede lokaler – 20 år 
Ø Bil – 5 år, med en vurderet skrotværdi på ca. 6.000 kr.  

Skattemæssige afskrivninger foretages efter afskrivningslovens regler. Der anvendes saldometoden 
med følgende satser: 

Ø Indretning af lejede lokaler – 10% af saldoen 
Ø Bil – 25% af saldoen 

Afskrivningerne og beregningen af udskudt skat fremgår af bilag 5 - 7. 

 

 Beskatning af fri bil og fri telefon 

Det fremgår af casen, at virksomheden/ selskabet i januar 2018 har købt en bil, som Helle også 
benytter til privat kørsel. Hun skal derfor beskattes af den private kørsel efter reglerne om fri bil, jf. 
VSL § 1, stk. 3, 6. pkt. og LL § 16, stk. 1 og 4.70 Beregningen for det årlige beskatningsgrundlag i 
perioden 2018-2020 fremgår af tabel 9. 

Beregning af beskatning af fri bil Helle Hansen  
2018, 2019, 2020   
    
En hel ny bil Hyundai loniq 1,6 på ”Papegøje plader” 
    
Bilens værdi ved anskaffelse jan. 2018 406.050 
    
Beskatning af fri bil:   
25% af de første 300.000 kr. 75.000 
20% af restbeløbet 21.210 
I alt 96.210 
    
Grøn ejerafgift 2 x 330 660 
50% tillæg 330 
Beskatningsgrundlag for 2018, 2019, 2020 97.200 
    
Tabel 9 - Jf. SKAT. Kilde: Egen tilvirkning   

                                                           
70 Den juridiske vejledning 2018-2, C.C.5.2.2.9.2 Bilen indgår i virksomhedsordningen 
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Hun skal derudover beskattes af fri telefon, da hun benytter firmatelefonen privat. Satsen for 2018 
er 2.800 kr. 

Hun skal samlet set beskattes af 100.000 kr. vedrørende fri bil og fri telefon i perioden 2018-2020. 

 

 Fra regnskabsmæssigt til skattemæssigt resultat 

Resultaterne i tabel 8 viser de regnskabsmæssige resultater for 2018-2020. Det er derfor nødvendigt 
at foretage korrektioner for at komme fra det regnskabsmæssige resultat til den skattepligtige ind-
komst. I praksis er differencen mellem de to opgørelser fordelt i permanente og midlertidige diffe-
rencer.  

Tabel 10 viser de permanente forskelle: fri bil og fri telefon, hvis værdi skal tillægges den skatteplig-
tige indkomst, da Helle bruger disse privat.  

Virksomhed           
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 
            
  2018   2019   2020 
            
Nettoomsætning 2.500.000   2.900.000   2.000.000 
            
Vareforbrug -1.015.000   -1.250.000   -1.100.000 
Andre eksterne omkostninger -500.000   -670.769   -526.539 
Bruttoresultat 985.000   979.231   373.461 
            
Personaleomkostninger 0   0   0 
Af- og nedskrivninger -85.000   -85.000   -85.000 
Andre driftsomkostninger 0   0   -400.000 
Driftsresultat 900.000   894.231   -111.539 
            
Finansielle indtægter 0   0   0 
Finansielle omkostninger -100.000   -95.000   -87.500 
Ordinært resultat før skat 800.000   799.231   -199.039 
            
Skattemæssige reguleringer:           
Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageført 85.000   85.000   85.000 
Skattemæssige afskrivninger -111.513   -85.134   -65.201 
Fri bil 97.200   97.200   97.200 
Fri telefon 2.800   2.800   2.800 
Skattemæssigt resultat efter renter 873.488   899.097   -79.240 
            
Tabel 10 Case - Skattemæssigt resultat efter renter i virksomhed. Kilde: Egen tilvirkning 
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Der opstår også midlertidige differencer på grund af de forskellige afskrivningsmetoder, der bruges 
ved de to opgørelser. For at finde den skattepligtige indkomst, skal de regnskabsmæssige afskriv-
ninger tilbageføres, og de skattemæssige skal trækkes fra. Det er det skattemæssige resultat, der 
skal bruges, når der skal laves beregninger vedrørende Helles personlige skatter, hvis Helle driver 
forretningen i virksomhedsform. Beregningerne i kapitlerne 6.1, 6.2 og 6.3 er derfor baseret på de 
skattemæssige resultater i tabel 10. 
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6. Sammenligning af beskatning efter PSL, VSO og SEL 
 

I de følgende 4 underkapitler sammenlignes resultaterne ved beskatning efter de forskellige love, 
samt fordele og ulemper, som spiller en vigtig rolle ved valget af beskatningsform. 

 

 År 1 - beskatning efter PSL, VSL og løn i selskabet 

Jf. PSL § 2, skal personens indkomst og virksomhedens resultat opdeles i personlig indkomst, kapi-
talindkomst og ligningsmæssige fradrag, for derefter at kunne finde den skattepligtige indkomst.  

Uanset om den erhvervsdrivende beskattes efter PSL eller VSL, eller om den vedkommende får løn 
udbetalt fra selskabet, er principperne for skatteberegningen ens. Forskellen mellem PSL og VSL 
ligger i to ting – hvilke indkomster, der indgår i den personlige indkomst og kapitalindkomsten, og 
om der anvendes opsparing i VSO.71 Skatteberegningen i tabel 11 belyser meget tydeligt konsekven-
serne for skattebetalingen af denne forskel.  

Forudsætninger for skatteberegningerne for 2018 er: 

 - i virksomheden hæves 500.000 kr., ekskl. beløb, som anses for overført, så som vær-
 dien af fri bil og fri telefon, som udgør 100.000 kr. 

 - I selskabet udbetales løn på 500.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Erhvervsbeskatning - med fokus på…  – s. 169 
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  Skatteberegning 2018 - år 1 Satser PSL 
VSO uden 

opspar. 
VSO med 
opspar. SEL 

  Personlig indkomst           

PI 

Overskud af virksomhed før renter   973.488       
Overskud af virksomhed VSO     873.488 600.000   
Hævet opsparet overskud VSO       0   
Rentekorrektion       0   
Løn         500.000 
Beskatning af fri bil         97.200 
Beskatning af fri telefon         2.800 

  Personlig indkomst inkl. AM-bidrag:   973.488 873.488 600.000 600.000 
  AM-bidrag 8% -77.879 -69.879 -48.000 -48.000 
  Personlig indkomst efter AM-bidrag:   895.609 803.609 552.000 552.000 
  Kapital indkomst           
  Rentekorrektion           
KI Renteudgifter virksomhed   -100.000       
  Kapital indkomst i alt   -100.000       
  Ligningsmæssige fradrag           
  Beskæftigelsesfradrag   34.300 34.300 34.300 34.300 
LI Jobfradrag   1.400 1.400 1.400 1.400 
   Ligningsmæssige fradrag i alt   35.700 35.700 35.700 35.700 
SI Skattepligtig indkomst (PI + KI - LI)   759.909 767.909 516.300 516.300 
  Underskud i SI, der fremføres           

  Beregning af skatten           
  AM-bidrag 8,00% -77.879 -69.879 -48.000 -48.000 
  Kommuneskat 24,90% -177.763 -179.755 -117.105 -117.105 
  Kirkeskat 0,70% -4.997 -5.053 -3.292 -3.292 
  Sundhedsbidrag 1,00% -7.139 -7.219 -4.703 -4.703 
  Bundskat 11,13% -94.561 -84.322 -56.318 -56.318 
  Topskat 15,00% -59.506 -45.706 -7.965 -7.965 
  Nedslag (Skatteloft) 0,01% 40 30 5 5 
  Nedslag i skatteværdi, negativ KI 7,00% 3.500       
  Grøn check           
  Reduktion med skatteværdi egen underskud           
  Sum   -418.307 -391.904 -237.377 -237.377 

  

Samlede skatter inkl. AM-bidrag, ekskl. 
udbytteskat og virksomheds-/selskabs-
skat   418.307 391.904 237.377 237.377 

Tabel 11 - Skatteberegning 2018 - år 1. Kilde: Egen tilvirkning         
 

Som det ses af skatteberegningen for år 1, er der betalt mest i skat i beskatning efter PSL, lidt mindre 
i beskatning efter VSO uden opsparing og mindst i VSO med opsparing og løn i selskabet. I de næste 
4 underkapitler gennemgås årsagerne til de store forskelle i skatteberegningerne samt konsekven-
serne for ejeren af den valgte beskatningsform. 
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6.1.1. År 1 - PSL 

Hvis Helle vælger beskatning efter PSL, så skal hele overskuddet fra virksomheden beskattes i det 
år, det er blevet optjent. Man har nemlig ikke mulighed for at optimere og indkomstudjævne sin 
indkomst ved anvendelse af PSL.  

PSL bygger på princippet om, at personens indkomst, og herunder virksomhedens resultat, skal op-
deles i personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag, jf. PSL § 2.72 

Efter reglerne i PSL skal resultatet før renter i HH-PC v/ Helle Hansen klassificeres som personlig 
indkomst. Virksomhedens og hendes private renter klassificeres som kapitalindkomst.  

På grund af den høje indkomst i 2018 opnår Helle fuldt beskæftigelsesfradrag, samt fuldt jobfradrag, 
som er det nyeste ligningsmæssige fradrag, der højst må udgøre 1.400 kr. i 2018.  

Efter man har fastsat den personlige indkomst, kapitalindkomsten og de ligningsmæssige fradrag, 
kan den skattepligtige indkomst for 2018 opgøres. 

Vi kan se i tabel 11 kolonne ”PSL”, at Helles personlige indkomst efter AM-bidrag langt overstiger 
bundgrænsen for topskat, som udgør 498.900 kr. i 2018. Dette betyder, at Helle skal betale yderli-
gere 15% i topskat af den indkomst, der overstiger bundgrænsen. Helle skal derfor betale næsten 
60.000 kr. i topskat i 2018.  

Skatteberegningen viser, at hun får nedslag på 40 kr. i topskatten, da der er et skatteloft over hvor 
høj beskatningsprocenten af personlig indkomst må være. I 2018 udgør procenten 52,02%73, mens 
Helles samlede beskatningsprocent udgør 52,03%, hvorfor Helle får 0,01% i nedslag. 

På grund af sin negative kapitalindkomst har Helle ret til et nedslag i skatten, som i 2018 beregnes 
med kompensationsprocent på 7%. Beløbsgrænsen for kompensationen for reduktion af skattevær-
dien af negativ nettokapitalindkomst er dog 50.000 kr., hvorfor Helle har opnået det maksimale 
nedslag på 3.500 kr. 

Helles manglende mulighed for at spare op i virksomheden samt klassificeringen af virksomhedens 
renteudgifter som kapitalindkomst, medfører, at Helles samlede skat udgør ca. 418.000 kr. i 2018, 
inkl. AM-bidrag. 

 

                                                           
72 Erhvervsbeskatning - med fokus på…  – s. 164 
73 Skm.dk - Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2018 
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6.1.2. År 1 – VSO uden opsparing 

Hvis Helle vælger at lade sig beskatte efter reglerne i VSL, får hun mulighed for at spare op i virk-
somheden mod at betale aconto skat af opsparingen svarende til den gældende sats for selskabs-
skat. Helle kan dog stadig fravælge opsparing i virksomheden og dermed blive beskattet af hele 
overskuddet. Konsekvensen for skattebetalingen af tilvalg af VSO uden opsparing fremgår af tabel 
11, kolonne ”VSO uden opsparing”. 

Et af virksomhedsordningens oprindelige formål var fuld fradragsværdi af erhvervsmæssige renter. 
Det er derfor virksomhedens skattemæssige resultat, der danner grundlag for beskatningen hos 
Helle. Renteomkostningerne på 100.000 kr. bliver nu en del af Helles personlige indkomst, hvorfor 
hendes personlige indkomst er lavere end den var ved beregningerne efter PSL.  

Hvis vi sammenligner den samlede skattebetaling i 2018 efter PSL med skattebetalingen efter VSO 
uden opsparing, kan vi se, at der er en umiddelbar besparelse i skat på ca. 26.000 kr. ved tilvalg af 
virksomhedsordningen. Besparelsen skyldes primært to forhold:  

· størrelsen af AM-bidraget reduceres med 8% af nettofinansieringsudgifterne på 100.000 kr. 
· finansieringsudgifterne fragår i topskatgrundlaget 

Besparelsen på ca. 26.000 kr. er en permanent besparelse for Helle.  

