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1.0 Indledning 

1.1 Forord 

I året 1987 bliver der i Danmark indført en ny skattereform som blandt andet bestemmer at fysiske 

personer nu skal opgøre deres skattepligtige indkomst i personlig indkomst, kapitalindkomst samt 

aktieindkomst, hvor der før blot skulle opgøres en samlet skattepligtig indkomst.  

Ved at sænke marginalskatten, mindske værdien af fradrag, lempe indkomstbeskatning af kapitalafkast 

samt gennem fradragssanering ønsker man at mindske skattetænkning, forøge opsparinger samt få en 

mere jævn byrdefordeling. 

Opdeling af den skattepligtige indkomst medførte at visse udgifter som kan trækkes fra i den skattepligtige 

indkomst, ikke længere har samme fradragsværdi. Selvstændigt erhvervsdrivende mister ved 

skattereformen den fulde fradragsret for en række erhvervsmæssige udgifter, så for at tilgodese disse 

selvstændige indføres virksomhedsskatteordningen, som har til formål at sikre de selvstændigt 

erhvervsdrivende retten til fradrag for alle erhvervsmæssige udgifter og på den måde sidestille dem med 

selskaber. 

Hermed har selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark i dag mulighed for at vælge mellem tre måder 

hvorpå de kan blive beskattet af deres personlige virksomhed. De almindelige regler for beskatning af 

personer og personlige virksomheder bestemmes efter personskatteloven og er de bestemmelser man 

beskattes efter såfremt, kan ikke aktivt vælger en anden beskatningsform. Alternativt kan en selvstændigt 

erhvervsdrivende vælge at lade sig beskatte efter virksomhedsskatteloven. Virksomhedsskatteloven er 

opdelt i et afsnit l og et afsnit ll og giver mulighed for beskatning efter virksomhedsskatteordningen eller 

efter kapitalafkastordningen. 

De forskellige beskatningsregler har indflydelse på opgørelsen af den betalbare skat, omfanget af fradrag 

for renteudgifter samt mulighederne for opsparing og dermed investering i sin personlige virksomhed, så 

det er ikke ligegyldigt hvilken beskatningsmodel man som selvstændig vælger at lade sig beskatte efter.  

Ved beskatning efter personskatteloven opdeles den skattepligtiges indkomst i personlig indkomst og 

kapitalindkomst. Dette betyder at der kan være erhvervsmæssige udgifter som der ikke opnås fuldt 

fradragsværdi for og vil derfor medføre at den selvstændigt erhvervsdrivende som lader sig beskatte efter 

PSL risikere at betale mere i skat end nødvendigt. Her er der navnlig tale om erhvervsmæssige renteudgifter 

som efter PSL først kan fradrages i kapitalindkomsten. 
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Den skattepligtige indkomst efter virksomhedsskatteordningen er også opdelt i personlig indkomst og 

kapitalindkomst men her har den selvstændigt erhvervsdrivende ret til at fradrage alle omkostninger 

relateret til sin virksomhed, også renteudgifter, i den personlige indkomst. Herved opnås fuld skatteværdi 

af alle omkostninger som hidrører fra virksomheden. Herudover er det muligt at opspare overskud i 

virksomheden til en mere lempelig skat, i stedet for at trække det ud til privatforbrug. 

Kapitalafkastordningen, som er en forenklet version af virksomhedsskatteordningen, har indtil slut 2017 

givet mulighed for at beregne et kapitalafkast ud fra værdien af virksomhedens aktivmasse opgjort ved 

virksomhedens start, ganget med 1 % (2017 sats), som kan fradrages i den personlige indkomst og tillægges 

kapitalindkomsten. Fra 2018 er kapitalafkastssatsen 0%, hvorfor kapitalafkastordningen ikke længere er 

relevant. 

  

1.2 Problemformulering 

For selvstændigt erhvervsdrivende vil beskatning efter virksomhedsskatteordningen give fuld skatteværdi 

af alle driftsomkostninger samt give mulighed for opsparing af ikke udtrukket overskud til en lempeligere 

beskatning, hvilket umiddelbart lyder som en fordel men det er ikke problemfrit at vælge ordningen. 

Beskatning efter virksomhedsskatteordningen kræver en del administration som ikke er påkrævet ved 

anvendelse af personskatteloven. Tilmed anses reglerne i virksomhedsskatteordningen for ganske 

omfangsrige og lettere komplicerede.   

Med afsæt i ovenstående er følgende problemformulering udarbejdet  

 

• Hvilke fordele og ulemper er der for selvstændigt erhvervsdrivende som lader sig beskatte efter 

helholdsvis personskatteloven og virksomhedsskatteloven. 

 

Til belysning af problemstillingen er følgende undersøgelsesspørgsmål udformet 

1.3 Undersøgelsesspørgsmål 

1. Hvad er de primære forskelle på de to beskatningsformer 

2. Hvornår kan det betale sig økonomisk at vælge den ene beskatningsform frem for den anden 

3. Hvornår skal beskatningsform vælges og for hvor lang tid ad gangen. 

4. Kan begge ordninger anvendes af alle selvstændigt erhvervsdrivende og på alle virksomheder 
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1.4 Afgrænsning 

Denne opgave udarbejdes med henblik på den afsluttende eksamen på HD(R). Herudover kan opgaven 

fungere som et værktøj til selvstændigt erhvervsdrivende som skal vælge hvilke regler de vil beskattes efter 

samt revisorer som arbejder med emnet eller rådgiver deres kunder om selv samme. 

Opgaven er afgrænset til ikke at behandle kapitalafkastordningen eftersom kapitalafkastsatsen i 2018 er 0% 

og det ikke forventes at satsen stiger de næste år, hvorfor ordningen er irrelevant. 

Opgaven vil ej heller omhandle beskatning af selvstændig virksomhed ved afståelse, ophør, konkurs, 

overdragelse eller omdannelse men kan være kort omtalt, hvor det er relevant. 

 Det forventes at læser har et vis regnskabsmæssigt og skattemæssigt kendskab, hvorfor der ikke vil 

uddybes eller på anden måde redegøres for, hvilke indtægter og udgifter som er 

skattepligtige/fradragsberettigede ud over tilfælde hvor der er tydelig forskel mellem de to 

beskatningsformer. 

Som tidligere nævnt opdeles den skattepligtige indkomst i personlig indkomst, kapitalindkomst samt 

aktieindkomst.  Aktieindkomst reguleres efter aktieavancebeskatningsloven og har ikke indflydelse på den 

øvrige beskatning, hvorfor aktieindkomst ikke vil blive behandlet. 

Da virksomhedsordningen ikke kan anvendes på aktiviteter der er omfattet af anpartsindgrebet vil der være 

afgrænset fra at behandle interessentskaber, partnerselskaber samt kommanditselskabet, også kaldet 

skattemæssigt transparente enheder.  

Opgaven vil udelukkende behandle selvstændigt erhvervsdrivende som er fuld skattepligtige til Danmark. 

For overbliks skyld vil alle beregninger tage udgangspunkt i en selvstændig som er ugift og ikke har børn, da 

de to faktorer ikke vil have indflydelse på valget af beskatningsform.  

 

1.5 Model og metodevalg 

 

Opgavens udformning vil have både en praktisk og en teoretisk tilgang. Gennem analyse og redegørelse af 

de lovmæssige tekster samt beregningseksempler, baseret på fiktive tal, vil der søges svar på opgavens 

problemstilling. 

Analyse og redegørelse af personskatteloven og virksomhedsskatteloven skal klarlægge gældende regler på 

området samt give et struktureret indblik i væsentlige forskelle lovene imellem. Analysen understøttes 
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herefter med beregningseksempler for at belyse den økonomiske indvirkning af de to loves tilgang til 

beskatning af personlig virksomhed i praksis.  

Beregningseksempler er lavet ud fra gældende satser for indkomståret 2018. Der tages udgangspunkt i en 

ugift person, som er fuld skattepligtig til Danmark og bosat i Københavns kommune samt medlem af 

folkekirken. Det er forudsat at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke driver næringsvirksomhed med 

fordringer. 

 

1.6 Kildekritik 

Der benyttes udelukkende sekundære data til besvarelse af problemstillingen, primært lærebøger fra CBS 

samt lovtekster, mere præciseret, personskatteloven samt virksomhedsskatteloven.  

Eftersom lærebøgerne opdateres og udkommer årligt, grundet den løbende ændring af regler samt skatte- 

og fradragssatser etc. er der øget opmærksomhed på at tal, regler, satser etc. er korrekt opdateres i 

bøgerne. For at imødekomme dette vil der løbende kontrolleres til Karnovs lovsamling 2018/1 samt til 

SKATs hjemmeside. 

Ved brug af fagbøger på området, lovtekster samt SKATs hjemmeside vurderes det at dataene som ligger til 

grund for denne opgave har en høj grad af validitet og reliabilitet.  

Der gøres opmærksom på at alle tal i beregningseksempler vil være fiktive og er blok et værktøj til at belyse 

den økonomiske forskel på de to regelsæt i praksis. 

 

1.7 Forkortelser  

Personskatteloven PSL 

 Virksomhedsskatteloven  VSL 

Virksomhedsskatteordningen VSO 

Arbejdsmarkedsbidragsloven AMBL 

Varelagerloven VLL 

Statsskatteloven SL 

Ligningsloven LL 
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1.8 Projektstruktur 

Besvarelse af undersøgelsesspørgsmålene som ultimativ skal munde ud i en konklusion på 

problemformulering, vil blive behandlet efter følgende struktur 

1.del 

1. del vil være en gennemgang af den grundlæggende teori. Her kigges på hvilken begrebsramme vi 

bevæger os indenfor samt SKATs juridiske vejlednings ”definitionen” på en selvstændigt erhvervsdrivende. 

2. del  

2. del vil beskæftige sig med personskatteloven. Først en teoretisk gennemgang af den skattepligtige 

indkomst som herefter understøttes af beregningseksempler. 

 3. del 

Her redegøres for virksomhedsskatteloven, nærmere bestemt reglerne for anvendelse af 

virksomhedsskatteordningen. Afsnitte vil behandle hvem reglerne for VSO finder anvendelse på, hvad 

ordningen indebærer administrativt samt beregningseksempler for skatten opgjort efter reglerne i VSO. 

4.del 

I dette afsnit udarbejdes en sammenfattende analyse af forskelle i de to beskatningsmodeller. Først 

analyseres og sammenlignes de teoretiske forskelle, herved opnås overblik over fordele samt ulemper. 

Herefter følger beregningseksempler for at illustrere det økonomiske aspekt af at vælge den ene 

beskatningsform frem for den anden.   

 5.del 

Her søges en sammenfattende redegørelse og konklusion på undersøgelsesspørgsmål samt 

problemformuleringen.   
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2.0 Selvstændigt erhvervsdrivende 

2.1 Begrebsramme 

I den brede forstand er en selvstændigt erhvervsdrivende en person som, for egen regning og risiko, udøver 

virksomhed af økonomisk karakter med gevinst for øje og med en vis grad af intensitet. Dansk 

skattelovgivning giver imidlertid ikke nogen klar definition på en selvstændigt erhvervsdrivende, hvorfor 

der er udarbejdet en juridisk vejledning på området1. 