Der stod i forudsætningerne, at Helle kun har hævet 500.000 kr., selvom hun er blevet beskattet af 
hele overskuddet. Dette medfører et beløb stående på konto ”Hensat til senere hævning”. Dispone-
ringen af årets resultat kan ses i den nedenstående tabel 12. 
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Indestående i HH-PC v/ Helle Hansen 2018         
VSO uden opsparing         Hensat til   Egen- 
  Indskuds-   Opsparet    senere   kapital 
  konto   overskud   hævning   i alt 
                              
Saldo pr. 1. januar 50.000   0   0   50.000 
                
Skattemæssigt resultat               
Kapitalafkast         0   0 
Personlig indkomst         873.488   873.488 
Virksomhedsindkomst     0       0 
Hævet opsparet overskud     0       0 
Skattemæssigt resultat 0   0   873.488   873.488 
                
Hævninger og reguleringer               
Skat af opsparet overskud     0   0   0 
Fri bil         -97.200   -97.200 
Fri telefon         -2.800   -2.800 
Hævet i året         -500.000   -500.000 
Hævninger og reguleringer 0   0   -600.000   -600.000 
                
Saldo pr. 31. december 50.000   0   273.488   323.488 
                
Tabel 12 - Resultatdisponering VSO uden opsparing 2018 - år 1. Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.1.3. År 1 – VSO med opsparing 

Mange erhvervsdrivende vælger VSO på grund af muligheden for optimering til topskat og dermed 
indkomstudjævning ved svingende indkomster. Vi skal nu kigge på, om Helle kan optimere til tops-
kattegrænsen, og hvad konsekvensen af denne optimering er.  

Helle har i 2018 foretaget kontante hævninger på 500.000 kr., ekskl. 100.000 kr. vedrørende fri bil 
og fri telefon, som anses for overført. Dette betyder, at Helles relevante hævninger udgør 600.000 
kr. i 2018. Ved en topskattegrænse på 542.283 kr. før AM-bidrag, kan vi konkludere, at Helle ikke 
kan optimere til topskat i 2018.  

2018 er Helles første år som erhvervsdrivende, hvorfor hun ikke har et beløb hensat til senere hæv-
ninger primo, hun ellers kunne modregne forskellen mellem topskattegrænsen og hævninger i. 
Helle kan i dette tilfælde optimere til de allerede foretagne hævninger eller de 600.000 kr. Følgende 
optimering vil se således ud i kassesystemet: 
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Som det ses i tabel 11, kolonne ”VSO med opsparing”, er der en betydelig besparelse i de personlige 
skatter ved at blive beskattet af 600.000 kr., frem for at blive beskattet af hele årets overskud, som 
er tilfældet i VSO uden opsparing. Beløbet, der skal betales i topskat, er reduceret til ca. 8.000 kr., 
frem for 46.000 kr. i VSO uden opsparing.  

Forskellen mellem årets overskud og hævningerne bliver opsparet i virksomheden mod betaling af 
foreløbig virksomhedsskat på 22%. Den lavere skattebetaling på 22%, frem for betaling op til mar-
ginalskatteprocenten på op til 56,5%74 har en likviditetsmæssig fordel for Helles virksomhed. 

Helle vælger dog ikke at overføre (hæve) selskabsskatten til sig selv, hvorfor den fremgår af kontoen 
”Hensættelser til senere hævning”. Disponeringen af årets resultat kan ses i tabel 13. 

Indestående i HH-PC v/ Helle Hansen 2018         
VSO med opsparing         Hensat til   Egen- 
  Indskuds-   Opsparet    senere   Kapital 
  konto   overskud   hævning   i alt 
                              
Saldo pr. 1. januar 50.000   0   0   50.000 
                
Skattemæssigt resultat               
Kapitalafkast         0   0 
Personlig indkomst         600.000   600.000 
Virksomhedsindkomst     273.488       273.488 
Hævet opsparet overskud     0       0 
Skattemæssigt resultat 0   273.488   600.000   873.488 
                
Hævninger og reguleringer               
Skat af opsparet overskud     -60.167   60.167   0 
Fri bil         -97.200   -97.200 
Fri telefon         -2.800   -2.800 
Hævet i året         -500.000   -500.000 
Hævninger og reguleringer 0   -60.167   -539.833   -600.000 
                
Saldo pr. 31. december 50.000   213.321   60.167   323.488 
                
Tabel 13 - Resultatdisponering VSO med opsparing 2018 - år 1. Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
74 Skm.dk - Marginalskatteprocenter 1993-2019 

Kassesystem VSO - år 1
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Figur 2 - Kassesystem VSO år 1. Kilde: Egen tilvirkning
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Hvis Helle skulle optimere sin indkomst til topskattegrænsen, så skulle hun have hævet omkring 
444.000 kr. i 2018, ekskl. de 100.000 kr. vedrørende fri bil og fri telefon. På den måde ville hun undgå 
topskattebetalingen på ca. 8.000 kr.  

En sammenligning af topskatten ved opsparing i VSO, topskatten ved VSO uden opsparing og be-
skatning efter PSL, viser os, hvor meget topskatten betyder for den samlede skattebetaling, når ind-
komsten er så høj, som den er i Helles tilfælde. 

 

6.1.4. År 1 – Løn i selskabet 

Hvis Helle vælger at drive sin forretning i selskabsform, kan hun vælge, om der skal udbetales løn til 
hende løbende, eller om overskuddet skal forblive i selskabet til videre investering. I forudsætnin-
gerne for skatteberegningen er det antaget, at hun får 500.000 kr. i løn pr. år. Firmabilen og firmaets 
telefon er til rådighed for Helle privat, hvorfor hun skal beskattes af værdien af fri bil og fri telefon, 
som udgør 100.000 kr. pr. år i perioden 2018-2020.  

De 100.000 kr. i renter i selskabet har ingen indflydelse på personskatteberegningen, da disse ved-
rører selskabets drift og er fradragsberettigede i selskabet, lige som den udbetalte løn er.  

Som følge af den ovenstående forklaring skal Helle beskattes af personlig indkomst på 600.000 kr. i 
2018. Beregningen fremgår af tabel 11, kolonne ”SEL”. Beregningen er identisk med VSO med op-
sparing, da hævningerne i virksomheden svarer til lønnen i selskabet tillagt værdien af fri bil og fri 
telefon. 

 

6.1.5. År 1 – Sammenligning  

Den nedenstående tabel 14 viser følgende hovedtal: 

Ø Indkomst kategoriseret som personlig indkomst i 2018 
Ø Indkomst kategoriseret som kapitalindkomst i 2018 
Ø Personlige skatter i alt i 2018 
Ø Effektiv skatteprocent 
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Indkomstår 2018 - år 1   PSL 
VSO uden 

opspar. 
VSO med 
opspar. SEL 

PI           
Resultat i virk/ Hævninger/ Løn   973.488 873.488 600.000 500.000 
Hævet opsparet overskud 22% i skat           
   + Fri tlf. og fri bil   0 0 0 100.000 
Rentekorrektion           
KI   -100.000 0 0 0 
Opsparet i året overskud efter skat, virksomhed 0 0 213.320   
Overført i året resultat efter skat, selskab, lave udbytte     159.320 
Opsparet overskud ultimo/ Overført resultat ultimo 0 0 213.320 213.320 
Hensat til senere hævning    273.488 60.167   
Indskudskonto/ Registreret kapital    50.000 50.000 50.000 
Egenkapital ultimo     323.488 323.487 263.320 
            
Personlige skatter   418.306 391.905 237.377 237.377 
Skat af opsparet i året overskud i VSO - 22%        60.167   
Udskudt personlig skat af opsparet overskud - 56% - 22%   92.986   
Selskabsskat         60.167 
Udbytte til grænsen for lave beskatning         54.000 
Udbytteskat 27% (54.000 kr.)         14.580 
Udbytte resterende overskud         159.320 
Udbytteskat 42% (alt over 54.000)         66.915 
            
Beskattet indkomst til rådighed   355.181 381.583 262.623 262.623 
Hensat til senere hævning     0 0   
Opsparet overskud i året efter endelig beskatning 56%  120.335   
Overført resultat i året udbetalt som udbytte       131.826 
        
Effektive skatteprocent personlige skatter   47,89% 44,87% 39,56% 39,56% 
Tabel 14 - Opsummering Indkomstår 2018 - år 1. Kilde: Egen tilvirkning       

 

Vi kan se, at beløbene til rådighed er højest i beskatning efter reglerne i PSL og VSL uden opsparing. 
Dette skyldes den manglende opsparing i virksomheden. Beløbene til rådighed i VSO med opsparing 
og SEL er væsentligt lavere, hvilket skyldes muligheden for opsparing i virksomheden og selskabet 
samt muligheden for indkomstudjævning. 

I kolonnen ”VSO uden opsparing” kan vi se, at Helle har opsparet 213.320 kr. i virksomheden efter 
skat i 2018 mod at betale foreløbig virksomhedsskat på 22% = 60.167 kr.  

Af tabellen fremgår også en beregning på den udskudte personlige skat, som er beregnet med den 
afrundede marginaleskatteprocent på 56%75 på løn, der overstiger topskattegrænsen, fratrukket 
den betalte virksomhedskat, som Helle godtgøres. De sidste to beregninger viser, at besparelsen på 
de personlige skatter er en midlertidig besparelse og ikke en permanent én, som det var tilfældet 
                                                           
75 Skm.dk - Marginalskatteprocenter 1993-2019 
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ved forskellen mellem at benytte PSL og VSO. Dette er en midlertidig besparelse, kun hvis hun ved 
hævning af det opsparede overskud, betaler topskat af beløbet. 

Opstillingen viser også hovedaktionærens mulighed for at få udbytte udbetalt til den lavere beskat-
ning på 27%. Grænsen for lave beskatning er 54.000 kr. i 2019. Ordinært udbytte udbetales i forbin-
delse med selskabets ordinære generalforsamling, hvor årsregnskabet godkendes af aktionærerne. 
Det på baggrund af årsregnskab 2018 foreslåede udbytte udbetales i 2019, hvorfor det er grænsen 
for 2019, der er relevant for beregningerne.  

Beskatningsprocent på 27% virker umiddelbart meget fristende for hovedaktionærerne, sammen-
lignet med marginalskatteprocent på 56%. Det, Helle skal være opmærksom på, er at udbytte ud-
betales af opsparet overskud, som allerede er beskattet med selskabsskat på 22%. Med andre ord 
er den reelle skatteprocent på ca. 43%, som stadig er lavere end de 56% i marginalskatteprocent, 
hvorfor udbytte til en lavere beskatning godt kan betale sig skattemæssigt, når man har nået tops-
kattegrænsen af løn. 

Tabellen viser også, hvor meget Helle skal betale i udbytteskat, hvis hun beslutter sig for at hæve 
hele årets opsparede overskud i udbytte mod betaling af udbytteskat på 42%. I dette tilfælde skal 
hun betale yderlige ca. 67.000 kr. mod at få ca. 92.000 kr. udbetalt. Hvis vi regner skatten baglæns, 
dvs. inkluderer den allerede betalte selskabsskat, så kommer vi frem til en skattebetaling på 112.000 
kr. af ekstraudbyttet på 159.000 kr., svarende til en effektiv skatteprocent på ca. 55%, som ligger 
meget tæt på marginalskatteprocenten på 56% ved udbetaling af ekstra løn udover topskattegræn-
sen. 

Som tidligere nævnt, kautioner Helle personligt for selskabets kassekredit på 2.000.000 kr. En ho-
vedaktionær, der kautionerer for selskabets kassekredit, kan få udbetalt en såkaldt kautionspræmie, 
som betaling for den stillede kaution og den risiko, som hovedaktionæren påtager sig.  

Landsskatteretten har i en afgørelse fra 2005 fastsat kautionspræmien til 1,5% af sikkerhedsstillel-
sesbeløbet.76 Præmien skal fastsættes på markedsmæssige vilkår ud fra en konkret vurdering. Med 
den lave markedsrente de sidste par år, kan man diskutere, hvorvidt 1,5% opfylder kravet om mar-
kedsmæssige vilkår.  

Hvis det vurderes, at de 1,5% afspejler markedsrenten i 2018, kan Helle få 30.000 kr. i kautionspræ-
mie. Kautionspræmien er fradragsberettiget hos selskabet og skal beskattes som kapitalindkomst 
hos Helle. Kapitalindkomsten har en marginalskatteprocent på mellem 26% og 42%, som er betyde-
ligt lavere end de 56%. Konklusionen er, at kautionspræmien er en god mulighed for Helle at få 
lavere beskattet midler ud af selskabet. 

                                                           
76 Kvistjensen.dk - Får du kautionspræmie fra dit selskab? 
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Nederst i tabel 14 kan vi se de effektive skatteprocenter for 2018. De er fundet ved at dividere de 
samlede betalte skatter inkl. AM-bidrag med summen af den personlige indkomst og kapitalindkom-
sten.  

Den højeste effektive skatteprocent findes i beskatning efter PSL = 47,89%. Dette skyldes den mang-
lende optimering af indkomsten, som resulterer i topskattebetaling, samt den højere betaling af 
AM-bidrag. Den effektive skatteprocent ved VSO uden opsparing er på 44,87%, som er lavere end 
ved PSL, grundet kategoriseringen af virksomhedsrenterne som personlig indkomst, som resulterer 
i formindsket AM-bidrag og topskat. Ved VSO med opsparing og løn fra selskabet ligger den effektive 
skatteprocent på 39,56%, som skyldes optimeringsmuligheden. 