Når det skal bestemmes om en person er selvstændigt erhvervsdrivende skelnes der mellem at være 

lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende eller at drive hobbyvirksomhed. Sondringen har betydning 

eftersom den selvstændigt erhvervsdrivende kan fradrage driftsudgifter ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst.  

Forudsætninger for at være selvstændigt erhvervsdrivende: 

• Driver virksomhed for egen regning og risiko 

• Har gevinst for øje 

• Har en vis intensitet 

• Virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode 

    

Juridisk vejledning fremsætter også følgende kriterier som taler for at en person kan betegne sig selv som 

selvstændigt erhvervsdrivende: 

• indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden 

instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre 

• hvervgiverens forpligtelser over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte ordreforhold 

• indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre 

arbejde for andre 

• indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i 

øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko 

• indkomstmodtageren har ansat personale, og er frit stillet med hensyn til at antage medhjælp 

• vederlaget betales efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt 

og eventuelle mangler afhjulpet 

• indkomsten modtages fra en ubestemt kreds af hvervgivere 

                                                           
1 https://tax.dk/jv/cc/C_C_1_1_1.htm & https://tax.dk/jv/cc/C_C_1_2_1.htm  

https://tax.dk/jv/cc/C_C_1_1_1.htm
https://tax.dk/jv/cc/C_C_1_2_1.htm
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• indkomsten afhænger af et eventuelt overskud 

• indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lignende 

• indkomstmodtageren helt eller delvist leverer de materialer, der anvendes ved arbejdets udførelse 

• indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, fx forretning, værksted, kontor, klinik, 

tegnestue mv., og arbejdet udøves helt eller delvist fra lokalerne 

• indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling og lignende, og om 

indkomstmodtageren har fået en sådan tilladelse 

• indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at vedkommende er 

fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art 

• indkomstmodtageren i henhold til momsloven er momsregistreret, og ydelsen er faktureret med 

tillæg af moms 

• ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren. 

 

Kriterierne er blot vejledende og en afgørelse må bero på en individuel samlet vurdering, men overordnet 

kan man sige at lønmodtagere står i tjenesteforhold til en arbejdsgiver og handler på dennes anvisninger og 

uden egen risiko. Hobbyvirksomheden mangler den nødvendige intensitet samt ofte evne til at skabe 

overskud.   

Eksempler på selvstændigt erhvervsdrivende kunne være 

• Praktiserende læger og dagplejere 

• Tatovører og piercere 

• Frisører, kosmetologer, neglesaloner 

• Freelance journalister og pressefotografer 

• Små privatejede butikker og spisesteder 

• Udlejning af fast ejendom 

Eksempler på indkomst som ikke kan betegnes som selvstændig virksomhed 

• Deltagere i skattemæssigt transparente selskaber 

• Honorarmodtagere, foredragsholdere 

• Revisorer/advokater som er juniorpartnere med en eller få klienter 

   

 

https://tax.dk/skat/moms.htm
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3.0 Personskatteloven 

De almindeligt gældende regler for beskatning af privatpersoner, det være sig lønmodtagere eller 

selvstændigt erhvervsdrivende, findes i personskatteloven. Såfremt en selvstændigt erhvervsdrivende ikke 

aktivt vælger at lade sig beskatte efter VSL er det PSL som finder anvendelse. 

Jf. PSL skal der opgøres en  

• skattepligtig indkomst, PSL §1 

• en personlig indkomst, PSL §3 

• en kapital indkomst, PSL §4 

• en aktieindkomst, PSL §4 a  

• en CFC indkomst (Controlled Foreign Company indkomst), PSL§ 4 b  

 

Den skattepligtige indkomst omfatter den personlige indkomst samt kapitalindkomsten men ikke 

aktieindkomsten og CFC indkomst. Aktieindkomst reguleres efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven 

mens CFC indkomst reguleres efter selskabsskatteloven, nærmere bestemt §32.    

 

Personskatteloven er opdelt efter følgende struktur 

Opgørelse af skattepligtig indkomst §§ 1-4 

Beregning af indkomstskatten §§ 5-9 

Personfradrag §§ 10-11 

Skatteværdi § 12 

Underskud § 13 

Omregning § 14 

Dødsboer & Formue skat  §§ 15-18 (Ophævet) 

Skatteloft § 19 

Regulering § 20 

Fælles bestemmelser §§ 21-24 (Ophævet) 

Ikræfttræden mv. §§ 25-28 
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3.1 Indkomstopgørelsen 

3.1.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst 

 

PSL §§ 1-4 bestemmer at personer som er skattepligtige til Danmark, skal opgøre deres skattepligtige 

indkomst efter almindeligt gældende skatteregler med de ændringer som følger af PSL samt at der skal 

opgøres de fem indkomstopgørelser som beskrevet ovenfor. Den skattepligtige indkomst består af 

personlig indkomst samt kapitalindkomst og fratrækkes ligningsmæssige fradrag. 

 

 

Indkomstopgørelsen 

 

Personlig indkomst      xxx.xxx 

+/- netto kapitalindkomst    +/-x.xxx 

- ligningsmæssige fradrag       - x.xxx 

Skattepligtig indkomst       xxx.xxx 

 

3.1.2 Personlig indkomst 

 

Personlig indkomst omfatter al indkomst som indgår i den skattepligtige indkomst med undtagelse af 

kapitalindkomsten som er udtømmeligt opremset i PSL §4. Skattepligtige indtægter følger af 

Statsskatteloven §4 samt Ligningsloven §16, disse bestemmelser er dog ikke udtømmende.  

Statsskatteloven §4 bestemmer at man som udgangspunkt er skattepligtig af alle indtægter, om de hidrører 

her fra landet eller ej (globalindkomstprincippet), bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi. 

Personlig indkomst omfatter blandet andet overskud ved selvstændig virksomhed, lønindkomst, pensioner, 

SU, værdien af goder, der indrømmes som led i ansættelsesforhold samt spil og lotterigevinster der ikke er 

undtaget ved lotteriloven/spilloven. 
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I den personlige indkomst kan selvstændigt erhvervsdrivende fradrage udgifter som er med til at erhverve, 

sikre og vedligeholde indkomsten. Omkostninger som kan fratrækkes i den personlige indkomst, er 

udtømmende opregnet i PSL §3 stk 2 og omfatter driftsomkostninger, skattemæssige afskrivninger og 

nedskrivninger på varelager. Renteomkostninger kan ikke fradrages i den personlige indkomst.    

 

3.1.3 Kapitalindkomst. 

 

Kapitalindkomst er udtømmende opregnet i PSL § 4 og omfatter det samlede nettobeløb af blandt andet 

• renteindtægter og udgifter  

• Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven 

• Kapitalafkast ved beskatningen efter VSL 

• Skattepligtigt udbytte samt avancebeskatning, som ikke er aktieindkomst efter 

aktieavancebeskatningsloven § 4 a 

• Indkomst ved anpartsvirksomhed med flere end 10 ejere, forudsat at ejer ikke selv deltager i 

virksomhedens drift i væsentligt omfang. 

 

Jf. Statsskatteloven § 4 Litra e skal renteindtægter medregnes i den skattepligtige indkomst mens 

renteudgifter kan fradrages efter Statsskatteloven § 6 Litra e og Ligningsloven § 5. I dansk skattelov gøres 

der ikke forskel på debitor- og kreditorrenter og det er dermed nettokapitalindkomsten som skal opgøres i 

kapitalindkomsten jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 1. 

Hvis der drives næringsvirksomhed med fordringer, skal renteindtægter og renteudgifter medtages i den 

personlige indkomst jf. PSL § 4 stk. 3. 

 

Juridisk vejledning C.A.11.1.1 definerer renter således 

Ved renter forstås, et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor, beregnet som en bestemt 

procentdel af den til enhver tid værende restgæld, for at stille kapital til disposition2. 

 

                                                           
2 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2047205&chk=215961 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=2047205&chk=215961
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Hermed adskiller renter sig fra provisionsydelser, låneafgifter samt andre omkostninger som måtte opstå i 

forbindelse med låntagningen. Finansieringstillæg samt kursgevinster og -tab er dermed ikke omfattet af 

rentebegrebet da de ikke understøttes af Statsskatteloven § 4. Låneomkostninger kan alligevel fratrækkes i 

kapitalindkomst efter Ligningsloven § 8 stk. 3 litra c såfremt de har en løbetid under 2 år mens kursgevinst 

og -tab fradrages efter PSL § 4 stk. 2.  

Overstiger nettogevinsten kr. 2.000 på finansielle fordringer, herunder obligationer og pantebreve 

beskattes gevinst som kapitalindkomst jf. Kursgevinstloven § 14 stk. 1.   

  

3.1.4 Ligningsmæssige fradrag 

 

Ligningsmæssige fradrag fratrækkes den skattepligtige indkomst og er grundlæggende bestemt i  

statsskatteloven § 6 og uddybet i Ligningsloven. Reglerne i ligningsloven giver adgang til en række fradrag,  

hvoraf nogen fradrag er beløbsbegrænsede og andre først kan fratrækkes såfremt de overstiger en  

beløbsgrænse.   

 

Ligningsmæssige fradrag omfatter  

 

• Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag 

• Befordringsfradrag 

• Kontingenter til fagforening, A-kasse og efterløn 

• Underholdsbidrag til børn eller tidligere ægtefælle 

• Fradrag for gaver til almenvelgørende foreninger samt kulturinstitutioner.  

 

Beskæftigelses- og jobfradrag gives automatisk til alle som har am-bidragspligtig løn eller overskud af  

personlig virksomhed. Beskæftigelsesfradraget beregnes som 9,5 % af den skattepligtige indkomst og kan  

højst udgøre kr. 34.300 2018. Jobfradraget beregnes som 2,5 % af den skattepligtige indkomst og kan højst  

udgøre kr. 1.400 i 2018. 
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Befordringsfradrag gives såfremt den skattepligtige har over 24 km mellem hjem og arbejdsplads pr.  

arbejdsdag. Fradraget beregnes som en kilometertakst og satserne for 2018 er kr. 1,94 pr km mellem        

25-120 km og kr. 0,97 pr. km kørt herover. 

Såfremt man er bosat i en yderkommune er der ikke nedsat godtgørelse over 120 km og den skattepligtige 

kan dermed fradrage kr. 1,94 pr. km for alle kilometer kørt over bundgrænsen på 24 km. Ved rejser over 

broerne Storebælt og Øresund gives der ekstra fradrag samt ved rejser med færge eller fly. 