 

6.1.6. År 1 – Delkonklusion  

Ud fra tabel 14 kan vi konkludere, at det i år 1 er mindst fordelagtigt for Helle at lade sig beskatte 
efter reglerne i PSL. Dette skyldes primært to årsager – manglende mulighed for opsparing i virk-
somheden og kategoriseringen af renteudgifterne i virksomheden som negativ kapitalindkomst hos 
Helle.   

Beregningerne i VSO uden opsparing viser en umiddelbar besparelse i skattebetalingen sammenlig-
net med beskatningen efter reglerne i PSL. Dette skyldes reklassificeringen af virksomhedens rente-
udgifter fra negativ kapitalindkomst til personlig indkomst hos Helle og dermed reducering af den 
personlige indkomst med 100.000 kr. 

Beregningerne i VSO med opsparing viser konsekvensen af optimering til en ønsket indkomst, samt 
muligheden for at lade penge stå i virksomheden mod betaling af virksomhedsskat. Disse to ting har 
resulteret i reduktion af den samlede skattebetaling for 2018. 

Hovedaktionærens mulighed for at få løn udbetalt samt at udlodde udbytte har vist os, at det godt 
kan betale sig at udbetale løn til topskattegrænsen, hvorefter det bedst kan betale sig at udbetale 
udbytte til den lave beskatning. Derudover har hovedaktionæren mulighed for at få kautionspræmie 
udbetalt, som beskattes som kapitalindkomst, hvis marginalskatteprocent er lavere end marginal-
skatteprocenten for personlig indkomst. 
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 År 2 - beskatning efter PSL, VSL og løn i selskabet 

Forudsætninger for skatteberegningerne for 2019 er: 

 - i virksomheden hæves 500.000 kr., ekskl. beløb, som anses for overført 

 - I selskabet udbetales løn på 500.000 kr. 

  Skatteberegning 2019 - år 2 Satser PSL 
VSO uden 

opspar. 
VSO med 
opspar. SEL 

  Personlig indkomst           

PI 

Overskud af virksomhed før renter   994.097       
Overskud af virksomhed VSO     899.097 600.000   
Hævet opsparet overskud VSO       0   
Rentekorrektion       0   
Løn         500.000 
Beskatning af fri bil         97.200 
Beskatning af fri telefon         2.800 

  Personlig indkomst inkl. AM-bidrag:   994.097 899.097 600.000 600.000 
  AM-bidrag 8% -79.528 -71.928 -48.000 -48.000 
  Personlig indkomst efter AM-bidrag:   914.569 827.169 552.000 552.000 
  Kapital indkomst           
  Rentekorrektion           
KI Renteudgifter virksomhed   -95.000       
  Kapital indkomst i alt   -95.000       
  Ligningsmæssige fradrag           
  Beskæftigelsesfradrag   34.300 34.300 34.300 34.300 
LI Jobfradrag   1.400 1.400 1.400 1.400 
   Ligningsmæssige fradrag i alt   35.700 35.700 35.700 35.700 
SI Skattepligtig indkomst (PI + KI - LI)   783.869 791.469 516.300 516.300 
  Underskud i SI, der fremføres           

  Beregning af skatten           
  AM-bidrag 8,00% -79.528 -71.928 -48.000 -48.000 
  Kommuneskat 24,90% -183.729 -185.622 -117.105 -117.105 
  Kirkeskat 0,70% -5.165 -5.218 -3.292 -3.292 
  Sundhedsbidrag 1,00% -7.379 -7.455 -4.703 -4.703 
  Bundskat 11,13% -96.672 -86.944 -56.318 -56.318 
  Topskat 15,00% -62.350 -49.240 -7.965 -7.965 
  Nedslag (Skatteloft) 0,01% 42 33 5 5 
  Nedslag i skatteværdi, negativ KI 7,00% 3.500       
  Grøn check           
  Reduktion med skatteværdi egen underskud         
  Sum   -431.281 -406.374 -237.377 -237.377 

  

Samlede skatter inkl. AM-bidrag, ekskl. 
udbytteskat og virksomheds-/selskabs-
skat   431.281 406.374 237.377 237.377 

Tabel 15 - Skatteberegning 2019 - år 2. Kilde: Egen tilvirkning         
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Som det ses af skatteberegningen for år 2, er de samlede betalte skatter ikke meget anderledes i 
forhold til år 1.  Igen er der betalt mest i skat i beskatning efter PSL, lidt mindre i VSO uden opsparing 
og mindst i VSO med opsparing og løn fra selskabet. I de næste 4 underkapitler kommer en forklaring 
på forskellen i skattebetalingerne for 2019. 

 

6.2.1. År 2 - PSL 

Hvis Helle lade sig beskatte efter reglerne i PSL, skal hele virksomhedsoverskud beskattes i 2019.  

Resultatet før renter i HH-PC v/ Helle Hansen klassificeres som personlig indkomst, mens virksom-
hedens og hendes private renter klassificeres som kapitalindkomst. 

Helle er i 2019 berettiget til fuldt beskæftigelsesfradrag og maksimalt jobfradrag på grund af sin 
høje indkomst på næsten 1 mio. kr.  

I tabel 15 kolonne ”PSL”, kan ses, at Helles personlige indkomst efter AM-bidrag også i 2019 over-
stiger bundgrænsen for topskat. Dette betyder, at Helle skal betale 15% i topskat af en del sin ind-
komst.  

På grund af sin negative kapitalindkomst har Helle ret til et nedslag i skatten med kompensations-
procent på 7%, som maksimalt må udgøre 3.500 kr. 

Helles manglende mulighed for at spare op i virksomheden efter reglerne i PSL, samt klassificeringen 
af virksomhedens renteudgifter som kapitalindkomst, medfører, at Helles samlede skat udgør ca. 
431.000 kr. i 2019, inkl. AM-bidrag. 

 

6.2.2. År 2 – VSO uden opsparing 

I tabel 15 under VSO uden opsparing kan vi se, at Helles personlige indkomst udgør næsten 900.000 
kr. i 2019, på grund af reglerne i VSL, som klassificerer renteudgifter som personlig indkomst i stedet 
for kapitalindkomst. Med renteomkostninger på 95.000 kr. i 2019 er Helles personlige indkomst det 
lavere, sammenlignet med beskatningen efter reglerne i PSL.  

Den umiddelbare besparelse i skat på ca. 25.000 kr. ved tilvalg af virksomhedsordningen er en per-
manent besparelse, som Helle kan få glæde af, ved anvendelsen af reglerne i VSL. 

Helle har kun hævet 500.000 kr., selvom hun er blevet beskattet af hele overskuddet i 2019. Dette 
medfører, at hun samlet set har 572.584 kr. stående på konto ”Hensat til senere hævning”. Dispo-
neringen af årets resultat kan ses i den nedenstående tabel 16. 
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Indestående i HH-PC v/ Helle Hansen 2019         
VSO uden opsparing         Hensat til   Egen- 
  Indskuds-   Opsparet    senere   kapital 
  konto   overskud   hævning   i alt 
                              
Saldo pr. 1. januar 50.000   0   273.488   323.488 
                
Skattemæssigt resultat               
Kapitalafkast         0   0 
Personlig indkomst         899.097   899.097 
Virksomhedsindkomst             0 
Hævet opsparet overskud     0       0 
Skattemæssigt resultat 0   0   899.097   899.097 
                
Hævninger og reguleringer               
Skat af opsparet overskud     0   0   0 
Fri bil         -97.200   -97.200 
Fri telefon         -2.800   -2.800 
Hævet i året         -500.000   -500.000 
Hævninger og reguleringer 0   0   -600.000   -600.000 
                
Saldo pr. 31. december 50.000   0   572.584   622.584 
                
Tabel 16 - Resultatdisponering VSO uden opsparing 2019 - år 2. Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.2.3. År 2 – VSO med opsparing 

I 2019 er Helles relevante hævninger 600.000 kr., lige som de var i år 1. Hun har i 2018 ikke hævet 
skatten af opsparet overskud på ca. 60.000 kr., som er en tvungen overførsel, hvorfor beløbet står 
som hensat til senere hævning primo. Hun vil gerne lade beløbet forblive som hensat til senere 
hævning, hvorfor hun højst kan optimere sin indkomst til 600.000 kr. Optimeringen ser således ud i 
kassesystemet: 

 

Kassesystem VSO - år 2

0
899.097 600.000

899.097 233.296
299.097

65.801

Figur 3 - Kassesystem VSO år 2. Kilde: Egen tilvirkning
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Kassesystemet viser, at ved relevante hævninger på 600.000 kr. har Helle mulighed for at flytte ca. 
300.000 kr. til virksomhedsindkomst, hvoraf ca. 66.000 kr. bliver betalt i virksomhedsskat, mens det 
resterende beløb forbliver i virksomheden. 

Som det ses i tabel 15, kolonne ”VSO med opsparing”, opnår Helle en betydelig besparelse i person-
lige skatter ved at blive beskattet af 600.000 kr., frem for at blive beskattet af hele årets overskud, 
som er tilfældet i VSO uden opsparing. Hun skal kun betale ca. 8.000 kr. i topskat, frem for 49.000 
kr. i VSO uden opsparing. 

Helle har heller ikke i 2019 mulighed for at optimere til topskattegrænsen på grund af sine store 
hævninger. Hvis hun skulle optimere sin indkomst til topskattegrænsen, så skulle hun have hævet 
omkring 444.000 kr. kontant i 2018, ekskl. 100.000 kr. vedrørende fri bil og fri telefon. 

Hun kunne i princippet modregne de ca. 60.000 kr. hensat til senere hævning primo i årets hævnin-
gerne og på den måde reducere sin personlige indkomst og dermed topskatten samt den samlede 
skattebetaling. Disponeringen af årets resultat fremgår af den nedenstående tabel 17. 

Indestående i HH-PC v/ Helle Hansen 2019         
VSO med opsparing         Hensat til   Egen- 
  Indskuds-   Opsparet    senere   kapital 
  konto   overskud   hævning   i alt 
                              
Saldo pr. 1. januar 50.000   213.321   60.167   323.488 
                
Skattemæssigt resultat               
Kapitalafkast         0   0 
Personlig indkomst         600.000   600.000 
Virksomhedsindkomst     299.097       299.097 
Hævet opsparet overskud     0       0 
Skattemæssigt resultat 0   299.097   600.000   899.097 
                
Hævninger og reguleringer               
Skat af opsparet overskud     -65.801   65.801   0 
Fri bil         -97.200   -97.200 
Fri telefon         -2.800   -2.800 
Hævet i året         -500.000   -500.000 
Hævninger og reguleringer 0   -65.801   -534.199   -600.000 
                
Saldo pr. 31. december 50.000   446.617   125.967   622.584 
                
Tabel 17 - Resultatdisponering VSO med opsparing 2019 - år 2. Kilde: Egen tilvirkning 
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6.2.4. År 2 – Løn i selskabet 

Helle får også i 2019 udbetalt løn på 500.000 kr. og dermed skal hun også beskattes af værdien af 
fri bil og fri telefon.  

De 95.000 kr. i renter i selskabet har ingen indflydelse på hendes personlige skatteberegning, da 
disse vedrører selskabets drift.  

Helle skal beskattes af personlig indkomst på 600.000 kr. i 2019. Beregningen fremgår af tabel 15, 
kolonne ”SEL”. Beregningen er identisk med VSO med opsparing, da hævningerne i virksomheden 
svarer til lønnen i selskabet, tillagt værdien af fri bil og fri telefon. 

 

6.2.5. År 2 – Sammenligning  

Den nedenstående tabel 18 viser følgende hovedtal: 

Ø Indkomst kategoriseret som personlig indkomst i 2019 
Ø Indkomst kategoriseret som kapitalindkomst i 2019 
Ø Personlige skatter i alt i 2019 
Ø Beskattet indkomst til rådighed i 2019 
Ø Effektiv skatteprocent 
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Indkomstår 2019 - år 2   PSL 
VSO uden 

opspar. 
VSO med 
opspar. SEL 

PI           
Resultat i virk/ Hævninger/ Løn   994.097 899.097 600.000 500.000 
Hævet opsparet overskud 22% i skat           
   + Fri tlf. og fri bil   0 0 0 100.000 
Rentekorrektion           
KI   -95.000 0 0 0 
Opsparet i året overskud efter skat, virksomhed 0 0 233.295   
Overført i året resultat efter skat, selskab, lave udbytte     179.295 
Opsparet overskud ultimo/ Overført resultat ultimo 0 0 446.616 392.616 
Hensat til senere hævning     572.584 125.967   
Indskudskonto/ Registreret kapital     50.000 50.000 50.000 
Egenkapital ultimo     622.584 622.583 442.616 
            
Personlige skatter   431.281 406.375 237.377 237.377 
Skat af opsparet i året overskud i VSO - 22%        65.801   
Udskudt personlig skat af opsparet overskud - 56% - 22%   101.693   
Selskabsskat         65.801 
Udbytte til grænsen for lave beskatning         54.000 
Udbytteskat 27% (54.000 kr.)         14.580 
Udbytte resterende overskud         179.295 
Udbytteskat 42% (alt over 54.000)         75.304 
            
Beskattet indkomst til rådighed   367.815 262.623 262.623 262.623 
Hensat til senere hævning     0 0   
Opsparet overskud i året efter endelig beskatning 56%   131.603   
Overført resultat i året udbetalt som udbytte       143.411 
        
Effektive skatteprocent personlige skatter   47,97% 45,20% 39,56% 39,56% 
Tabel 18 - Opsummering Indkomstår 2019 - år 2. Kilde: Egen tilvirkning       

 

Vi kan se, at beløbene til rådighed er højest i beskatning efter PSL og VSO uden opsparing, som 
skyldes den manglende opsparing i virksomheden. Beløbene til rådighed i VSO med opsparing og 
SEL er væsentligt lavere, hvilket skyldes opsparingen i virksomheden og selskabet. Opsparingerne 
har likviditetsmæssige fordele for virksomheden og selskabet, men en likviditetsmæssig ulempe for 
Helles personlige rådighedsbeløb, da der bliver udbetalt mindre til hendes private økonomi ved brug 
af VSO med opsparing og løn på 500.000 kr. i selskabet.   