Fradraget gives kun såfremt transport ikke er betalt af arbejdsgiver og den skattepligtige ikke har fri bil 

stillet til rådighed i firmaet. Godtgørelsen gælder alle transportmidler om man kører i egen bil, offentlig 

transport eller andet og gives kun for faktiske transportdage, hvorfor der ikke ydes fradrag ved ferie, 

sygdom, kursusdage og lignende. 

 

Fagforeningskontingent fradrages med højst kr. 6.000 årligt mens der ikke er noget loft for kontingent til a-

kasse samt bidrag til efterløn.  

 

Underholdsbidrag kan fradrages efter LL § 10 mens bidrag til børn kan fradrages efter LL § 11, men kun 

indtil barnet er fyldt 18 år.  

 

Gaver til almenvelgørende foreninger som er godkendt af staten kan fradrages med højst kr. 15.900 i 2018. 

 

3.1.5 Arbejdsmarkedsbidrag 

 

Ud over ovenstående omfatter indkomstopgørelsen for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende at 

arbejdsmarkedsbidrag. Jf. AMBL § 4 skal selvstændig erhvervsdrivende betale arbejdsmarkedsbidrag af 

overskuddet i deres personlige virksomhed. Arbejdsmarkedsbidragssatsen er en fast sats på 8% og 

fratrækkes den personlige indkomst. 
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3.2 Beregning af indkomstskatten 

3.2.1 Indkomstskatten 

 

Efter opgørelse af den skattepligtige indkomst skal den betalbare skat beregnes. Indkomstskatten i 

Danmark omfatter skatter til stat, kommune samt kirke. Skatten er progressiv, hvilket betyder at 

skattesatsen øges ved højere skattegrundlag.   

 

Skatter til staten 

   

Skatter til staten er reguleret i PSL og består af 

Bundskat § 6 

Topskat § 7 

Udligningsskat § 7a 

Sundhedsbidrag § 8 

Skat af aktieindkomst § 8a 

Skat af CFC-indkomst § 8b 

Skat svarende til kommunal indkomstskat § 8c 

 

Bundskat beregnes af den personlige indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst og efter 

arbejdsmarkedsbidrag. Såfremt en gift person har negativ nettokapitalindkomst, modregnes dette beløb i 

ægtefælles positive nettokapitalindkomst, når ægtefællerne er samlevende ved årets udløb. Bundskatten 

udgør for 2018 11,13 %. Satsen reguleres årligt og det er på nuværende tidspunkt bestemt at satsen er 

stigende frem til år 2022, hvorefter den fastholdes på 12,2 %.     

  

Topskatten udgør 15 % og beregnes af den personlige indkomst tillagt fradragne og ikke medregnede beløb 

omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningsloven, tillagt positiv nettokapitalindkomst der overstiger 

et grundbeløb på kr. 43.800 efter arbejdsmarkedsbidrag.  Topskatten har et bundfradrag på kr. 498.900 

efter arbejdsmarkedsbidrag, hvormed der kun skal betales topskat af det beløb som overstiger 

bundgrænsen.  
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Såfremt den positive nettokapitalindkomst for en gift person er lavere end grundbeløbet på kr. 43.800 

forhøjes ægtefælles grundbeløb med forskelsbeløbet, når ægtefællerne er samlevende ved årets udløb.   

  

Udligningsskatten vedrører ydelser der er omfattet af pensionsbeskatningsloven. Skatten beregnes af den 

personlige indkomst tillagt fradragne indbetalinger til pensionsordninger og udgør i 2018 3%. Frem mod 

2020 falder udligningsskatten med 1% årligt og er i 2020 udfaset. Udligningsskatten har ikke indflydelse på 

valget mellem beskatning efter PSL eller VSL og vil ikke blive behandlet i denne opgave. 

 

Sundhedsbidraget beregnes på grundlag af den skattepligtige indkomst og er for indkomståret 2018 1%. 

Siden 2012 er sundhedsbidraget falder med 1% årligt og vil fra 2019 være udfaset. 

 

Aktieindkomst der ikke overstiger et grundbeløb på kr. 52.900 i 2018 beskattes med 27% mens 

aktieindkomst herover beskattes med 42%. Ved negativ aktieindkomst beregnes en negativ skat efter 

samme regler. Ved ægtefæller som er samlevende ved årets udløb, kan de benytte hinandens fradrag 

såfremt den ene ikke udnytter sit fradrag fuldt ud. 

Den beregnede skat indgår i slutskatten. 

Det skal bemærkes at børsnoterede aktier er kildebestemte hvorfor tab kun kan fradrages i årets gevinst, 

fremtidig gevinst eller ægtefælles gevinst på børsnoterede aktier. 

 

CFC-indkomst reguleres efter Selskabsskatteloven § 17 og beskattes i 2018 med 22%.   

 

PSL § 8 c vedrører personer som er omfattet af kildeskatteloven § 2 stk 1-2 og bestemmer at disse skal 

betale en skat svarende til kommunal indkomstskat af den skattepligtige indkomst. 

    

Udover bestemmelserne i PSL skal der jf. arbejdsmarkedsbidragsloven også betales en skat på 8 % af den 

personlige indkomst til staten.   
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3.2.2 Kommune- og kirkeskat 

 

Kommuneskatten og kirkeskatten varierer alt efter hvilken kommune man er bosat i. Den laveste 

kommunale beskatning er i Rudersdal kommune på 22,5 % mens den højeste kommunale skat findes på 

Langeland med 27,8. Laveste kirkeskat er i Gentofte kommune og er på 0,39 % mens den højeste kirkeskat 

er på 1,3 og findes i Læsø kommune3.  

Kommuneskatten skal betales af alle skattepligtige borgere mens kirkeskatten kan undgås såfremt man 

melder sig ud af Folkekirken. Det er den skattepligtiges bopælsadresse pr. 5. september et givent år som 

bestemmer hvilken kommune der skal betales skat til det efterfølgende kalenderår også selvom der flyttes i 

mellemtiden.   

 

3.2.3 Skatteloft 

 

Der er i PSL § 19 to bestemmelser vedrørende skatteloft. PSL § 19 stk. vedrører skatteloft for den 

personlige indkomst mens PSL § 19 stk. vedrører skatteloft for positiv nettokapitalindkomst. Begge 

skattelofter påvirker topskatten. 

Jf. PSL § 19 stk. 1 er der indført et skatteloft som bestemmer at hvis det samlede skattetryk for 

bundskatten, topskatten, sundhedsbidrag samt kommuneskatten overstiger 52,02 % skal der gives nedslag i 

statsskatten efter § 7, topskatten, med den procentdel som overstiger 52,02 %. 

Da bundskat, topskat og sundhedsbidrag beregnes efter faste procentsatser er det afgørende hvilken 

kommune man er bosat i. Skatteloftet omfatter ikke kirkeskatten. 

Tages der udgangspunkt i Langeland kommune, som har den højeste kommuneskat på 27,8 % samt en 

personlig indkomst på kr. 800.000 og nettokapitalindkomst på kr. 0 vil skatteloftet have denne påvirkning 

på topskatten. 

 

 

 

                                                           
3 https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/aar/2018 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/aar/2018
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  Indkomstskatten 
 

  

  Bundskat 11,13%   

  Sundhedsbidrag 1,00%   

  Kommuneskat 27,80%   

  Topskat 15,00%   

  Skat i alt 54,93%   

  
  

  

  Skatteloft 52,02%   

  
  

  

  Nedslag i skatten 2,91%   

  
  

  

  
  

  

  Personlig indkomst 800.000,00   

  AM-bidrag 8% 64.000,00   

  Personligt indkomst efter AM-bidrag 736.000,00   

  Nettokapitalindkomst 0,00   

  Ligningsmæssige fradrag -34.300,00   

  Skattepligtig indkomst 701.700,00   

  
  

  

  
  

  

  Personlig indkomst efter AM-bidrag 736.000,00   

  Bundfradrag for topskat -498.900,00   

  Topskattegrundlag 237.100,00   

  Topskat 15% 35.565,00   

  
  

  

  
  

  

  Beregnet nedslag grundet skatteloft 
 

  

  Nedslagsprocent * topskattegrundlag 6.899,61   
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jf. PSL § 19 stk. 2. opnås der skatteloft ved 42% ved positiv nettokapitalindkomst overstigende en 

beløbsgrænse på 43.800. 

Der tages igen udgangspunkt i Langeland kommune, personlig indkomst på kr. 800.000 men med positiv 

nettokapitalindkomst på kr. 78.000. 

 

  
 

Bundgrænse positiv nettokapitalindkomst 43.800   

  
  

  

  Indkomstskatten 
 

  

  Bundskat 11,13%   

  Sundhedsbidrag 1,00%   

  Kommuneskat 27,80%   

  Topskat 15,00%   

  Skat i alt 54,93%   

 

  
  

  

  Skatteloft PSL § 19 stk. 2 42,00%   

  
  

  

  Nedslag i skatten jf. PSL § 19 stk. 2 12,93%   

  

 

 
  

  

  Personlig indkomst 800.000,00   

  AM-bidrag 8% 64.000,00   

  Personligt indkomst efter AM-bidrag 736.000,00   

  Nettokapitalindkomst 78.000,00   

  Ligningsmæssige fradrag -34.300,00   

  Skattepligtig indkomst 779.700,00   
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  Personlig indkomst efter AM-bidrag 736.000,00   

  Bundfradrag for topskat -498.900,00   

  Topskattegrundlag 237.100,00   

  Topskat 15% 35.565,00   

  
  

  

  
  

  

  Beregnet nedslag grundet skatteloft efter PSL § 19 stk. 2 
 

  

  Nedslagsprocent * (nettokapitalindkomst – bundgrænse) 4.422,06   

        

 

Begge skattelofter har altså en økonomisk fordel som kan være ret betydelig. 

 

3.2.4 Personfradrag 

 

Jf. PSL § 10 har alle fuldt skattepligtige til Danmark over 18år et personfradrag på kr. 46.000 i 2018 niveau. 

For unge under 18år udgør personfradraget 34.500 i 2018.  

Personfradraget fratrækkes den personlige indkomst ved beregning af bundskatten og den skattepligtige 

indkomst ved beregning af sundhedsbidraget, kommuneskatten og kirkeskatten. Hermed er de første kr. 

46.000 af indkomsten skattefri. 

For ægtefæller som ikke anvender deres personfradrag fuld ud kan den resterende del af personfradraget 

overføres til ægtefællen.      

For en fuldt skattepligtig person over 18 år bosat i Københavns kommune, hvor skatteprocenten er 23,8% 

samt er medlem af folkekirken (for købehavn 0,8%) har personfradraget en skatteværdi som følger 
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  Værdi af personfradrag 
 

  

  
  

  

  Personfradrag 46.000   

  
  

  

  Skatteværdi ved bundskatten 5.120   

  Skatteværdi ved sundhedsbidraget 460   

  Skatteværdi ved kirkeskat 368   

  Skatteværdi ved kommuneskatten 10.948   

    16.896   

        

 

3.2.5 Negativ nettokapitalindkomst 

 

Ved negativ nettokapitalindkomst gives der nedslag i skatten med 7% for den del der ikke overstiger kr. 