I kolonnen ”VSO med opsparing” kan vi se, at Helle har opsparet ca. 233.000 kr. i virksomheden efter 
skat i 2019 mod at betale foreløbig virksomhedsskat på 22% på ca. 66.000 kr. Det opsparede over-
skud vil på et senere tidspunkt udløse yderligere skat på op til ca. 102.000 kr., alt efter om Helle 
kommer over topskattegrænsen ved udbetalingen af det opsparede overskud. 
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Helle har også i 2019 mulighed for at få udbytte udbetalt. Hvis Helle vælger at få et beløb udbetalt, 
som overskrider grænsen på 54.000 kr., så skal hun betale 42% i udbytteskat af penge, som allerede 
er beskattet med 22% i selskabsskat.  

Helle har udover muligheden for udbytte, mulighed for at udbetale kautionspræmie på 28.500 kr. 
til sig selv, da hun kautioner for selskabets kassekredit på 1,9 mio. kr. Kautionspræmien er fradrags-
berettiget hos selskabet, mens den skal beskattes som kapitalindkomst hos Helle. 

I tabel 18 kan man også se, at det samlede opsparede overskud ultimo 2019 i virksomheden udgør 
ca. 447.000 kr., penge som Helle kan bruge ved fremtidigt underskud eller i et år med lavt overskud.  

Det opsparede overskud ultimo 2019 i selskabet udgør ca. 393.000 kr., efter det foreslåede udbytte 
indregnet under egenkapitalen på 54.000 kr. for 2018 er udbetalt. I regnskabet for 2019 er også 
foreslået udbytte på 54.000 kr., som Helle kan få udbetalt til den lave beskatning på 27%. 

Nederst i tabel 18 fremgår de effektive skatteprocenter for 2019. Den højeste effektive skattepro-
cent findes igen i beskatning efter PSL = 47,97%, som skyldes den manglende mulighed for optime-
ring af indkomsten samt de høje renteomkostninger i virksomheden. Den effektive skatteprocent 
ved VSO uden opsparing er på 45,20%, grundet kategoriseringen af virksomhedsrenterne som per-
sonlig indkomst. Ved VSO med opsparing og løn fra selskabet ligger den effektive skatteprocent igen 
på 39,56%. 

 

6.2.6. År 2 – Delkonklusion  

Ud fra tabel 18 kan vi konkludere, at skattebetalingen for år 2 gentager det samme mønster som 
skattebetalingen for år 1. Det er stadig mindst fordelagtigt for Helle at lade sig beskatte efter reg-
lerne i PSL, primært på grund af den manglende mulighed for opsparing i virksomheden og rente-
udgifterne, som er en del af kapitalindkomsten.   

Hvis hun gerne vil have flere penge udbetalt til sig selv, i forhold til hvad topskattegrænsen vil tillade, 
så er det stadig mere fordelagtigt for hende at bruge VSO uden opsparing end PSL, på grund af 
virksomhedens renteomkostninger.   

Beregningerne i VSO med opsparing viser endnu en gang konsekvensen af optimering op til en øn-
sket indkomst samt muligheden for at lade penge stå i virksomheden mod betaling af virksomheds-
skat.  

Helle har igen i 2019 mulighed for at få løn udbetalt, udlodde udbytte og få kautionspræmie. 
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 År 3 - beskatning efter PSL, VSL og løn i selskabet 

Forudsætninger for skatteberegningerne for 2020 er: 

 - i virksomheden hæves 500.000 kr., ekskl. beløb, som anses for overført 

 - I selskabet udbetales løn på 500.000 kr. 

  Skatteberegning 2020 - år 3 Satser PSL 
VSO uden 

opspar. 
VSO med 
opspar. SEL 

  Personlig indkomst           

PI 

Overskud af virksomhed før renter   8.260       
Overskud af virksomhed VSO     -79.240 -79.240   
Hævet opsparet overskud VSO       572.586   
Rentekorrektion     1.700 1.700   
Løn         500.000 
Beskatning af fri bil         97.200 
Beskatning af fri telefon         2.800 

  Personlig indkomst inkl. AM-bidrag:   8.260 -77.540 495.046 600.000 
  AM-bidrag 8% -661   -39.604 -48.000 
  Personlig indkomst efter AM-bidrag:   7.599 -77.540 455.443 552.000 
  Kapital indkomst           
  Rentekorrektion     -1.700 -1.700   
KI Renteudgifter virksomhed   -87.500       

  Kapital indkomst i alt   -87.500 -1.700 -1.700   
  Ligningsmæssige fradrag           
  Beskæftigelsesfradrag   785 0 34.300 34.300 
LI Jobfradrag   0 0 1.400 1.400 

   Ligningsmæssige fradrag i alt   785 0 35.700 35.700 
SI Skattepligtig indkomst (PI + KI - LI)   -80.685 -79.240 418.043 516.300 
  Underskud i SI, der fremføres   -77.506 -79.240     

  Beregning af skatten           
  AM-bidrag 8,00% -661   -39.604 -48.000 
  Kommuneskat 24,90%     -92.639 -117.105 
  Kirkeskat 0,70%     -2.604 -3.292 
  Sundhedsbidrag 1,00%     -3.720 -4.703 
  Bundskat 11,13% -846   -45.571 -56.318 
  Topskat 15,00%       -7.965 
  Nedslag (Skatteloft) 0,01%       5 
  Nedslag i skatteværdi, negativ KI 7,00%     119   
  Grøn check   1.045 1.045     
  Reduktion med skatteværdi egen underskud   846       
  Sum   384 1.045 -184.019 -237.377 

  

Samlede skatter inkl. AM-bidrag, ekskl. 
udbytteskat og virksomheds-/selskabs-
skat   -384 -1.045 184.019 237.377 

  Skatteværdi af underskuddet   3.180       
  Godskrivning af virksomhedsskat       -125.969   
Tabel 19 - Skatteberegning 2020 - år 3. Kilde: Egen tilvirkning         
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Helle har i budgettet for 2020 hensat 400.000 kr. til en igangværende retssag, som forventes afklaret 
i løbet af 2020. Hun har vurderet, at der er en stor sandsynlighed for, at hun taber sagen. Hvis hun 
taber sagen, så kommer der ekstra omkostninger på omkring 400.000 kr.  

Hun vil rigtig gerne se, hvad der kommer til at ske med hendes private økonomi, hvis hensættelsen 
bliver til en reel omkostning for virksomheden/ selskabet i 2020. Det skattemæssige resultat efter 
renter i virksomheden udviser derfor et underskud på 79.240 kr., mens der i selskabet er et negativt 
resultat efter skat på 549.606 kr., grundet lønudbetalinger og regulering af udskudt skat.  

Resultatopgørelsen for virksomheden fremgår af tabel 10, mens selskabets resultatopgørelse kan 
ses i bilag 3. 

 

6.3.1. År 3 – PSL 

Selvom det skattemæssige resultat efter renter i virksomheden udviser et underskud i 2020, er det 
stadig nødvendigt at opdele indkomsten i personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige 
fradrag, jf. PSL § 2.77 

Som nævnt i kapitel 2.8 opdeles underskuddet for fysiske personer i underskud i den skattepligtige 
indkomst og underskud i den personlige indkomst, dvs. kapitalindkomsten er en bestanddel af den 
skattepligtige indkomst. 

I tabel 19 kolonne ”PSL”, kan vi se, at Helles personlige indkomst er positiv, mens hendes skatteplig-
tige indkomst er negativ. Dette skyldes virksomhedens positive resultat før renter samt renteudgif-
terne, som indgår i kapitalindkomsten. 

De selvstændige erhvervsdrivende er forpligtet til at betale AM-bidrag af virksomhedens overskud. 
Derfor er der beregnet 661 kr. i AM-bidrag for 2020. Ud over AM-bidrag skal Helle betale 11,13% i 
bundskat af sin personlige indkomst. 

Den positive personlige indkomst berettiger Helle til beskæftigelsesfradrag. På grund af den lave 
personlige indkomst, kan hun ikke få det maksimale fradrag, men kan til gengæld få 9% af den per-
sonlige indkomst i beskæftigelsesfradrag, dvs. 785 kr. 

I 2010 blev der indført en skattefri og indkomstafhængig ”grøn check”, der gives som et nedslag i 
den beregnede indkomstskat til personer med lave indkomster.78 Med sin lave indkomst er Helle 
berettiget til to slags grøn check: 

                                                           
77 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 173 
78 Skm.dk - Grøn check - en historisk oversigt 
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 - Grøn check for ikke-pensionister = 765 kr. (2018 sats) 

 - Tillæg til grøn check for lavindkomster = 280 (2018 sats) 

Hun får derfor godtgjort 1.045 kr. i grøn check i skatteberegningen for 2020. 

Jf. PSL § 13, stk. 1, modregnes skatteværdien af underskud i den skattepligtige indkomst i første 
omgang i bundskatten og så i topskatten mv. – se PSL§ 6- § 8.  

Skatteværdien af underskuddet beregnes ud fra skattesatserne for sundhedsbidrag, kommuneskat 
og kirkeskat. Ingen af de øvrige skatter indgår i beregningen af skatteværdien.79 Skatteværdien ud-
gør derfor 3.180 kr., som skal modregnes i den skattepligtige indkomst, der fremføres til efterføl-
gende indkomstår. 

Skatteberegningen viser, at Helle har overskydende skat på 384 kr. i 2020.  Det er vigtigt at nævne, 
at Helle mister skatteværdien af personfradraget for 2020. 

6.3.2. År 3 – VSO uden opsparing 

I tabel 19 kan vi se, at virksomhedens skattepligtige resultat udgør -79.240 kr. i 2020 på grund af 
reglerne i VSL, som klassificerer renteudgifter som personlig indkomst i stedet for kapitalindkomst. 

Reglerne for underskud i VSO fremgår af VSL § 13, som siger, at underskud i første omgang skal 
modregnes i opsparet overskud fra tidligere år. Kan hele underskuddet ikke udlignes, skal resten 
modregnes i en positiv kapitalindkomst. En resterende del modregnes i den erhvervsdrivendes per-
sonlige indkomst.80 

Da Helle hverken har opsparet overskud eller positiv kapitalindkomst, modregnes virksomhedens 
resultat i hendes personlige indkomst, som derefter bliver negativ.  

Helle har i 2020 hævet 500.000 kr. i kontanter og 100.000 kr. vedrørende virksomhedens bil og 
telefon, som anses for overført, hvorfor hendes relevante hævninger er 600.000 kr. 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 173 
80 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 224 
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Indestående i HH-PC v/ Helle Hansen 2020         
VSO uden opsparing         Hensat til   Egen- 
  Indskuds-   Opsparet    Senere   kapital 
  konto   overskud   Hævning   i alt 
                              
Saldo pr. 1. januar 50.000   0   572.584   622.584 
                
Skattemæssigt resultat               
Kapitalafkast         0   0 
Personlig indkomst         -79.240   -79.240 
Virksomhedsindkomst     0         
Hævet opsparet overskud     0       0 
Skattemæssigt resultat 0   0   -79.240   -79.240 
                
Hævninger og reguleringer               
Skat af hævet opsparet overskud     0   0     
Fri bil         -97.200   -97.200 
Fri telefon         -2.800   -2.800 
Hævet i året -106.656       -393.344   -500.000 
Hævninger og reguleringer -106.656   0   -493.344   -600.000 
                
Saldo pr. 31. december -56.656   0   0   -56.656 
                
Tabel 20 - Resultatdisponering VSO uden opsparing 2020 - år 3. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vi kan, ved brug af hæverækkefølgen, finde ud af hvordan de store hævninger påvirker Helles skat-
tepligtige indkomst og virksomhedens egenkapital.  

En stor del af de samlede hævninger på 600.000 kr. kan modregnes i hensat til senere hævning 
primo 572.584 kr. – se den ovenstående tabel 20. Den resterende del af hævninger på 27.416 kr., 
som ikke kan rummes i hensat til senere hævning primo, samt underskuddet på 79.240 kr., i alt 
106.656 kr. skal modregnes i indestående på indskudskontoen, som udgør primo 50.000 kr. Dette 
medfører en negativ indskudskonto ultimo på -56.656 kr. 

Jf. skats vejledning C.C.5.2.5.4 Negativ indskudskonto kan en negativ indskudskonto være udtryk for, 
at der indgår privat gæld i virksomheden. Der kan derfor foreløbig ikke spares op i virksomheden, 
ligesom der skal beregnes rentekorrektion.81 

Beregningsgrundlaget for rentekorrektion findes ved først at finde den største negative saldo primo 
eller ultimo af indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget, og derefter at vælge den mindste af 
disse to. 

                                                           
81 Den juridiske vejledning 2018-2, C.C.5.2.5.4 Negativ indskudsskonto 
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· Indskudskonto primo = 50.000 kr. 
· Indskudskonto ultimo = - 56.656 kr. 
· Kapitalafkastgrundlag primo = 50.000 kr. (622.584 kr. skattemæssigt indestående – 572.584 

kr. hensat til senere hævning) 
· Kapitalafkastgrundlaget ultimo = - 56.656 kr. 

Rentekorrektionen skal derfor beregnes som 3% af 56.656 = 1.700 kr. 

Jf. VSL § 11, stk. 3, skal det samlede rentekorrektionsbeløb indgå direkte i Helles personlige indkomst 
og trækkes fra i kapitalindkomsten. Det betyder, at rentekorrektionen ikke indgår i virksomhedens 
indkomstopgørelse, overskudsdisponering og hæverækkefølge.82 

Helles personlige og dermed skattepligtige indkomst er negativ på grund af underskuddet i virksom-
heden. Rentekorrektionen medfører reduktion i Helles fremførbart skattemæssige underskud i den 
skattepligtige indkomst – tabel 19, kolonne ” VSO uden opsparing”. 

Lige som ved PSL er Helle berettiget til de to slags grøn check på i alt 1.045 kr., et beløb, som udgør 
Helles overskydende skat for 2020. 

6.3.3. År 3 – VSO med opsparing 

Helles relevante hævninger er igen på 600.000 kr. i 2020. Hun har hverken i 2018 eller i 2019 hævet 
skatten af det opsparede overskud, hvorfor hun på konto ”Hensat til senere hævning primo” har 
stående 125.967 kr. Derudover har hun opsparet overskud primo på 446.617 kr. Virksomhedsresul-
tatet efter renter er negativt og udgør -79.240 kr.  

Reglerne for underskud i indkomståret fremgår af VSL § 13. Af VSL § 13, stk. 1 fremgår det, at un-
derskuddet i første omgang modregnes i en eventuel opsparing fra tidligere indkomstår, tillagt den 
tilhørende virksomhedsskat.83 Det opsparede overskud, tillagt virksomhedsskatten, udgør 572.586 
kr., fratrukket de 79.240 kr. i underskud giver en personlig indkomst på 493.346 kr.  

Hævningerne udgør dog 600.000 kr. Jf. hæverækkefølgen skal forskellen mellem hævningerne og 
den personlige indkomst som det næste trin modregnes i indskudsskontoen. Indskudskontoen bli-
ver derfor negativ. 

 

 

 

                                                           
82 Den juridiske vejledning 2018-2, C.C.5.2.11 Rentekorrektion 
83 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 224 
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Indestående i HH-PC v/ Helle Hansen 2020         
VSO med opsparing         Hensat til   Egen- 
  Indskuds-   Opsparet    senere   kapital 
  konto   overskud   hævning   i alt 
                              
Saldo pr. 1. januar 50.000   446.617   125.967   622.584 
                
Skattemæssigt resultat               
Kapitalafkast         0   0 
Personlig indkomst         493.346   493.346 
Virksomhedsindkomst     0       0 
Hævet opsparet overskud     -572.586       -572.586 
Skattemæssigt resultat 0   -572.586   493.346   -79.240 
                
Hævninger og reguleringer               
Skat af hævet opsparet overskud     125.969   -125.969     
Fri bil         -97.200   -97.200 
Fri telefon         -2.800   -2.800 
Hævet i året -106.656       -393.344   -500.000 
Hævninger og reguleringer -106.656   125.969   -619.313   -600.000 
                
Saldo pr. 31. december -56.656   0   0   -56.656 
                
Tabel 21 - Resultatdisponering VSO med opsparing 2020 - år 3. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Konsekvensen er, at der foreløbig ikke kan spares op i virksomheden, samtidig med at der skal be-
regnes rentekorrektion.84 

Lige som ved VSO uden opsparing skal der findes den største negative saldo primo eller ultimo af 
indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget og derefter vælges den mindste af disse to. 

· Indskudskonto primo = 50.000 kr. 
· Indskudskonto ultimo = - 56.656 kr. 
· Kapitalafkastgrundlag primo = 50.000 kr. (622.584 kr. skattemæssigt indestående – 572.584 

kr. hensat til senere hævning) 
· Kapitalafkastgrundlaget ultimo = - 56.656 kr. 

Rentekorrektionen skal derfor beregnes som 3% af 56.656 = 1.700 kr. 

Rentekorrektionen vil indgå direkte i Helles personlige indkomst og vil trækkes fra i kapitalindkom-
sten.  

                                                           
84 Den juridiske vejledning 2018-2, C.C.5.2.5.4 Negativ indskudsskonto 
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Helles personlige indkomst efter rentekorrektionen udgør 495.046 kr. Helles samlede skatter inkl. 
AM-bidrag er i 2020 ca. 184.000 kr.  

Det er vigtigt, at den erhvervsdrivende overvejer muligheden for at lade sig beskatte efter reglerne 
i PSL ved underskud i virksomheden, i stedet for reglerne i VSL. Ved anvendelsen af PSL undgås 
rentekorrektion. I Helles tilfælde er det dog stadig bedre at blive beskattet efter reglerne i VSL, da 
hun hvert år har store renteomkostninger i virksomheden, som nedsætter hendes personlige ind-
komst. Det er derfor en bedre idé at udligne den negativ indskudskonto, så hun igen får mulighed 
for opsparing og dermed optimering af sin indkomst. Jf. VSL § 16, stk. 2, kan udligningen ske ved, at 
ejeren overfører et beløb til virksomheden, der gør, at indeståendet på indskudskontoen bliver 0 
eller positivt. 

 

6.3.4. År 3 – Løn i selskabet 

Helle får også i 2020 udbetalt løn på 500.000 kr., og dermed skal hun også beskattes af værdien af 
fri bil og fri telefon. Beregningen af skatten er den samme som de foregående to år. 

Ved løn på 500.000 kr. er det meget relevant at diskutere, hvorvidt vederlaget i år med underskud 
opfylder kravet om forsvarlighed. Jf. selskabslovens § 138, må et kapitalselskabs ledelses aflønning 
ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der 
må anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling.85 

Ud fra tabel 19 kan vi se, at selskabets kapital er negativ ved årets udgang. Lige som ved for store 
hævninger i virksomheden medfører et kapitaltab alvorlige konsekvenser.  

Reglen siger, at der foreligger et kapitaltab, når selskabets egenkapital udgør et beløb, der svarer til 
mindre end halvdelen af den tegnede selskabskapital. Der skal senest 6 måneder efter, at kapitalta-
bet har fundet sted, afholdes en generalforsamling, hvor direktionen/ bestyrelse skal redegøre for 
selskabets stilling og stille forslag til de foranstaltninger, der bør tages, herunder om selskabet bør 
opløses fremfor at fortsætte sin drift.86 

Hvis selskabet har tabt sin kapital, og ledelsen ikke har reageret inden for 6 måneders-fristen, skal 
revisor give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af kapitaltab i revisionspåtegnin-
gen under ”Supplerende oplysninger”.87 

                                                           
85 Selskabsloven § 138 
86 Introduktion til dansk selskabsret I – s. 218 
87 Advokatavisen.dk – Kapitaltab og going concern 
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6.3.5. År 3 – Sammenligning  

Den nedenstående tabel 22 viser følgende hovedtal: 

Ø Indkomst kategoriseret som personlig indkomst i 2019 
Ø Indkomst kategoriseret som kapitalindkomst i 2019 
Ø Personlige skatter i alt i 2019 

Indkomstår 2020 - år 3   PSL 
VSO uden 

opspar. 
VSO med 
opspar. SEL 

PI           
Resultat i virk/ Hævninger/ Løn   8.260 -79.240 -79.240 500.000 
Hævet opsparet overskud 22% i skat       572.586   
   + Fri tlf. og fri bil   0 0 0 100.000 
Rentekorrektion     1.700 1.700   
KI   -87.500 -1.700 -1.700 0 
Opsparet i året overskud efter skat, virksomhed 0 0 0   
Overført i året resultat efter skat, selskab, lave udbytte     -583.807 
Opsparet overskud ultimo/ Overført resultat ultimo     0 -191.191 
Hensat til senere hævning     0 0   
Indskudskonto/ Registreret kapital     -56.656 -56.656 50.000 
Egenkapital ultimo     -56.656 -56.656 -141.191 
            
Personlige skatter   -384 -1.045 184.019 237.377 
Skat af opsparet i året overskud i VSO - 22%            
Udskudt personlig skat af opsparet overskud - 56% - 22%       
Selskabsskat         -149.433 
Udbytte til grænsen for lave beskatning           
Udbytteskat 27% (54.000 kr.)         0 
Udbytte resterende overskud           
Udbytteskat 42% (alt over 54.000)         0 
Tabel 22 - Opsummering Indkomstår 2020 - år 3. Kilde: Egen tilvirkning       

 

Ved anvendelse af PSL og VSO uden opsparing opstår underskud til fremførsel i 2020. På grund af 
de store hævninger er der opstået en negativ indskudskonto. Ved VSO med opsparing er Helle nød-
saget til at hæve hele virksomhedens opsparede overskud. Virksomheden har ultimo negativ ind-
skudskonto.  

Selskabets ledelse har ansvaret for, at udbyttet er forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske 
situation, og at udlodningen ikke er til skade for selskabet eller dets kreditorer. Positiv egenkapital 
er ikke ensbetydende med muligheden for at udlodde udbytte. Det er kun de frie reserver, f.eks. 
overførte overskud fra tidligere år tillagt årets overskud, der kan udloddes som udbytte. 
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Selskabets ledelse har ansvar for, at der efter udlodning af udbytte er dækning for de bundne reser-
ver. Ved bundne reserver forstås f.eks. tegnet selskabskapital, reserver for reguleringer efter indre 
værdis metode til at indregne og måle kapitalandele i en dattervirksomhed, reserver for ikke indbe-
talt selskabskapital mv.88  Selskabets egenkapital i HH-PC ApS er negativ ved udgangen af 2020, hvil-
ket betyder, at der ikke er frie reserver tilbage, hvorfor Helle ikke har mulighed for at få udbetalt 
udbytte. 

Helle har igen muligheden for kautionspræmie på 26.250 kr. til sig selv, da hun kautioner for selska-
bets kassekredit på 1,75 mio. kr. Hovedaktionæren beskattes af kautionspræmien på det tidspunkt, 
der erhverves ret til denne, uanset om præmien rent faktisk udbetales. I de tilfælde, hvor selskabets 
økonomi er så dårlig, at der ikke er kapital til at udbetale præmien, er hovedaktionæren fortsat 
forpligtet til at betale skat af det ikke-udbetalte beløb.89 

 

6.3.6. År 3 – Delkonklusion  

Ud fra tabel 19 og tabel 22 kan vi konkludere, at underskud i virksomheden/ selskabet kombineret 
med for store hævninger/ høj løn, kan have alvorlige konsekvenser for Helles private økonomi, samt 
den fortsætte drift af virksomheden/ selskabet.  

Underskud i Helles skattepligtige indkomst medførte tabt personfradrag, reduktion af beskæftigel-
sesfradraget, samt store fremførte underskud ved beskatning efter reglerne i PSL og VSO uden op-
sparing.  

Ved underskud i virksomheden og for store hævninger blev virksomhedens indskudskonto negativ i 
både VSO uden opsparing og VSO med opsparing. Den negative indskudskonto fratog Helles mulig-
hed for opsparing i virksomheden og medførte rentekorrektion. 

I selskabet medførte selskabets underskud og lønnen på 500.000 kr. en negativ egenkapital, mistet 
mulighed for udbytte, supplerende oplysning i revisionspåtegning samt revurdering af selskabets 
fortsatte drift. 

Alle de ovennævnte konsekvenser har en negativ indflydelse på både Helles private økonomi og 
virksomhedsøkonomien.  

                                                           
88 Introduktion til dansk selskabsret I – s. 208 
89 Redmark.dk - Kautionspræmier og skat 
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 Andre faktorer, der spiller en rolle ved valget mellem PSL, VSL og selskab 

I det følgende underkapitel vil der gennemgås fordele og ulemper ved PSL, VSL og SEL, som ofte har 
en afgørende rolle for valget af beskatningsform. 