50.000 jf. PSL § 11.  

For en gift person som ikke kan udnytte nedslaget fuldt ud, medregnes den ikke udnyttede del i ægtefælles 

skatteopgørelse. 

PSL § 11 omfatter alene personer som skal betale indkomstskat efter PSL § 8 c eller kommunal skat. 

   

3.2.6 Grøn check 

 

Ved skattereformen i 2016 indføres grøn check som er et fradrag som fuldt skattepligtige får som 

kompensation for forhøjede energiafgifter. Beløbet afhænger af din indkomst samt hvor mange børn du 

har. Som udgangspunkt er grøn check for personer over 18 år som ikke er gået på pension kr. 765 i 2018. 

Herudover ydes 175 årligt pr. barn under 18 år, dog højst for 2 børn. Barnet skal være født den første dag i 

indkomståret, må ikke være anbragt uden for hjemmet og må ikke have indgået ægteskab.  

Er indkomstgrundlaget under 232.000 gives der tillæg til grøn check. Ved højere indkomster aftrappes grøn 

check med 7,5% for den del af topskattegrundlaget som overstiger kr. 397.000 i 2018. Er den skattepligtige 

indkomst over kr. 407.200 gives der ikke grøn check.   
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Grøn check tillægges forskudsskatten og modregnes dermed i den endelige skat. 

 

3.3 Skatteberegning efter personskatteloven 

 

Når den selvstændigt erhvervsdrivende skal opgøre sin personlige indkomst samt nettokapitalindkomst til 

brug for skatteberegningen vil denne jævnføre sig sit bogholderi for virksomheden. Af balancen fremgår 

året overskud eller underskud samt renteindtægter og renteudgifter. 

Her skal den selvstændigt erhvervsdrivende være opmærksom på at der kan være forskel på den 

regnskabsmæssige og den skattemæssige behandling af visse udgifter. For eksempel er der kun 

skattemæssige fradrag for 25% af repræsentationsudgifterne, bøder samt renter og gebyrer tilskrevet 

skattekontoen er ikke fradragsberettigede da de anses som driftsfremmede og så kan der højst afskrives 

25% årligt på driftsmidler i skatteregnskabet mens der regnskabsmæssige afskrives på driftsmidler for at 

afspejle driftsmidlets reelle værdi. 

 

3.3.1 Beregningseksempler skatteopgørelsen 

3.3.2 Varierende nettokapitalindkomst, ens personlig indkomst 

 

Nedenfor ses tre eksempler på skatteberegninger som alle varierer i nettokapitalindkomst mens personlig 

indkomst holdes konstant.   

 

            

  Skattesatser 2018 
   

  

  
    

  

  AM-bidrag 8% 
  

  

  Bundskat 11,13% 
  

  

  Sundhedsbidrag 1% 
  

  

  Kirkeskat (Københavns kommune) 0,8% 
  

  

  Kommuneskat (Københavns kommune) 23,80% 
  

  

  Topskat  15% 
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  Opgørelse af indkomst 1 2 3   

   
    

  

  Personlig indkomst 
   

  

  Overskud af personlig virksomhed før renter 800.000 800.000 800.000   

  AM-bidrag -64.000 -64.000 -64.000   

  Personlig indkomst i alt (P) 736.000 736.000 736.000   

  
    

  

  Kapitalindkomst 
   

  

  Renteindtægter 0 78.000 0   

  Renteudgifter 0 0 78.000   

  Nettokapitalindkomst i alt (NK) 0 78.000 78.000   

  
    

  

  Ligningsmæssige fradrag 
   

  

  Beskæftigelsesfradrag 34.300 34.300 34.300   

  Jobfradrag 1.400 1.400 1.400   

  Ligningsmæssige fradrag i alt  35.700 35.700 35.700   

  
    

  

  
    

  

  Skattepligtig indkomst 
   

  

  Personlig indkomst 736.000 736.000 736.000   

  Nettokapitalindkomst 0 78.000 -78.000   

  Ligningsmæssige fradrag -35.700 -35.700 -35.700   

  Skattepligtigt indkomst i alt (SI) 700.300 778.300 622.300   

  
    

  

  
    

  

  Skatteberegning 
   

  

  Specifikation af skatten 
   

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 64.000 64.000 64.000   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 81.917 90.598 81.917   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 7.003 7.783 6.223   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 166.671 185.235 148.107   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 5.602 6.226 4.978   

  Topskat (15% af P - 498.900) 35.565 35.565 35.565   

  Topskat af positiv NK over 43.800 (15%*(78.000-43.800)) 0 5.130 0   

  Skatteloft jf. PSL §19 stk. 2 (NK-43.800)*(42%-11,13%-1%-23,8%-15%) 0 -3.054 0   

  Nedslag ved negativ NK (7% * NK ikke overstigende 50.000) 0 0 -3.500   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120 -5.120   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460 -460   

  0,8% af46.000 personfradrag af kirkeskat -368 -368 -368   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948 -10.948   
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  Beregnet skat 343.863 374.588 320.395   

            

 

I eksemplet er den personlige indkomst holdt konstant, ligeledes er ligningsmæssige fradrag. Hermed ses 

det at ved ingen kapitalindkomst opgøres den skattepligtige indkomst til kr.  700.300 og skatten beregnes 

til kr. 343.863. 

Ved negativ kapitalindkomst er den skattepligtige indkomst 78.000 lavere og ender på kr. 622.300 mens 

skatten opgøres til kr. 320.395, hvilket er kr. 23.468 under skattebetalingen uden kapitalindkomst. Ved 

negativ nettokapitalindkomst opnås et særligt fradrag som i eksemplet opgøres til kr. 3.500.  

Ved positiv nettokapitalindkomst opgøres den skattepligtig indkomst til kr. 778.300 mens skatteberegning 

udviser kr. 374.588. Ved positiv nettokapitalindkomst skal der både beregnes topskat for den del af 

kapitalindkomsten som overstiger grundbeløbet på kr. 43.800 mens der også skal beregnes skatteloft efter 

PSL §19 stk. 2. 

 

Indvirkningen af nettokapitalindkomsten på årets resultat af personlig virksomhed efter skat ses nedenfor. 

 

            

  Personlig indkomst 736.000 736.000 736.000   

  Kapitalindkomst 0 78.000 -78.000   

  Beregnet skat -343.863 -374.588 -320.395   

  Årets resultat af personlig virksomhed efter skat 392.137,20 439.411,86 337.605,20   

            

 

Den samlede skatteprocent for bundskat, topskat, sundhedsbidrag og kommuneskat når ikke over 

skatteloftsgrænsen på 52,02%, hvorfor der ikke reguleres for skråt skatteloft. 

Da den skattepligtige indkomst er over kr. 407.200, gives der ikke kompensation i form af grøn check. 
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3.3.3 Varierende nettokapitalindkomst, ens overskud af personlig virksomhed 

 

Antages det i stedet at årets resultat efter renter er ens for tre forskellige virksomheder med samme 

nettokapitalindkomstforudsætninger som ovenfor fås følgende indvirkning på skatten. 

 

            

  Virksomhed 1 2 3   

  Renteindtægter 0 78.000 0   

  Renteudgifter 0 0 78.000   

  Resultat efter renter 800.000 800.000 800.000   

  
    

  

   
    

  

 

  Personlig indkomst 
   

  

  Overskud af personlig virksomhed før renter 800.000 722.000 878.000   

  AM-bidrag -64.000 -57.760 -70.240   

  Personlig indkomst i alt (P) 736.000 664.240 807.760   

  
    

  

  Kapitalindkomst 
   

  

  Renteindtægter 0 78.000 0   

  Renteudgifter 0 0 78.000   

  Nettokapitalindkomst i alt (NK) 0 78.000 78.000   

  
    

  

  Ligningsmæssige fradrag 
   

  

  Beskæftigelsesfradrag 34.300 34.300 34.300   

  Jobfradrag 1.400 1.400 1.400   

  Ligningsmæssige fradrag i alt  35.700 35.700 35.700   

  
    

  

  Skattepligtig indkomst 
   

  

  Personlig indkomst 736.000 664.240 807.760   

  Nettokapitalindkomst 0 78.000 -78.000   

  Ligningsmæssige fradrag -35.700 -35.700 -35.700   

  Skattepligtigt indkomst i alt (SI) 700.300 706.540 694.060   
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  Skatteberegning  
   

  

  Specifikation af skatten 
   

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 64.000 57.760 70.240   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 81.917 82.611 89.904   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 7.003 7.065 6.941   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 166.671 168.157 165.186   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 5.602 5.652 5.552   

  Topskat (15% af P - 498.900) 35.565 24.801 46.329   

  Topskat af positiv NK over 43.800 (15%*(78.000-43.800)) 0 5.130 0   

  

Skatteloft jf. PSL §19 stk. 2 (NK-43.800)*(42%-11,13%-1%-23,8%-

15%) 0 -3.054 0   

  Nedslag ved negativ NK (7% * NK ikke overstigende 50.000) 0 0 -3.500   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120 -5.120   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460 -460   

  0,8% af46.000 personfradarg af kirkeskat -368 -368 -368   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948 -10.948   

  Beregnet skat 343.863 331.227 363.756   

            

 

For denne beregning varierer den skattepligtige indkomst ikke synderligt da personlig indkomst samt 

kapitalindkomst tilsammen giver årets overskud af personlig virksomhed. Her er det kun AM-bidraget som 

beregnes af den personlige indkomst som giver variationen. 

 

            

  Overskud af personlig virksomhed efter renter 800.000 800.000 800.000   

  Beregnet skat -343.863 -331.227 -363.756   

  Overskud er personlig virksomhed efter skat 456.137,20 468.773,31 436.243,75   

            

 

Skatteberegningen derimod er væsentlig forandret. Bundfradraget som beregnes af personlig indkomst 

tillagt positiv nettokapitalindkomst, er ca. kr. 7.000 højere for virksomhed 3 end for virksomhed 1. Ligeledes 

er der betydelig forskel i topskatten som også beregnes af den personlige indkomst.  
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  Forskel i overskud  Virksomhed 1 Virksomhed 2 Virksomhed 3   

  Virksomhed 1 0,00 -12.636,11 19.893,45   

  Virksomhed 2 12.636,11 0,00 32.529,56   

  Virksomhed 3 -19.893,45 -32.529,56 0,00   

            

 

Herved ses det at tre forskellige virksomheder som alle har opnået samme resultat af personlig virksomhed 

i indkomståret, grundet ovenstående skatteregler opnår forskellig beskatning. Ved negativ kapitalindkomst 

i virksomhed 3 men ellers samme overskud af personlig virksomhed som virksomhed 1, får virksomhed 3 en 

højere skattebetaling på kr. 19.893,45 end virksomhed 1. 

Ved forskel mellem virksomhed 2 og 3 som henholdsvis har positiv og negativnettokapitalindkomst er 

forskellen hele kr. 32.529 i beskatning. 