 

6.4.1. Fordele og ulemper ved beskatning efter PSL 

Ø Stiftelse 

Uanset om man vælger beskatning efter PSL eller VSL, kan virksomheden stiftes med kun 1 ejer som 
enkeltmandsvirksomhed. 

Der er ingen lovkrav til ledelsen. Ejerbeslutningerne træffes af ejeren alene.90 

Virksomheden skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for at få et CVR-nummer. Der skal desuden 
udfyldes et stiftelsesdokument.91 

Herudover skal virksomheden registreres for moms og medarbejdere, hvis det er relevant.92 

Ø Administrative krav 

Det kan være en fordel at vælge beskatning efter PSL, hvis den erhvervsdrivende ikke ønsker at 
foretage de regnskabsmæssige registreringer i forhold til kravene i VSO.93 

Hvis virksomheden giver mindre overskud, som ikke ønskes opsparet, kan det være bedre at vælge 
PSL på grund af færre administrative krav i forhold til VSL. 

Der skal bogføres regelmæssigt samt sørges for, at bogføringsloven overholdes. Der skal være en 
klar adskillelse mellem privat- og virksomhedsøkonomien. Der er ingen krav til udarbejdelse af års-
rapport, men der skal laves et regnskab, som kan laves om til et skatteregnskab. Skatteregnskabet 
skal bruges ved opgørelse af ejerens personlige indkomst, kapitalindkomsten og den skattepligtige 
indkomst. Hvis det er nødvendigt at udarbejde en årsrapport på grund af krav fra nogle af virksom-
hedens interessenter, så skal denne overholde reglerne for regnskabsklasse A i ÅRL.94 

                                                           
90 Startvaekst.virk.dk - Overblik over virksomhedsformer 
91 Startvaekst.virk.dk - Få CVR-nummer 
92 Startvaekst.virk.dk - Enkeltmandsvirksomhed 
93 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 176 
94 ÅRL § 18 - 21 
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Personskatteloven er det automatiske valg for de selvstændige erhvervsdrivende i skattesystemet, 
hvorfor man skal være opmærksom ved tilvalg af nogle af de andre ordninger. 

Ø Hæftelse og kapitalkrav 

Som selvstændig erhvervsdrivende hæfter ejeren personligt for virksomhedens gæld, uanset om 
man beskattes efter PSL eller VSL. Dette betyder, at krav fra virksomhedens kreditorer eller erstat-
ningskrav fra kunder i værste fald skal dækkes af ejerens personlige formue. Det samme gør sig 
gældende for ejerens private kreditorer.95 

Der er ingen lovkrav om opstartskapital. 

Ø Skattemæssige forhold 

En enkeltmandsvirksomhed er ikke et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor beskatningen sker hos 
ejeren.  

Ud fra analysen i kapitlerne 6.1 - 6.3 kan det konkluderes, at der både kan være fordele og ulemper 
ved beskatning efter reglerne i PSL. Det kan være en fordel at vælge beskatning efter PSL, hvis der 
er store nettofinansieringsindtægter i virksomheden, som beskattes lempeligere efter PSL end efter 
VSL, da disse klassificeres som kapitalindkomst. Derimod er det en ulempe at vælge beskatning efter 
reglerne i PSL, hvis der er store nettofinansieringsudgifter i virksomheden.96 

Ø Optage nye ejere/ Generationsskifte/ Salg af virksomheden 

Det kan være relativt kompliceret og dyrt at tage nye partnere ind i firmaet, gennemføre et genera-
tionsskifte eller sælge andele fra i en personligt ejet virksomhed. Det kan være nemmere i selskabs-
struktur med et driftsselskab og et holdingselskab. Se Optage nye ejere/ Generationsskifte/ Salg af 
virksomheden under kapitel 6.4.3., hvor der diskuteres fordelene ved holdingselskabsstrukturen. 

 

 

 

                                                           
95 Virksom.dk - Virksomhedsjura - Hæftelse og ansvar 
96 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 184 
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6.4.2. Fordele og ulemper ved beskatning efter VSL 

Ø Stiftelse 

Se Stiftelse under kapitel 6.4.1. PSL. 

Ø Administrative krav 

Hvis den erhvervsdrivende vælge at lade sig beskatte efter reglerne i VSL, så stilles der en del yder-
ligere krav til virksomhedens regnskab i forhold til kravene, der stilles i PSL.97 Et af de store krav i 
VSL er, at det er vigtigt at registrere de økonomiske bevægelser, der forekommer mellem den er-
hvervsdrivendes private økonomi og virksomhedsøkonomien.  

Det er et krav, at ordningen anvendes på hele virksomheden og alle virksomheder for hele indkomst-
året.98 

Jf. VSL § 2, stk. 2, sidste pkt., skal der i forbindelse med indberetning af oplysningsskemaet, oplyses 
størrelsen af:99 

· indskudskontoen 
· konto for opsparet overskud 
· kapitalafkastgrundlag 
· kapitalafkastet 

Mindstekravbekendtgørelsen fastlægger, at følgende skal fremgå af det skattemæssige regnskab:100 

· mellemregningskontoen ultimo 
· indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget ved indtræden i VSO 
· indskud/ hævninger i andet end kontanter 

 
Ø Hæftelse og kapitalkrav 

Se Hæftelse og kapitalkrav under kapitel 6.4.1. PSL. 

 

                                                           
97 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 179 
98 Undervisningsmat. i Erhvervsbeskatning, 2018, CBS 
99 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 185 
100 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 185 
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Ø Skattemæssige forhold 

Der opstår ikke et selvstændigt skattemæssigt subjekt ved at vælge beskatning efter VSL. Beskat-
ningen hviler fortsat på den erhvervsdrivende som person.101 

Analysen i kapitlerne 6.1 - 6.3 har vist os nogle af fordelene ved beskatning efter reglerne i VSL. Det 
var en klar fordel for Helle, at nettofinansieringsudgifterne i virksomheden blev en del af den per-
sonlige indkomst efter VSL, i stedet for kapitalindkomsten efter PSL. En anden fordel var muligheden 
for beskatning af opsparet overskud på niveau med selskabers indkomstbeskatning på 22%.102 
Endnu en fordel var muligheden for optimering til topskattegrænsen, som også giver mulighed for 
indkomstudjævning.  

En fordel, som Helle kunne benytte sig af, hvis satsen for 2018 ikke var 0%, er at en del af virksom-
hedens resultat, svarende til et beregnet afkast af den investerede egenkapital, kan beskattes som 
kapitalindkomst frem for personlig indkomst. Fordi kapitalafkastsatsen i 2018 var 0%, har det ikke 
været relevant at beregne den. 

Det kan være en ulempe, at en række finansielle aktiver ikke kan indgå i ordningen. Det drejer sig 
om aktier, der er omfattet af ABL, uforrentede obligationer mv. Det er dog muligt at lade aktier og 
investeringsbeviser, som beskattes løbende efter lagerprincippet, indgå i ordningen.103 

Ø Optage nye ejere/ Generationsskifte/ Salg af virksomheden 

Se Optage nye ejere/ Generationsskifte/ Salg af virksomheden under kapitel 6.4.1. PSL. 

Ø Kritik af VSL 

Ændringen i VSL fra 2014, som omhandlede de skattemæssige konsekvenser af sikkerhedsstillelse 
for privat gæld gennem aktiver i VSO, er blevet heftigt kritiseret af flere rådgivere i årene efter 2014. 
Skatteministeriet mente den gang, at der i medfør af VSL § 10, stk. 6 skulle ske beskatning af en 
sikkerhedsstillelse uden om hæverækkefølgen, såfremt virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed 
for privat gæld. Mange mente, at på den måde blev den erhvervsdrivende beskattet to gange af en 
indkomst, som virksomheden kun har haft en gang, da værdien af det, der blev stillet til sikkerhed, 
skulle tillægges virksomhedens indkomst. Skatteministeriet blev i det efterfølgende år enig i kritik-
ken, hvorfor der er i 2016 kom endnu én ændring i VSL. Ændringen indebærer, at såfremt der stilles 

                                                           
101 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 179 
102 Erhvervsbeskatning - med fokus på… – s. 207 
103 Lærebog om indkomstskat – s. 218 
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aktiver, som indgår i VSO, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i VSO, så vil det laveste beløb af 
enten gældens kursværdi eller aktivernes handelsværdi anses for en almindelig hævning i hæveræk-
kefølgen.104 

Et andet tiltag fra myndighedernes side, som af mange betragtes som indgreb i VSO, er indførslen 
af IVS i 2014 som selskabsform. Muligheden for at stifte et selskab med kun 1 kr. kan sidestilles med 
at drive virksomhed i virksomhedsform og eksempelvis blive beskattet efter reglerne i VSL. 

Mange tror, at de to indgreb i VSO har haft til formål at gøre VSO mindre attraktiv for de selvstæn-
dige erhvervsdrivende. Uden tvivl har de to tiltag gjort VSO’s fremtid mere udfordrende og uklar, 
end den var før 2014. 

 

6.4.3. Fordele og ulemper ved anpartsselskab 

Ø Stiftelse 

Et anpartsselskab kan stiftes med kun 1 ejer, men kan også stiftes sammen med andre. 

Der er et lovkrav til ledelsen - et anpartsselskab skal have en direktion (direktør), som kan suppleres 
af en bestyrelse eller et tilsynsråd.  

Ejerne træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling.105 

Det er et krav at udarbejde vedtægter og et stiftelsesdokument. Virksomheden skal registreres med 
NemID hos Erhvervsstyrelsen. Der skal desuden udfyldes et selskabsblanket.106 

Der skal udarbejdes en ejerbog, hvor samtlige kapitalejere identificeres. Hos Erhvervsstyrelsen skal 
registreres selskabets legale ejere, som ejer mindst 5% af selskabet eller har mindst 5% af stemme-
rettighederne. Derudover skal de reelle ejere registreres hos Erhvervsstyrelsen.107 

Der er et gebyr på 670 kr. for registrering af et ApS.108 

                                                           
104 FSR.dk - Nye ændringer i virksomhedsordningen 
105 Startvaekst.virk.dk - Anpartsselskab (ApS) 
106 Startvaekst.virk.dk - Anpartsselskab (ApS) 
107 Erhvervsstyrelsen.dk - Reelle ejere 
108 Erhvervsstyrelsen.dk - Takster for registreringer og ændringer 
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Hvis hovedaktionæren udbetaler løn til sig selv, eller har ansat medarbejdere, så skal selskabet re-
gistreres som arbejdsgiver på Virk. Desuden skal selskabet registreres for moms, hvis det er relevant. 

Ø Administrative krav 

Det er et krav at overholde bogføringsloven, som indeholder kravene til dokumentation, opbevaring 
mv. 

Selskabets ledelse har pligt til at indsende årsregnskab senest 5 måneder efter regnskabsårets ud-
løb, hvorefter årsregnskabet bliver offentliggjort.109 

Årsrapporten for en virksomhed i regnskabsklasse B, som er tilfældet for Helles selskab, skal som 
minimum bestå af følgende:110 

· Årsregnskab med en resultatopgørelse, balance med tilhørende noter, samt beskrivelse af 
den anvendte regnskabspraksis 

· Ledelsesberetning, som eventuelt kan være en del af noterne 
· Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen) 
· Eventuelt revisionspåtegning 

 Desuden har ledelsen pligt til at indberette selskabets oplysningsskema (selvangivelsen indtil 1. ja-
nuar 2019) senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.111 

Selskabet har derudover revisionspligt, hvis grænserne overskrides. Grænserne er i 2018:112 

· En balancesum på 4 mio. kr. 
· En nettoomsætning på 8 mio. kr. 
· Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret 

 

 

 

 

                                                           
109 Erhvervsstyrelsen.dk - Hvilke virksomheder skal indsende årsrapporter - og hvem kan undtages? 
110 Erhvervsstyrelsen.dk - Krav til årsrapportens indhold 
111 Skat.dk - Oplysningsskemaet for selskaber og fonde 
112 Erhvervsstyrelsen.dk - Fravalg af revision af årsregnskabet 
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Ø Hæftelse og kapitalkrav 

Som ejer af et anpartsselskab hæfter ejeren ikke personligt for selskabets gæld. Ejeren risikerer der-
for kun at miste det, han/ hun har indskudt i selskabet.113 

Der er dog nogle kreditorer og samarbejdspartnere, så som leverandører og bank, der kræver per-
sonlig kaution ved selskabet. 

For at stifte et anpartsselskab skal der indskydes en selskabskapital på mindst 40.000 kr. i form af 
kontanter eller apportindskud. Kapitalkravet er blevet sænket fra 50.000 kr. til 40.000 kr. ved lov, 
folketinget har vedtaget den 15. april 2019.114 

Ø Skattemæssige forhold 

Anpartsselskaber og generelt kapitalselskaber anses for selvstændige skattesubjekter. Det betyder, 
at selskaberne beskattes uafhængigt af hvem, der sidder i ledelsen, hvilken ejerkreds selskabet har, 
eller selskabets relationer til fysiske eller juridiske personer. 

En af de store fordele ved at drive forretning i selskabsform er muligheden for holdingselskab. Et 
holdingselskab er et selskab, der ejer andre virksomheder. Hvis Helle stifter et holdingselskab, vil 
strukturen se således ud: 

 

                                                           
113 Startvaekst.virk.dk - Anpartsselskab (ApS) 
114 Startvaekst.virk.dk - Iværksætterselskab (IVS) 
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Nogle af de klare fordele ved at stifte holdingselskab er:115 

· Hovedaktionæren af driftsselskabet kan gennem et holdingselskab overføre 
overskuddet i driftsselskabet skattefrit til holdingselskabet. 

· Hvis der udloddes en stor del af driftsselskabets overskud til holdingselskabet, 
isolerer man de frie reserver i holdingselskabet, og dermed minimeres risikoen 
for tab. 

· Hvis driftsselskabet er ejet personligt af ejeren, bliver han/ hun beskattet af 
købesummen som aktieavance.  Et holdingselskab kan dog sælge sine anparter 
i driftsselskabet skattefrit. Der betales hverken selskabsskat eller aktieavance-
skat, og pengene kan reinvesteres i en anden aktivitet. 

· Der er også fordele ved salg af driftsselskabet, som bliver gennemgået i det 
næste kapitel 

 

Ø Optage nye ejere/ Generationsskifte/ Salg af virksomheden 

Det kan være nemmere at tage nye partnere ind i firmaet, gennemføre et generationsskifte eller 
sælge andele fra i et selskab frem for en personligt ejet virksomhed. Et selskab med holdingstruktur 
giver mulighed for at flytte opsparet overskud fra driftsselskabet til holding inden frasalg, så de nye 
ejere ikke skal betale for overskud opsparet fra tidligere år i driftsselskabet. Et skattefrit frasalg ved 
holdingstruktur kan medføre, at der gennemføres et mindre likviditetskrævende generationsskifte, 
da ejeren ellers ville blive beskattet af hele avancen. 

 

6.4.4. Andre faktorer – Delkonklusion 

Analysen i kapitlerne 6.4.1 – 6.4.3. har vist os, at fordelene ved virksomhed frem for selskab og 
omvendt, varierer meget fra én faktor til en anden.  

Hvad angår stiftelsen, viste det sig, at det er nemmere at stifte virksomhed frem for et selskab. I 
virksomheden er der ingen krav til vedtægter, ejerbog, generalforsamlinger mv., hvorfor virksom-
hedsformen umiddelbart ser mere attraktivt ud ved opstart, end selskabsformen gør. 

De administrative krav er færrest ved beskatning efter PSL. Der er betydeligt flere administrative 
krav ved beskatning efter reglerne i VSL og selskabsform. Én af de meget store forskelle mellem at 

                                                           
115 Selskabsadvokaterne.dk - Holdingselskab – Fordele og ulemper 
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drive virksomhed og selskab er offentliggørelsen af årsregnskabet. Det er en klar fordel for den er-
hvervsdrivende med hensyn til konkurrenterne at kunne undlade at offentliggøre sit regnskab. 

Mens den erhvervsdrivende hæfter personligt med hele sin formue, hæfter hovedaktionæren kun 
med den indskudte kapital, medmindre vedkommende kautionerer personligt for selskabets gæld. 
I virksomheden er der ingen kapitalkrav, mens der kræves minimum 40.000 kr. i kapital ved stiftelse 
af et ApS. 

Skattemæssigt viste det sig ikke at være særlig attraktivt at lade sig beskatte efter reglerne i PSL. Én 
af de største ulemper var den manglende mulighed for opsparing. Beskatning efter reglerne i VSL 
var på flere områder bedre for Helle, sammenlignet med PSL. Opsparingen i virksomheden var en 
klar fordel for hende. Beskatningen efter både PSL og VSL hviler på den erhvervsdrivende som per-
son, mens selskabet betragtes som et selvstændigt skattesubjekt. 

Med hensyn til optagelse af nye ejere eller generationsskifte, viste det sig at være mere fordelagtigt 
at drive forretningen i selskabsform eller at omdanne virksomheden før salget. 
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7. Konklusion 

En erhvervsdrivende står overfor mange valg ved stiftelse af en erhvervsvirksomhed. Denne afhand-
ling har givet et overordnet overblik over de grundlæggende forskelle mellem at drive en forretning 
i virksomhedsform og i selskabsform. Hovedfokus har været de skattemæssige fordele i at drive 
forretningen i den ene form frem for den anden. Derudover er der taget stilling til de erhvervsretlige 
forhold samt administrative og andre krav, den erhvervsdrivende skal være bekendt med, før den 
endelige beslutning om forretningsform skal træffes. 

Opgavens gennemgang af personskatteloven har vist, at den har en central placering i det danske 
beskatningssystem for fysiske personer. Loven regulerer både beskatningen for lønmodtagere, stu-
derende, pensionister samt selvstændige erhvervsdrivende. Loven indeholder de forskellige skatte-
arter, beregningsgrundlag og satser, samt hvordan man opgør den personlige indkomst, kapitalind-
komsten, de ligningsmæssige fradrag og dermed den skattepligtige indkomst.  

Virksomhedsskatteloven giver den erhvervsdrivende mulighed for en beskatning på niveau med sel-
skabers beskatning. Dermed giver den mulighed for at spare hele eller dele af virksomhedens resul-
tat op, en mulighed, som de erhvervsdrivende ikke har ved beskatning efter reglerne i personskat-
teloven. 

Projektets gennemgang af beskatning af hovedaktionærer har vist, at kapitalselskaberne er selv-
stændige juridiske enheder, hvis formue er adskilt fra aktionærernes formue. Kapitalejerne har en 
begrænset hæftelse og hæfter kun med den indskudte kapital. Hovedaktionæren kan blive belønnet 
for sit arbejde igennem løn og udbytte. Hvis hovedaktionæren hæfter personligt for selskabets gæld, 
så kan hovedaktionæren også få en kautionspræmie. 

Konklusion fra casen  

Analysen i denne afhandling er baseret på en casevirksomhed med én ejer. Analysen, og dermed 
konklusionen, afspejler derfor virkeligheden for en erhvervsdrivende i samme situation som Helle 
og med samme økonomisk struktur i virksomheden, som Helles.  

Ud fra den skattemæssige analyse kan det konkluderes, at beskatning efter PSL var mest fordelagtig 
ved store renteindtægter og begrænset overskud i virksomheden. En stor ulempe ved PSL var den 
manglende mulighed for opsparing i virksomheden mod betaling af aconto skat. Til gængæld viste 
analysen, at der var meget lempeligere registrerings- og regnskabskrav til enkeltmandsvirksomhe-
der, der beskattes efter PSL, end ved alle andre beskatningsformer. En stor ulempe ved PSL var Hel-
les personlige hæftelse for virksomhedens gæld.  
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Der var nogle klare fordele ved at anvende VSO frem for PSL som beskatningsform. Uanset om det 
var VSO med eller uden opsparing, viste det sig at være fordelagtigt at reklassificere renteudgifterne 
fra kapitalindkomst til personlig indkomst. En af de store fordele ved VSO var muligheden for op-
sparing i virksomheden samt muligheden for indkomstforskydning. Reglerne i VSO giver den er-
hvervsdrivende fleksibiliteten, som reglerne i PSL ikke kan. Der var dog større administrative og 
regnskabskrav til dem, der anvender VSO som beskatningsform, sammenlignet med PSL. Også i be-
skatning efter VSL hæfter den erhvervsdrivende med hele sin formue for virksomhedens gæld. Hæf-
telsen er den største forskel, som adskiller VSO fra forretning i selskabsform. 

Hvis den erhvervsdrivende vælger selskabsform, så har han/ hun mulighed for at udbetale løn til sig 
selv. Beskatningen af løn sker efter PSL. Forskellen mellem beskatning efter PSL og løn fra selskabet 
er, at den erhvervsdrivende selv kan vælge hvor meget at udbetale til sig selv, så vidt det findes 
forsvarligt. Dette giver hovedaktionæren en optimeringsmulighed og fleksibilitet med hensyn til 
pengenes videreinvestering. En stor fordel ved selskabsformen var muligheden for udlodning af ud-
bytte til lave beskatning. Denne mulighed minder lidt om en forhøjet topskattegrænse i selskabsfor-
men. Muligheden for kautionspræmie var også meget attraktiv, da præmien beskattes som kapital-
indkomst, som har lavere marginalskatteprocent end den personlige indkomst. Der er større admi-
nistrative og regnskabskrav til selskaber, sammenlignet med personligt ejede virksomheder. Mange 
erhvervsdrivende fravælger selskabsform på grund af kravet om offentliggørelse af selskabets regn-
skaber. En stor fordel i selskabsformen er den begrænsede hæftelse for hovedaktionæren, dog kun 
hvis han/ hun ikke hæfter personligt for selskabets bankgæld, som er tilfældet i casevirksomheden. 

Analysen af casens år 3 viste, at selskabets underskud ikke kan modregnes i hovedaktionærens per-
sonlige indkomst. Hvis selskabets skattepligtige indkomst er negativ, kan underskuddet fradrages i 
den skattepligtige indkomst i efterfølgende indkomstår. I modsætning til selskabets underskud, kan 
virksomhedens underskud modregnes i den erhvervsdrivendes andre positive indkomster. Under-
skuddet kan også, under visse betingelser, overføres til modregning i ægtefællens positive indkom-
ster. 

Samlet set afhænger Helles valg af beskatningsform af følgende: 

· Vil hun gerne være fri for personlig hæftelse? 
· Er hun villig til at indbetale selskabskapitalen? 
· Hvad er hendes planer for fremtiden – salg/ lukning af forretningen? 
· Har hun planer om at få en partner ind i forretningen? 
· Hvor høj indkomst forventer hun – kan hun få glæde af udbytte til lav beskatning, eller regner 

hun med underskud i nogle år? 
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· Hvor store administrative byrder er hun villig til at sige ja til? 
· Er hun villig til at offentliggøre sine regnskaber? 

På baggrund af den samlede analyse af Helles virksomhed, bør hun overveje selskabsformen for sin 
forretning. Med den fra år til år faldende bankgæld, kan Helle forhåbentligt opnå gældsfrihed om 
nogle år og dermed begrænse sin hæftelse til den registrerede kapital. I mellemtiden kan hun få 
glæde af sin kautionspræmie til lav beskatning. Derudover kan hun med fordel udbetale løn til tops-
kattegrænsen og udlodde udbytte til lave beskatning, i stedet for at blive beskattet af 600.000 kr. 
og betale topskat. Selskabet giver hende også mulighed for nemmere at sælge en del af virksomhe-
den igennem salg af anparter og på den måde udvide forretningen eller opnå nødvendig finansie-
ring. Alle disse fordele kan hun få ved at stifte et selskab mod at betale 40.000 kr. i selskabskapital 
og acceptere, at hendes regnskaber bliver offentliggjort, samt at hun skal have styr på sit bogholderi. 

Generel konklusion 

På baggrund af konklusionen i casen, samt opgavens teori, er nedenstående tabel udarbejdet for at 
give overblik over nogle af fordelene og ulemperne ved de tre beskatningsformer. Tabellen kan bru-
ges som en overordnet vejledning ved valg af beskatningsform.  

Opsummering af fordele og ulemper ved PSL, VSO og SEL 
  PSL VSO SEL 

Renteindtægter +     

Renteomkostninger   +   

Underskudsmodregning  + +   

Indkomstudjævning   + + 

Udbytte     + 

Kautionspræmie     + 

Rentekorrektion   -   

Begrænset hæftelse     + 

Kapitalkrav     - 

Administrative krav   - - 

Regnskabskrav   - - 

Offentliggørelse regnskab     - 

Salg/ Generationsskifte     + 
Tabel 23 - Opsummering af hele opgaven. Kilde: Egen tilvirkning 
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8. Perspektivering 

Casen 

Opgaven er bygget op omkring casen om Helle Hansen og de muligheder, der findes i Danmark ved 
opstart af erhvervsvirksomhed. Casen forudsatte, at det gik økonomisk rigtig godt i de første to år 
efter stiftelsen af virksomheden og knap så godt i år 3.  

Ude i den virkelige verden er situationen ofte omvendt. De erhvervsdrivende har det ofte økonomisk 
svært i de første flere år, da de har brug for at etablere en kundekreds, finde de rigtige leverandører 
og lære hvordan de skiller sig ud fra konkurrenterne. Det kunne derfor have været meget relevant 
at undersøge den modsatte situation – et par dårlige år, efterfulgt af et par gode år. 

Casen forudsatte store renteomkostninger i virksomheden, som har haft en stor indflydelse på Hel-
les personlige skatteberegning. Opgavens konklusion kan derfor ikke overføres direkte til andre er-
hvervsdrivende, med mindre de har meget lignende økonomisk struktur i virksomheden.  