Det er altså af væsentlig økonomisk betydning at personlig indkomst og kapitalindkomst ikke beskattes ens 

efter reglerne i PSL.  

 

3.4 Underskud 

3.4.1 underskud i den skattepligtige indkomst 

 

Ved underskud i den skattepligtige indkomst beregnes skatteværdien af underskuddet og modregnes så 

vidt muligt i bundskatten, topskatten, udligningsskatten samt skat af aktieindkomst over grundbeløbet i PSL 

§8 a. Modregning sker i nævnte rækkefølge og før skatterne nedsættes med personfradraget. 

Skatteværdien af underskuddet beregnes som beskatningsprocenten for sundhedsbidraget efter PSL § 8 og 

beskatningsprocenterne for kommunal indkomstskat og kirkeskat efter PSL § 8 c. Resterende underskud 

som ikke kan indeholdes i den beregnede skat fremføres til modregning i senere indkomstår jf. PSL § 13 stk. 

1.  Underskud fremføres tidsubegrænset. 



Beskatning af personlig virksomhed efter PSL og VSO   Sarah Sørensen 

 
28 

 

For gifte personer, som er samlevende ved indkomstårets udløb, modregnes et resterende underskud, så 

vidt muligt, i ægtefælles indkomst. Modregning sker før udnyttelsen af eventuel fremført negativ 

skattepligtig indkomst fra tidligere år hos ægtefællen.  

Nedenfor ses to eksempler på beregninger for underskud i den skattepligtige indkomst. Et eksempel hvor 

skatteværdien af underskuddet kan indeholdes i årets øvrige skat og et eksempel hvor der opstår 

underskud til fremførsel. 

 

          

  
 

Underskud indeholdt i året Underskud til fremførsel   

  Resultat før renter 600.000 300.000   

  Renteindtægter  10.000 10.000   

  Renteudgifter  650.000 650.000   

  
   

  

  Opgørelse af indkomst 
  

  

  Personlig indkomst 
  

  

  Overskud af personlig virksomhed før renter 600.000 300.000   

  AM-bidrag -48.000 -24.000   

  Personlig indkomst i alt (P) 552.000 276.000   

  
   

  

  Kapitalindkomst 
  

  

  Renteindtægter 10.000 10.000   

  Renteudgifter -650.000 -650.000   

  Nettokapitalindkomst i alt (NK) -640.000 -640.000   

  
   

  

  Ligningsmæssige fradrag 
  

  

  Beskæftigelsesfradrag -34.300 -34.300   

  Jobfradrag -1.400 -1.400   

  Ligningsmæssige fradrag i alt  -35.700 -35.700   

  
   

  

  
   

  

  Skattepligtig indkomst 
  

  

  Personlig indkomst 552.000 276.000   

  Nettokapitalindkomst -640.000 -640.000   

  Ligningsmæssige fradrag -35.700 -35.700   

  Skattepligtigt indkomst i alt (SI) -123.700 -399.700   
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  Skatteberegning  
  

  

  Specifikation af skatten 
  

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 48.000 24.000   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 61.438 30.719   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) -1.237 -3.997   

  Kommuneskat (23,8% af SI) -29.441 -95.129   

  Kirkeskat (0,8% af SI) -990 -3.198   

  Topskat (15% af P - 498.900) 7.965 0   

  

Nedslag ved negativ NK (7% * NK ikke overstigende 

50.000) -3.500 -3.500   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -3.220 0   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag 0 0   

  0,8% af 46.000 personfradrag af kirkeskat 0 0   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat 0 0   

  Negativ skat som ikke kan indeholdes i bundskatten 
 

75.104   

  Beregnet skat 79.015 24.000   

  
   

  

  
   

  

  Betalbar skat 
  

  

  Beregnet skat 79.015 24.000   

  Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check) -765 -765   

  Betalbar skat i alt 78.250 23.235   

          

 

I kolonne 1 ses det at skatteværdien af underskuddet som opgøres til kr. -31.667 kan indeholdes i årets 

beregnede bundskat på kr. 61.438. Der beregnes topskat for den del af den personlige skat som overstiger 

bundgrænsen på kr. 498.900. 

Da nettokapitalindkomsten er negativ, beregnes nedslag i skatten for den del som ikke overstiger kr. 

50.000. 

Endeligt gives der nedslag i bundskatten med personfradraget. Da sundhedsbidrag, kommuneskat samt 

kirkeskat er negativ beregnes der ikke nedslag i disse skatter. 

Skatten for året beregnes dermed på kr. 79.015. Da indkomstgrundlaget er lavt gives der kompensation for 

forhøjede afgifter. Grøn check modregnes i slutskatten og dermed opgøres den betalbare skat til kr. 78.250 
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I kolonne 2 ses det at skatteværdien af underskuddet ikke kan indeholdes i årets beregnede bundskat. 

Bundskatten udgør kr. 30.719 mens skatteværdien af underskuddet udgør kr. 102.323. 

Nedslag i skatten for negativ nettokapitalindkomst modregnes efter PSL § 11 stk. 1 i skatterne efter PSL §§ 

6, 7, 7a, 8, 8a stk. 2, 8c, indkomstskat til kommune og kirkeskat i nævnte rækkefølge. Nedslaget er opgjort 

til kr. 3.500 og modregnes i bundskatten.  

Skatteværdien af underskud skal modregnes i bundskatten før der beregnes eventuelt nedslag i skatten 

med personfradraget. Da hele bundskatten udlignes med skatteværdien af underskuddet, beregnes der 

ikke personfradrag.  

Hermed opgøres skatten til kr. 24.000 bestående af am-bidraget. Herfra trækkes grøn check og den 

betalbare skat udgør kr. 23.235. 

Da hele skatteværdien af underskuddet ikke kan indeholdes i årets skat, skal restskatteværdien kr. 75.104 

tilbageregnes til negativ skattepligtig indkomst som kan modregnes i senere års positive skattepligtige 

indkomst.    

 

3.4.2 underskud i den personlige indkomst 

 

Efter PSL § 13 stk. 3 skal negativ personlig indkomst modregnes i indkomstårets positiv kapitalindkomst. 

Kan den negative personlige indkomst ikke indeholdes i den positive kapitalindkomst kan underskuddet 

fremføres til senere indkomstår. For personer som er gift, kan ikke modregnet negativ personlig indkomst 

modregnes i ægtefælles positive kapitalindkomst. 

Nedenfor ses to eksempler på underskud i den personlige indkomst. Kolonne et, hvor underskud i den 

personlige indkomst kan indeholdes i årets beregnede skat og kolonne to hvor underskuddet ikke kan 

indeholdes i årets skat og må fremføres. 

 

          

  
 

Underskud indeholdt i året Underskud til fremførsel   

  Resultat før renter -200.000 -200.000   

  Renteindtægter  650.000 40.000   

  Renteudgifter  10.000 10.000   
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  Opgørelse af indkomst 
  

  

  Personlig indkomst 
  

  

  Overskud af personlig virksomhed før renter -200.000 -200.000   

  AM-bidrag 0 0   

  Personlig indkomst i alt (P) -200.000 -200.000   

  
   

  

  Kapitalindkomst 
  

  

  Renteindtægter 650.000 40.000   

  Renteudgifter -10.000 -10.000   

  Nettokapitalindkomst i alt (NK) 640.000 30.000   

  
   

  

  Ligningsmæssige fradrag 
  

  

  Beskæftigelsesfradrag -34.300 -34.300   

  Jobfradrag -1.400 -1.400   

  Ligningsmæssige fradrag i alt  -35.700 -35.700   

  
   

  

  
   

  

  Skattepligtig indkomst 
  

  

  Personlig indkomst -200.000 -200.000   

  Nettokapitalindkomst 640.000 30.000   

  Ligningsmæssige fradrag -35.700 -35.700   

  Skattepligtigt indkomst i alt (SI) 404.300 -205.700   

  
   

  

  
   

  

  Skatteberegning  
  

  

  Specifikation af skatten 
  

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 0 0   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 48.972 -18.921   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 4.043 -2.057   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 96.223 -48.957   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 3.234 -1.646   

  Topskat (15% af P - 498.900) 0 0   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -3.220 0   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 0   

  0,8% af 46.000 personfradrag af kirkeskat -368 0   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 0   

  Negativ skat som ikke kan indeholdes i årets skat                  0 71.580   
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  Beregnet skat 137.477 0   

          

  

I kolonne et kan underskud i den personlige indkomst modregnes fuldt ud i positiv kapitalindkomst. 

Hermed er der ikke noget underskud til fremførsel og skatten beregnes til kr. 137.477. Den betalbare skat 

nedsættes med grøn check. Da personlig indkomst er negativ afregnes der ikke am-bidrag.  

I kolonne 2 kan negativ personlig indkomst ikke modregnes fuldt ud i den positive kapitalindkomst og der 

opstår dermed et underskud til fremførsel på kr. 205.700. Skatten for året opgøres til kr. 0 og værdien af 

grøn check udbetales som overskydende skat.     

 

3.5 Delkonklusion personskattelovens bestemmelser og indvirkning 

 

Selvstændigt erhvervsdrivende beskattes efter bestemmelserne i personskatteloven med mindre der aktivt 

vælges beskatning efter virksomhedsskatteloven. Personskatteloven opdeler den skattepligtige indkomst i 

personlig indkomst, kapitalindkomst, aktie- og CFC-indkomst, hvoraf aktie- og CFC-indkomst ikke behandles 

i denne opgave.  

Den skattepligtige indkomst opgøres ved den personlige indkomst tillagt nettokapitalindkomsten, 

fratrukket ligningsmæssige fradrag.  

Kapitalindkomst er udtømmende opregnet i PSL § 4 mens personlig indkomst jf. PSL § 3 er negativt 

afgrænset i forhold til PSL § 4, som værende al anden skattepligtig indkomst.  

I personlig indkomst medregnes overskud af selvstændig virksomhed mens renteindtægter og -udgifter 

medregnes under kapitalindkomsten, også selvom det er erhvervsmæssige renter. 

Der skal beregnes skat til stat og kommune samt kirkeskat såfremt den skattepligtige er medlem af 

folkekirken. Bundskat beregnes af den personlige indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst mens 

topskat betales for den del af den personlige indkomst som overstiger bundgrænsen på kr. 498.900. Der 

skal også beregnes bundskat af positiv nettokapitalindkomst over bundgrænsen 43.800. Kommune-, 

kirkeskat og sundhedsbidrag beregnes af den skattepligtige indkomst.  

Da skatter til stat samt sundhedsbidraget er faste procentsatser har det betydning for beregning af skatten 

hvilken kommune man er bosat i, fordi kommune- og kirkeskat varierer fra kommune til kommune.  
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Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat nedsættes med skatteværdien af personfradraget og beregnes 

som skattesatsen ganget med personfradraget som i 2018 er kr. 46.000.   

Renteudgifter kan ikke fratrækkes i den personlige indkomst, hvorfor de får en lavere fradragsværdi ved 

beregning af skatten. Til gengæld beregnes der bundskat af den personlige indkomst tillagt positiv 

nettokapitalindkomst, samt topskat for den del af kapitalindkomst som overstiger et grundbeløb på kr. 

43.800. Hermed beskattes renteindtægter højere end renteudgifter giver fradrag for.  

Ved negativ nettokapitalindkomst gives nedslag i skatten med 7% for den del af kapitalindkomsten som 

ikke overstiger kr. 50.000, men nedslaget kan langt fra opveje for ”tabet” det er ikke at kunne fradrage de 

erhvervsmæssige renteudgifter i den personlige indkomst.  

For selvstændigt erhvervsdrivende som skal foretage store investeringer i deres virksomheder, kan dette 

være meget uhensigtsmæssigt. Hvis renteudgifterne er så høje at overskud er personlig virksomhed, er tæt 

på nul skal der stadig betales både am-bidrag, bundskat og eventuelt topskat af den personlige indkomst. 

Hermed kan den selvstændigt erhvervsdrivende blive beskattet med flere tusinder af kroner uden reelt at 

have haft overskud i indkomståret.    

Ved beskatning efter personskatteloven ryger al overskud af personlig virksomhed til beskatning når året er 

omme. Det har ikke nogen betydning om overskuddet investeres i virksomheden eller om det trækkes ud til 

privatforbrug. 
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4.0 Virksomhedsskatteloven 

 

Ved skattereformen i 1987, som bestemmer at personer skal opdele den skattepligtige indkomst i 

personlig, kapital- og aktieindkomst, ændres fradragsværdien for en række udgifter, herunder 

fradragsværdien af renteudgifter. Mens renteindtægter tillægges den personlige indkomst ved beregning af 

bund- og topskat, kan renteudgifter først fratrækkes i den skattepligtige indkomst.  

Herfor indføres virksomhedsskatteordningen som sikrer selvstændigt erhvervsdrivende fuld fradragsret til 

alle erhvervsmæssige udgifter. Man ønsker at sidestille selvstændigt erhvervsdrivende med selskaber og 

give dem bedre mulighed for konsolidering og reinvestering i deres virksomheder, hvorfor der også bliver 

muligt for at opspare i virksomhedsskatteordningen. Opsparet overskud beskattes lempeligere end 

overskud som trækkes ud til privatforbrug. Virksomhedsskatteordningens bestemmelser findes i 

virksomhedsskatteloven. 

Virksomhedsskatteloven er opdelt i virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastordningen samt 

udligningsordningen.  

Kapitalafkastordningen, som er en forenklet version af virksomhedsskatteordningen, giver mulighed for at 

beregne et afkast af virksomhedens aktiver som fratrækkes den personlige indkomst og tillægges 

kapitalindkomsten. Afkastet beregnes som afkastsatsen ganget med aktivmassen på tidspunktet for 

virksomhedens start. Afkastsatsen er i 2018 0%, hvorfor ordningen pt ikke er relevant. 

Kapitalafkastordningen behandles ikke yderligere i denne opgave. 

Udligningsordningen er en særlig ordning for forfattere og skabende kunstnere. Da denne gruppe af fagfolk 

ofte kan opleve længere perioder uden indtægter og kortere perioder med meget høje indtægter indføres 

ordningen for at give mulighed for fordele overskuddet over flere år og dermed opnå en lempeligere 

beskatning.  Udligningsordningen rammer en meget lille gruppe af selvstændigt erhvervsdrivende og 

behandles ikke yderligere i denne opgave. 
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4.1 Virksomhedsskatteordningen 

 

Virksomhedsskatteordningen reguleres af VSL §§ 1-22 og har følgende struktur. 

 

Virksomhedsskatteordningen VSL §§1-22 

Indledende bestemmelser §§ 1-2 

Indskudskonto §§ 3-4 

Mellemregningskonto §§ 4a 

Sikkerhedsstillelser § 4b 

Overførsel af værdier til den skattepligtige § 5 

Indkomstopgørelse og skatteberegning §§ 6-13 (§14 er ophævet) 

Afståelse, ophør og omdannelse §§ 15-16  

Henstand ved ophør af skattepligt §§ 17-18 (§§19-20 er ophævet) 

Påligning og opkrævning af 

virksomhedsskat 

§§ 21-22 

 

Ordningen formål er at give den selvstændigt erhvervsdrivende fradrag for erhvervsmæssige renteudgifter i 

den personlige indkomst samt give mulighed for konsolidering og konjunkturudligning ved muligheden for 

opsparing af overskuddet til en lempeligere beskatning.    

 

4.1.1 Indledende bestemmelser 

 

Virksomhedsskatteordningens bestemmelser kan alene anvendes af personer som driver selvstændig 

virksomhed og kun for det tilfælde at virksomheden er i fortsat drift. Ordningen omfatter kun 

virksomhedens økonomi og har den selvstændigt erhvervsdrivende flere virksomheder skal alle 

virksomhederne indgå i ordningen. Drives virksomheden derimod som et interessentskab kan ejerne, 

uafhængigt af hinanden, vælge om de vil beskattes efter VSO bestemmelserne. Ægtefæller som driver 
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selvstændig virksomhed sammen, skal dele overskuddet men kan uafhængigt af hinanden vælge beskatning 

efter VSO eller PSL.  

Ordningen finder ikke anvendelse på virksomheder som beskattes efter reglerne om anpartsvirksomhed i 

PSL § 4 stk. 1 nr. 9 eller 11, de såkaldte 10-mandsselskaber og heller ikke på hobbyvirksomheder. 

Ordningen kan anvendes af både fuldt og begrænsede skattepligtige med personlig virksomhed.  

 

Ønsker den selvstændigt erhvervsdrivende at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningen skal denne 

oplyse det på selvangivelsen. Valget gælder for et år ad gangen og beskatning efter VSO eller PSL kan frit 

vælges fra indkomstår til indkomstår. Såfremt det ikke positivt tilkendegives at der ønskes beskatning efter 

VSO er det PSL som finder anvendelse. Træder den skattepligtige ud af virksomhedsskatteordningen kan 

det dog have skattemæssige konsekvenser da eventuelt opsparet overskud kommer til beskatning. Ønskes 

det modsat at træde ind i virksomhedsskatteordningen kan det vælges med tilbagevirkende kræft frem til 

30. juni i det andet kalenderår efter indkomståret. 

 

Det et krav at der skal udarbejdes et særskilt regnskab for virksomheden og at virksomhedens og den 

private økonomi holdes adskilt, da det kun er virksomhedens økonomi som kan beskattes efter VSO. Aktier 

som beskattes efter aktieavancebeskatningsloven samt uforrentede obligationer og præmieobligationer 

kan ikke indgå i virksomhedsskatteordningen med mindre der drives næring hermed. Visse aktier og 

obligationer kan dog indgå i VSO efter VSL § 1 stk. 2. 

 

Hovedreglen ved beskatning efter VSO er at alle erhvervsmæssige aktiver skal indgå i ordningen, dog som 

udgangspunkt ikke blandet benyttede aktiver. Skal virksomheden anvende et blandet benyttet aktiv kan 

virksomheden afholde nogen af omkostningerne til aktivet. Blandet benyttede biler kan indgå i VSO såfremt 

ejer beskattes af fri bil efter LL § 16 stk. 4. Alternativt holdes bilen ude af VSO mens der tages fradrag efter 

statens takster når den anvendes i virksomheden eller der tages forholdsmæssigt fradrag for andelen af de 

faktiske udgifter efter anvendelse.   

Ved blandet benyttede ejendomme skal der foreligge en offentlig vurdering af den erhvervsmæssige del og 

den private del før at den erhvervsmæssige del af ejendommen kan indgå i VSO. Hertil er det et krav at over 

25% af ejendommen anvendes til erhverv for at kunne indgå i VSO. 
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Erhvervsmæssig gæld kan ikke udelades af ordningen mens privat gæld ikke kan medtages.  

For at holde styr på indskudte aktiver og passiver i virksomhedsskatteordningen skal der føres en 

indskudskonto. Er indskudskontoen negativ, hvilket sker når der indskydes mere gæld end aktiver, beregnes 

rentekorrektion. Rentekorrektionen har en selvkontrollerende effekt som gør at SKAT ikke har fokus på 

hvor meget privat gæld der medtages i virksomhedsskatteordningen. 

Andre formkrav er at der årligt, udover indskudskontoen, skal opgøres en opsparingskonto samt 

kapitalafkast og kapitalgrundlag. 

  

4.1.2 Indskudskontoen 

 

Jf. VSL § 3 stk. 3 opgøres indskudskontoen som værdien af alle indskudte aktiver fratrukket alle indskudt 

passiver. Indskudskontoen opgøres ved regnskabsårets start i første indkomstår, hvor VSO anvendes og 

fastfryses herefter. Indskudskontoen reguleres senere hen, alene med yderligere indskudte aktiver eller 

passiver eller aktiver/passiver som overføres til privatøkonomien, men ikke som resultat af allerede 

indskudte aktiver og passivers ændrede værdi.  

Reglerne for værdiansættelse af indskudte aktiver og passiver findes i VSL § 3 stk. 4. Heraf kan nævnes 

• Fast ejendom 

Fast ejendom værdiansættes til den største af enten kontant anskaffelsessum eller offentlig 

ejendomsvurdering ved indkomstårets begyndelse tillagt ombygning og forbedringer. 

• Driftsmidler  

Værdiansættes til afskrivningsgrundlaget primo 

• Driftsmidler der hidtil har været anvendt privat 

Værdiansættes til handelsværdi 

• Varelagre 

Værdiansættes efter VVL § 1 stk. 1-3 

• Husdyrsbesætninger 

Værdiansættes til normal handelsværdi eller handelsværdi efter nedskrivning, såfremt nedskrevet 

værdi overstiger normal handelsværdi 

• Goodwill 



Beskatning af personlig virksomhed efter PSL og VSO   Sarah Sørensen 

 
38 

 

Goodwill købt efter 01-01-1999 værdiansættes til kontantomregnet anskaffelsessum fratrukket 

afskrivninger. 

For goodwill købt før 01-01-1999 gælder særlige regler. 

Oparbejdet goodwill værdiansættes til 0. 

• Andre aktiver 

Kontantomregnet anskaffelsessum fratrukket afskrivninger 

• Finansielle aktiver og gæld 

Værdiansættes til kursværdi 

 

Indskudskontoen primo bliver dermed et udtryk for den egenkapital ejeren har indskudt i 

virksomhedsordningen. Da indskudskontoen består af allerede beskattede midler, udgør indskudskontoen 

den værdi som den selvstændigt erhvervsdrivende kan trække ud af virksomheden uden beskatning og 

uden rentekorrektion.  

Efter VSL § 3 stk. 5 kan en negativ indskudskonto ved indtræden i VSO sættes til 0,- såfremt det kan 

dokumenteres at alle virksomhedens aktiver og passiver er medregnet samt at alle medregnede aktiver og 

passiver er erhvervsmæssige. 