Ægtefæller 

Casen forudsatte, at Helle har en kæreste, som hun har været sammen med i flere år. Kæresten 
kunne være meget interessant at inddrage i analysen, hvis de f.eks. i løbet af første år blev gift. Det 
kunne være meget relevant at undersøge, hvordan underskuddet i år 3 ville fordele sig, hvis Helles 
ægtefælle havde positiv indkomst. Derudover kunne det være interessant at beregne konsekven-
serne af arbejdende ægtefælle i de to år, Helle genererede meget pænt overskud. 

Optimering til topskattegrænsen 

I casen er Helles relevante hævninger højere end topskattegrænsen, og der er derfor ikke foretaget 
disponering af virksomhedsoverskuddet med optimering til topskattegrænsen. 

Lønnen i selskabet, tillagt værdien af fri bil og fri telefon, var også højere end topskattegrænsen i 
2018, som heller ikke kunne vise os en skatteberegning uden topskat. 

Kapitalkrav til selskabsstiftelse 

Den 15. april 2019, kort tid før aflevering af opgaven, er kapitalkravet til stiftelse af anpartsselskab 
blevet nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Dette er blevet nævnt i analysen, men der er ikke lagt stor 
vægt på ændringen. Det kunne have været interessant at sammensætte det lavere kapitalkrav i 
selskabet med de ulemper, der kan opstå for ejeren ved personlig hæftelse i virksomheden. 
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9. Anvendte forkortelser 
 

Følgende forkortelser er anvendt i projektet:  

ABL = Aktieavancebeskatningsloven 

AM-bidrag = Arbejdsmarkedsbidrag 

ApS = Anpartsselskab 

A/S = Aktieselskab  

IVS = Iværksætterselskab 

KGL = Kursgevinstloven 

LL = Ligningsloven  

PSL = Personskatteloven  

SEL = Selskabsskatteloven 

SL = Statsskatteloven 

VSO = Virksomhedsordningen 

VSL = Virksomhedsskatteloven  

ÅRL = Årsregnskabsloven 
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11. Bilag 

 Bilag 1 - Case - Resultatopgørelse i virksomhed 

Virksomhed           
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 
            
  2018   2019   2020 
            
Nettoomsætning 2.500.000   2.900.000   2.000.000 
            
Vareforbrug -1.015.000   -1.250.000   -1.100.000 
Andre eksterne omkostninger -500.000   -670.769   -526.539 
Bruttoresultat 985.000   979.231   373.461 
            
Personaleomkostninger 0   0   0 
Af- og nedskrivninger -85.000   -85.000   -85.000 
Andre driftsomkostninger 0   0   -400.000 
Driftsresultat 900.000   894.231   -111.539 
            
Finansielle indtægter 0   0   0 
Finansielle omkostninger -100.000   -95.000   -87.500 
Ordinært resultat før skat 800.000   799.231   -199.039 
            
Skattemæssige reguleringer:           
Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageført 85.000   85.000   85.000 
Skattemæssige afskrivninger -111.513   -85.134   -65.201 
Fri bil 97.200   97.200   97.200 
Fri telefon 2.800   2.800   2.800 
Skattemæssigt resultat efter renter 873.488   899.097   -79.240 
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 Bilag 2 – Case – Balance i virksomhed – VSO med opsparing  

Virksomhed           
Balance pr. 31. december  
            
  2018   2019   2020 
Aktiver           
            
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 326.050   246.050   166.050 
Indretning af lejede lokaler  95.000   90.000   85.000 
Materielle anlægsaktiver 421.050   336.050   251.050 
            
Deposita 80.000   80.000   80.000 
Finansielle anlægsaktiver 80.000   80.000   80.000 
            
Anlægsaktiver 501.050   416.050   331.050 
            
Varebeholdninger 1.200.000   1.300.000   1.100.000 
            

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 600.000   700.000   500.000 
Andre tilgodehavender 71.800   60.000   60.000 
Kortfristede tilgodehavender 671.800   760.000   560.000 
            
Likvide beholdninger 0   0   0 
            
Omsætningsaktiver 1.871.800   2.060.000   1.660.000 
            
Aktiver i alt 2.372.850   2.476.050   1.991.050 
            
Passiver           
 
Egenkapital 349.999   649.230   -49.807 
            
            
Udskudt skat på driftsmidler 5.833   5.862   1.506 
            
Bankgæld 2.000.000   1.900.000   1.750.000 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 67.184   31.926   287.975 
Hensat til senere hævning (mindre bankgæld) -60.167   -125.967   0 
Anden gæld 10.000   15.000   1.376 
Kortfristede gældsforpligtelser 2.017.018   1.820.959   2.039.351 
            
Gældsforpligtelser 2.017.018   1.826.821   2.040.857 
            
Passiver i alt 2.372.850   2.476.050   1.991.050 
            
  0   0   0 
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Skattemæssig værdi Egenkapital           
Egenkapital jf. regnskab 349.999   649.230   -49.807 
Driftsmateriel til regnskabsmæssig værdi -421.050   -336.050   -251.050 
Driftsmateriel til skattemæssig værdi 394.538   309.403   244.202 
Skattemæssigt indestående i alt 323.487   622.583   -56.655 
            
Fordeles således:           
Indskudskonto 50.000   50.000   -56.656 
Opsparet overskud 213.320   446.616   0 
Hensat til senere hævning 60.167   125.967   0 
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 Bilag 3 - Case - Resultatopgørelse i selskab 

Selskab           
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 
            
  2018   2019   2020 
            
Nettoomsætning 2.500.000   2.900.000   2.000.000 
            
Vareforbrug -1.015.000   -1.250.000   -1.100.000 
Andre eksterne omkostninger -500.000   -670.769   -526.539 
Bruttoresultat 985.000   979.231   373.461 
            
Personaleomkostninger -500.000   -500.000   -500.000 
Af- og nedskrivninger -85.000   -85.000   -85.000 
Andre driftsomkostninger 0   0   -400.000 
Driftsresultat 400.000   394.231   -611.539 
            
Finansielle indtægter 0   0   0 
Finansielle omkostninger -100.000   -95.000   -87.500 
Ordinært resultat før skat 300.000   299.231   -699.039 
Skat af årets resultat -60.167   -65.801   149.433 
            
            
Forslag til resultatdisponering           
Overført overskud 185.833   179.430   -549.606 
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 54.000   54.000   0 
Disponeret i alt 239.833   233.430   -549.606 
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 Bilag 4 – Case – Balance i selskab 

Selskab           
Balance pr. 31. december  
            
  2018   2019   2020 
Aktiver           
            
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 326.050   246.050   166.050 
Indretning af lejede lokaler 95.000   90.000   85.000 
Materielle anlægsaktiver 421.050   336.050   251.050 
            
Deposita 80.000   80.000   80.000 
Finansielle anlægsaktiver 80.000   80.000   80.000 
            
Anlægsaktiver 501.050   416.050   331.050 
            
Varebeholdninger 1.200.000   1.300.000   1.100.000 
            
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 600.000   700.000   500.000 
Andre tilgodehavender 71.800   60.000   60.000 
Kortfristede tilgodehavender 671.800   760.000   560.000 
            
Likvide beholdninger 0   0   0 
            
Omsætningsaktiver 1.871.800   2.060.000   1.660.000 
            
Aktiver i alt 2.372.850   2.476.050   1.991.050 
            
Passiver           
            
Selskabskapital 50.000   50.000   50.000 
Overført resultat 185.833   365.262   -184.344 
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 54.000   54.000   0 
Egenkapital 289.833   469.262   -134.344 
            
Udskudt skat 5.833   5.862   150.939 
            
Bankgæld 2.000.000   1.900.000   1.750.000 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 67.184   85.926   223.079 
Anden gæld 10.000   15.000   1.376 
Kortfristede gældsforpligtelser 2.077.184   2.000.926   1.974.455 
            
Gældsforpligtelser 2.077.184   2.006.788   2.125.394 
            
Passiver i alt 2.372.850   2.476.050   1.991.050 
            
  0   0   0 
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Skattemæssig værdi Egenkapital           
Egenkapital jf. regnskab 289.833   469.262   -134.344 
Driftsmateriel til regnskabsmæssig værdi -421.050   -336.050   -251.050 
Driftsmateriel til skattemæssig værdi 394.538   309.403   244.202 
Skattemæssigt indestående i alt 263.320   442.616   -141.191 
            
Fordeles således:           
Selskabskapital 50.000   50.000   50.000 
Overført resultat 213.320   392.616   -191.191 
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 Bilag 5 – Case – Anlægskartotek for HH-PC 2018 - 2020 

 

Anlæ
gskartotek for HH-PC 2018 - 2020

Aktiv-
nr.

Anskaffel-
sesdato

Tekst

Anskaffel-
sessum

 
prim

o
Årets tilgang

Årets 
afgang

Anskaffel-
sessum

 
ultim

o
Forvente
t levetid

Antal 
m

åneder i 
regnskabs

året

Akk. 
Afskriv-
ninger 
prim

o

Årets 
afskriv-
ninger

Afskrivnin-
ger vedr. 

årets 
afgang

Akk. 
Afskriv-
ninger 
ultim

o

Regnskabs-
m

æ
ssig 

saldo 
ultim

o
Salgssum

Fortjenes
te/tab 

ved salg
Scrap-
væ

rdi

20181
01-01-2018

Indretning af lejede lokaler
0,00

100.000,00
0,00

100.000,00
20

12
0,00

5.000,00
0,00

5.000,00
95.000,00

0,00
0,00

0,00
2

01-01-2018
Bil - Hyundai loniq 1,6

0,00
406.050,00

0,00
406.050,00

5
12

0,00
80.000,00

0,00
80.000,00

326.050,00
0,00

0,00
6.050,00

Bogført væ
rdi i alt

0,00
506.050,00

0,00
506.050,00

0,00
85.000,00

0,00
85.000,00

421.050,00
0,00

0,00

20191
01-01-2018

Indretning af lejede lokaler
100.000,00

0,00
0,00

100.000,00
20

12
5.000,00

5.000,00
0,00

10.000,00
90.000,00

0,00
0,00

0,00
2

01-01-2018
Bil - Hyundai loniq 1,6

406.050,00
0,00

0,00
406.050,00

5
12

80.000,00
80.000,00

0,00
160.000,00

246.050,00
0,00

0,00
6.050,00

Bogført væ
rdi i alt

506.050,00
0,00

0,00
506.050,00

85.000,00
85.000,00

0,00
170.000,00

336.050,00
0,00

0,00

20201
01-01-2018

Indretning af lejede lokaler
100.000,00

0,00
0,00

100.000,00
20

12
10.000,00

5.000,00
0,00

15.000,00
85.000,00

0,00
0,00

0,00
2

01-01-2018
Bil - Hyundai loniq 1,6

406.050,00
0,00

0,00
406.050,00

5
12

160.000,00
80.000,00

0,00
240.000,00

166.050,00
0,00

0,00
6.050,00

Bogført væ
rdi i alt

506.050,00
0,00

0,00
506.050,00

170.000,00
85.000,00

0,00
255.000,00

251.050,00
0,00

0,00
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 Bilag 6 – Case – Skattemæssige afskrivninger 2018-2020 

Skattemæssige afskrivninger driftsmidler         
                  
Driftsmidler   2018   2019   2020     
Saldo 1. januar   0   304.538   228.403     
Tilgang til kostpris   406.050   0   0     
Afgang til salgssum   0   0   0         
    406.050   304.538   228.403         
Afskrivning, 25%   -101.513   -76.134   -57.101         
Saldo 31. december   304.538   228.403   171.302         
                      
           
Skattemæssige afskrivninger - Indretning af lejede lokaler             
                      
        Saldo pr.   Årets   Saldo pr.     

    Kostpris   1. jan.    
afskriv-

ning   31. dec.   År 
Indretning 2018, 10%   100.000   100.000   -10.000   90.000   2018 
    100.000   90.000   -9.000   81.000   2019 
    100.000   81.000   -8.100   72.900   2020 
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 Bilag 7 – Case – Udskudt skat driftsmidler + underskud selskab 2020 

Opgørelse af udskudt skat 2018         
    Regnskabs-   Skatte-     
    mæssig værdi   mæssig værdi   Forskel 
              
Driftsmidler   326.050   304.538   21.513 
Indretning af lejede lokaler   95.000   90.000   5.000 
Grundlag for beregning af udskudt skat       26.513 
              
Udskudt skat, 22% af kr. 26.513       5.833 
              
Opgørelse af udskudt skat 2019         
    Regnskabs-   Skatte-     
    mæssig værdi   mæssig værdi   Forskel 
              
Driftsmidler   246.050   228.403   17.647 
Indretning af lejede lokaler   90.000   81.000   9.000 
Grundlag for beregning af udskudt skat       26.647 
              
Udskudt skat, 22% af kr. 26.647       5.862 
              
Opgørelse af udskudt skat 2020         
    Regnskabs-   Skatte-     
    mæssig værdi   mæssig værdi   Forskel 
              
Driftsmidler   166.050   171.302   -5.252 
Indretning af lejede lokaler   85.000   72.900   12.100 
Underskud   0   -679.240   679.240 
Grundlag for beregning af udskudt skat       686.087 
              
Udskudt skat, 22% af kr. 686.087       150.939 
              

 

  

 