  

          

  Opgørelse af indskudskontoen 
  

  

  
   

  

  Positiv indskudskonto År 1  År 2    

  Indskudskonto primo 0 90.000   

  Driftsmidler 200.000 10.000   

  Varelager 35.000 0   

  Gæld -145.000 -3.500   

  Indskudskonto  90.000 96.500   

  
   

  

  
   

  

  Negativ indskudskonto 
  

  

  Indskudskonto primo 0 0   

  Fast ejendom 600.000 0   
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  Driftsmidler 175.000 7.000   

  Husdyrsbesætning 225.000 0   

  Realkreditgæld -660.000 0   

  Pantebreve -350.000 0   

  Indskudskonto  -10.000 7.000   

  Reg. Jf. VSL §3 stk. 5 10.000 0   

  Indskudskonto  0 7.000   

          

 

I eksemplet ses først en indskudskonto som opgøres til positiv værdi 90.000. Der kan være indskudt en bil, 

lidt varelager samt den resterende gæld i bilen. Året efter indskydes kontormøbler for 10.000 med 

tilhørende restgæld på 3.500. Hermed ender indskudskontoen år 2 på 96.500. Bemærk at allerede 

indskudte værdier ikke ændrer sig trods afskrivninger på bil samt at varelageret året efter enten er solgt 

eller eventuelt skal nedskrives.  

Ved opgørelse af indskudskontoen med negativ værdi år 1 gennemgås samtlige aktiver og passiver og det 

bestemmes om de reelt er erhvervsmæssige og tilhører virksomheden. Er dette tilfældet sættes 

indskudskontoen til 0. Indskydes der efterfølgende år nye aktiver reguleres indskudskontoen. Spekuleres 

der i at få indskudskontoen opskrevet til nul for herefter at indskyde yderligere aktiver og opnå en højere 

indskudskonto end hvis alle aktiver var indskudt år 1, kan skat bestemme omgørelse af indskudskontoen.  

 

4.1.3 Rentekorrektion 

 

Ved negativ indskudskonto skal der som nævnt beregnes rentekorrektion. Dette gøres for, i så vidt muligt 

omfang, at private renteudgifter medtaget i VSO opnår den samme skatteværdi som private renteudgifter 

uden for VSO. Er indskudskontoen nul elle positiv skal der ikke beregnes rentekorrektion, heller ikke 

såfremt der er indskudt gæld. Rentekorrektionen medregnes i den personlige indkomst og fradrages i 

kapitalindkomsten.  

Ved negativ indskudskonto er der ikke mulighed for opsparing efter § 10 stk. 2 med mindre den 

selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet af overgangsordningen til § 3 stk. 6 i L2014 992 som bestemmer 

at der kan foretages opsparing efter VSO ved negativ indskudskonto såfremt negativ indskudskonto er 

under 500.000 både primo og ultimo i 2014 og ikke efterfølgende bliver mere negativ. 
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Indskudskontoen bliver negativ når der indskydes mere gæld end aktiver, hvilket tyder på indskydning af 

privat gæld, eller såfremt der overføres flere aktiver til privatøkonomien end de årlige overskud og 

indskudskontoen berettiger til. Rentekorrektionen er dermed en værns regel med en selvkontrollerende 

effekt, for virksomhedsejere som ikke overholder reglerne.  

Rentekorrektionsreglerne fungerer for to scenarier, ved indskydning af privat gæld samt hvis ejer både 

hævet og indskyder på indskudskontoen i samme år. 

Indskyder den selvstændigt erhvervsdrivende privat gæld i VSO opnår denne fradrag for private 

renteudgifter i den personlige indkomst og ikke i kapitalindkomsten som reglerne ellers foreskriver. 

Værnsreglen har dog i flere år haft mindre betydning da rentekorrektionssatsen var lavere end lånerenten. 

Dette ændredes i 2015 hvor man bestemte af rentekorrektionssatsen skulle være 3 procentpoint højere 

end kapitalafkastsatsen. Da kapitalafkastsatsen i 2018 er 0% er rentekorrektionssatsen 3%. 

Ved negativ indskudskonto primo eller ultimo indkomståret beregnes rentekorrektionen af den talmæssigt 

største negative værdi af indskudskontoen primo eller ultimo. Saldoen kan ikke overstige 

rentekorrektionssatsen ganget med den største talmæssige negative værdi af afkastgrundlaget primo eller 

ultimo. Beregnet rentekorrektion kan højst udgøre virksomhedens faktiske nettorenteudgifter i 

indkomståret. 

Beregning foretages således  

 

          

  Rentekorrektion  
  

  

  Negativ indskudskonto grundet privat gæld 
  

  

  
   

  

  Nettorenteudgifter 7.000 
 

  

  
   

  

  Indskudskonto 
  

  

  Primo -175.000 
 

  

  Ultimo -155.000 
 

  

  
   

  

1 Størst negativ værdi 
 

-175.000   

  
   

  

  Kapitalafkastgrundlag 
  

  

  Primo -210.000 
 

  

  Ultimo -240.000 
 

  



Beskatning af personlig virksomhed efter PSL og VSO   Sarah Sørensen 

 
41 

 

  
   

  

2 Størst negativ værdi 
 

-240.000   

  
   

  

  
   

  

  Laveste værdi af 1 og 2   -175.000   

  
   

  

  Beregnet rentekorrektion   -5.250   

  
   

  

  

Laveste værdi af nettorenteudgifter og beregnet 

rentekorrektion   -5.250   

          

  

Hvis indskudskontoen ikke er negativ, men ejer har hævet på indskudskontoen i året for senere at indbetale 

det hævede igen skal der beregnes rentekorrektion så ejer får renteudgiften privat som havde denne lånt 

pengene i banken mens virksomheden får en renteindtægt grundet udlån til ejer.  

 Rentekorrektionen beregnes som rentekorrektionssatsen ganget med de samlede hævninger på 

indskudskontoen. Beløbet kan højst udgøre rentekorrektionssatsen ganget med indskudte værdier i årets 

på indskudskontoen. 

Beregning ser således ud 

 

        

  Rentekorrektion  
 

  

  Hævninger og indskud på indskudskontoen i samme indkomstår 
 

  

  
  

  

  Hævninger i året 150.000   

  Indskud i året 160.000   

  
  

  

1 Rentekorrektion for hævninger 4.500   

2 Rentekorrektion for indskud 4.800   

  
  

  

  Laveste værdi af 1 og 2 4.500   
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4.1.4 Kapitalafkastgrundlaget 

 

Kapitalafkastgrundlaget er den værdi den selvstændigt erhvervsdrivende har investeret i sin virksomhed. 

Kapitalafkastgrundlaget svarer tilnærmelsesvis til indskudskontoen dog med enkelte forskelle.  

Værdiansættelse af kapitalafkastgrundlaget sker efter de samme regler som værdiansættelse af 

indskudskontoen, kun med den variation at for afkastgrundlaget skal fast ejendom værdiansættes til 

kontant anskaffelsessum, hvorimod fast ejendom på indskudskontoen værdiansættes til den højeste værdi 

af kontant anskaffelsessum eller offentlig vurdering primo indkomståret tillagt ombygning og forbedringer.   

På indskudskontoen fastfryses værdierne og kontoen ændrer sig kun ved yderligere indskud eller 

hævninger. For kapitalafkastgrundlaget opgøres værdierne hvert år primo.  

Ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget fratrækkes følgende 

• Beløb afsat til senere hævninger 

• Indeståender på mellemregningskontoen 

• Beløb der overføres fra virksomhedsøkonomien til privatøkonomien med virkning fra 

indkomstårets begyndelse 

 

Kapitalafkastgrundlaget anvendes til at beregne kapitalafkastet som skal lægges til den personlige indkomst 

og beskattes som kapitalindkomst. Afkastsatsen for 2018 er 0%, hvorfor kapitalafkastet er irrelevant, men 

det er kapitalafkastgrundlaget ikke. Som tidligere beskrevet anvendes afkastgrundlaget ved beregning af 

rentekorrektion ved indskydning af privat gæld. 

 

4.1.5 Mellemregningskontoen  

 

Senere indskudte aktiver registreres på indskudskontoen og ønskes de efterfølgende trukket ud af 

ordningen igen skal hævning ske i henhold til hæverækkefølgen, VSL § 4b. (Mere om hæverækkefølgen i 

senere afsnit).   

For kontante beløb, bestemmer VSL § 4 a, at disse kan føres uden om indskudskontoen på 

mellemregningskontoen. Der er ikke nogen grænser for hvor mange penge man kan indsætte på 
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mellemregningskontoen og alt hvad der føres her kan også trækkes ud i privatøkonomien igen uden 

beskatning.  

Kontante udlæg ejer gør på virksomhedens vegne kan også føres på mellemregningskontoen, ligeså kan 

private andele, for eksempel værdi af fri bil og telefon som beregnes ultimo året. 

Kontoen er uforrentet og kan ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget. 

Der kan ikke indskydes beløb på mellemregningskontoen ved indtræden i virksomhedsskatteordningen og 

bliver kontoen negativ anses saldoen for en hævning.  

 

4.1.6 Sikkerhedsstillelser 

 

Stiller den selvstændigt erhvervsdrivende aktiver som indgår i VSO som sikkerhed for gæld som ikke indgår i 

VSO behandles det som havde den erhvervsdrivende overført et beløb fra VSO til den private økonomi. 

Hævningen opgøres til enten gældens kursværdi eller aktivernes handelsværdi i det indkomstår, hvor der 

stilles sikkerhed, VSO § 4b stk. 1. Sikkerhedsstillelser som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition 

samt sikkerhedsstillelser ved gæld i blandede ejendomme er undtaget jf. VSO § 4b stk. 2-4. 

   

4.1.7 Overførsel af værdier til den skattepligtige 

 

Når værdier overføres til den skattepligtiges privatøkonomi, sker det i henhold til hæverækkefølgen. 

Hævninger betegnes som værende alle faktiske hævninger samt beløb som må anses for overført. Af den 

samlede hævning kan det vælges hvor stor en del der ønskes modregnet i en eventuel positiv 

mellemregningskonto.  

Bestanddelene i årets hævninger skal opgøres efter følgende struktur 

 

1 - Faktiske hævninger 

• Kontante overførsler 

• Overførte aktiver i øvrigt 



Beskatning af personlig virksomhed efter PSL og VSO   Sarah Sørensen 

 
44 

 

2 – Beløb som anses for overført 

• Fratrukne faglige kontingenter 

• Andre værdier såsom fri bil, private andele, eget vare forbrug etc. 

3 – Hensat til hævning ultimo 

 

Punkterne 1-3 giver årets samlede hævning og opgørelsen har betydning for overskudsdisponeringen, 

skatteberegningen samt, hvor langt ned i hæverækkefølgen vi kommer. Eventuel rentekorrektion anses 

ikke for en overførsel. 

 

Den udvidede hæverækkefølge ser således ud 

1 Refusioner, som ikke er ført over mellemregningskontoen 

2 Overførsler til medarbejdende ægtefælle, som ikke er ført over mellemregningskonto 

3 Beløb til dækning af årets virksomhedsskat 

4 Beløb afsat til senere hævninger, primo 

5 Årets kapitalafkast, som ikke opspares 

6 Årets resterende underskud 

 7 Hævninger på konto for opsparet overskud 

8 Hævning på indskudskontoen og derudover 

 

Årets hævninger modregnes altså i hæverækkefølgen efter ovenstående struktur. Beløb som ejer har lagt 

ud for på vegne af virksomheden skal ikke beskattes. Overførsler til ægtefælle beskattes hos ægtefælle men 

ikke ved hævningen. Ligeså er beløb som overføres til dækning af virksomhedsskatten skattefrie mens 

beløb hensat til senere hævninger, primo er skattefrie da de er beskattet i tidligere år.  

Hvis årets samlede hævninger kan indeholdes i punkterne 1-4 er hele årets hævning dermed skattefri. Dog 

skal det nævnes at sker der refusion ved leje af lokaler i ejers private ejendom beskattes disse ikke i VSO 

men i den skattepligtiges kapitalindkomst.  

Hævninger som henføres til punkterne 5-7 udløser beskatning mens hævninger på indskudskontoen er 

skattefrie. 
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Punkterne 1-5 betegnes ”tvungne overførsler” og betyder at såfremt der i året ikke er hævet et beløb 

svarende til de tvungne overførsler skal der tvangsmæssigt afsættes til senere hævning.  

 

 

 4.1.8 indkomstopgørelsen og skatteberegning 

 

Ved opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst beregnes alle virksomhedens indtægter fratrukket 

erhvervsmæssige udgifter tillagt renter af aktiver og passiver som indgår i ordningen. Efter statsskatteloven 

§ 4 samt ligningslovens §5 stk. 1 skal renter normalt indtægtsføres og fradrages på forfaldstidspunktet, men 

jf. VSL § 6 stk. 2 skal renter på fordringer og gæld som indgår i VSO periodiseres så de medregnes i den 

perioder de vedrører. 

For renter af personlig gæld er det fortsat SL § 4 samt LL § 5 stk. 1 som finder anvendelse, hvorfor renter 

ved indtræden og udtræden af VSO skal opdeles i tiden før og efter VSO. Før indtræden og ved udtræden 

medtages renter efter forfaldsprincippet og i VSO medregnes renter efter påløbsprincippet. Indskydes 

finansielle aktiver og passiver i VSO fra privatøkonomien skal dette bogføres med virkning fra 

indkomstårets udløb.  

På samme måde som efter PSL skal der også her reguleres for repræsentation, ikke fradragsberettigede 

bøder, skattemæssige afskrivninger etc.    

Den skattepligtige indkomst skal herefter opdeles i et kapitalafkast samt et resterende overskud. 

Kapitalafkastet bliver fratrukket virksomhedens skattepligtige indkomst og tillagt kapitalindkomsten på 

årsopgørelsen. Kapitalafkastet bliver beregnet som afkastsatsen ganget med kapitalafkastgrundlaget, hvor 

kapitalafkastgrundlaget udgør virksomhedens aktiver med fradrag af gæld ved indkomstårets begyndelse. 

Kapitalafkastsatsen er imidlertid 0% i 2018. 

 Det resterende overskud, som i 2018 er lig den skattepligtige indkomst opdeles igen i et hævet og et 

opsparet overskud. Det hævede overskud beskattes som personlig indkomst mens der af det opsparede 

overskud skal betales en aconto skat på 22% svarende til selskabsskatten. Resten af overskuddet bliver i 

virksomheden og kan reinvesteres og på anden måde konsolidere virksomheden. Trækkes overskuddet ud 

til privatøkonomien i senere indkomstår beskattes det som personlig indkomst med fradrag af den 

midlertidige betalte skat på 22% 
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Opsparet overskud giver en god mulighed for konjunkturudligning, såfremt den selvstændigt 

erhvervsdrivende har høje overskud nogle år men mindre overskud andre år. Hermed kan det undgås at 

betale topskat i de år hvor overskuddet er højt. 

 Der kan kun opspares i VSO såfremt årets overskud overstiger årets hævinger samt der ikke forekommer 

negativ indskudskonto. 

Skematisk oversigt over beskatning efter virksomhedsskatteordningen ses nedenfor. 

 

 

 

 

4.1.9 Kort om konkurs, ophør, afståelse og overdragelse af virksomhed i VSO 

 

Såfremt virksomheden går konkurs eller ejers skattepligt her til landet ophører, vil hele opsparingskontoen 

blive beskattet i det pågældende år. Går ejer fra fuld skattepligt til begrænset skattepligt udskydes 

beskatning af opsparingskontoen. 

 Afstås virksomheden eller overdrages den til anden part beskattes opsparingskontoen som udgangspunkt i 

afståelses- eller overdragelsesåret. Dette kan god undgås såfremt ejeren påbegynder ny selvstændig 

virksomhed inden udløbet af det efterfølgende indkomstår efter ophøret eller afståelsen og at den nye 

virksomhed også er i VSO. 

Skattepligtig 
indkomst efter  

renter

Hævet 
kapitalafkast

Resterende 
overskud

Hævet overskud

Opsparet 
overskud

Virksomhedsskat

Konto for 
opsparet 
overskud
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Ved delvis afståelse indgår salgssummen i virksomhedsskatteordningen. Der sker i dette tilfælde ikke 

beskatning af opsparingskontoen. Delvis afståelse sker ved salg af en del af virksomheden eller ved 

afståelse af en eller flere virksomheder i VSO men ikke alle ejers personlige virksomheder. 

 

 4.2 Skatteberegninger efter virksomhedsskatteordningen 

Beregningseksempel 1 

Beregner vi indkomstskatten efter reglerne for VSO men anvender de samme forudsætninger som i første 

eksempel ved PSL-beregningerne, hvor årets overskud før renter er ens men renter varierer ser 

skatteberegningen således ud. 

 

            

  Virksomhed 1 2 3   

  
    

  

  Overskud af personlig virksomhed før renter 800.000 878.000 722.000   

  Renteindtægter 0 78.000 0   

  Renteudgifter 0 0 78.000   

  
    

  

  
    

  

  Årets overskud 800.000 878.000 722.000   

  Kapitalafkast 0 0 0   

1 Resterende overskud 800.000 878.000 722.000   

  
    

  

  
    

  

  Faktiske hævninger 300.000 300.000 300.000   

  Hævning til topskattegrænsen før Am-bidrag 242.283 242.283 242.283   

2 Hævninger i alt (Personlig indkomst) 542.283 542.283 542.283   

  
    

  

  
    

  

  Indkomst til virksomhedsbeskatning 257.717 335.717 179.717   

  Virksomhedsskat heraf 56.698 73.858 39.538   

  Tilgang konto opsparet overskud 201.019 261.859 140.179   

  
    

  

  

 

 
    

  

  Nødvendig hævning 598.981 616.141 581.821   
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  Allerede hævet 300.000 300.000 300.000   

  Hensat til senere hævning 298.981 316.141 281.821   

  
    

  

  
    

  

  Fordeling af hævinger  
   

  

  Personlig indkomst 542.283 542.283 542.283   

  Virksomhedsskat 56.698 73.858 39.538   

  Hævninger i alt 598.981 616.141 581.821   

            

 

Da der tages udgangspunkt i at årets resultat før renter er kr. 800.000 varierer overskud af personlig 

virksomhed de tre virksomheder i mellem. Kapitalafkastsatsen er 0% for 2018, hvorfor kapitalafkastet ligeså 

0.  

Årets faktiske hævninger er kr. 300.000. For at undgå at betale topskat men alligevel trække så meget som 

muligt ud i privatøkonomien beregnes den ønskede personlige skat til kr. 542.283, hvilket svarer til 

topskattegrænsen tillagt arbejdsmarkedsbidrag. 

Indkomst til virksomhedsbeskatning er residualet af årets resultat og den ønskede personlige indkomst og 

udgør henholdsvis kr. 257.717, kr. 335.717 og kr. 179.717 for de tre virksomheder. Acontokatten heraf, 

22% som skal afregnes i indkomståret, udgør kr. 56.698, kr.73.858 og kr. 39.538. Herefter er der en tilgang 

på opsparingskontoen på kr. 201.019, kr. 261.859 og kr. 140.147. Det skal bemærkes at opsparingskontoen 

ikke er en fysisk konto med et reelt pengebeløb på men blot en regnskabsmæssig postering. 

Årets hævninger i alt, henholdsvis kr. 598.981, kr. 616.141 og kr. 581.821, og tilgangen på konto for 

opsparet overskud, kr. 201.019, 261.859 og kr. 140.179 givet tilsammen årets resultat på henholdsvis 

800.000, 878.000 og 722.000.  

Beregning af den personlige skat ser således ud. 

            

  Opgørelse af indkomst 1 2 3   

  
    

  

  Personlig indkomst 
   

  

  Overskud efter VSO til beskatning 542.283 542.283 542.283   

  AM-bidrag -43.383 -43.383 -43.383   

  Personlig indkomst i alt (P) 498.900 498.900 498.900   
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  Kapitalindkomst 
   

  

  Renteindtægter 0 0 0   

  Renteudgifter 0 0 0   

  Nettokapitalindkomst i alt (NK) 0 0 0   

  

 

 
    

  

  Ligningsmæssige fradrag 
   

  

  Beskæftigelsesfradrag 34.300 34.300 34.300   

  Jobfradrag 1.400 1.400 1.400   

  Ligningsmæssige fradrag i alt  35.700 35.700 35.700   

  
    

  

  
    

  

  Skattepligtig indkomst 
   

  

  Personlig indkomst 498.900 498.900 498.900   

  Nettokapitalindkomst 0 0 0   

  Ligningsmæssige fradrag -35.700 -35.700 -35.700   

  Skattepligtigt indkomst i alt (SI) 463.200 463.200 463.200   

  
    

  

  
    

  

  Skatteberegning og skatteopgørelse 
   

  

  Specifikation af skatten 
   

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 43.383 43.383 43.383   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 55.528 55.528 55.528   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 4.632 4.632 4.632   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 110.242 110.242 110.242   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 3.706 3.706 3.706   

  Topskat (15% af P - 498.900) 0 0 0   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120 -5.120   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460 -460   

  0,8% af46.000 personfradarg af kirkeskat -368 -368 -368   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948 -10.948   

  Virksomhedsskat 22% af opsparet overskud 56.698 73.858 39.538   

  Beregnet skat 257.291 274.451 240.131   

            

 

Grundet optimering til topskattegrænsen bliver den personlige indkomst ens for alle tre virksomheder.  
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Alle renter medregnes i den personlige indkomst og kapitalindkomsten er dermed 0. Havde 

kapitalafkastsatsen ikke været 0% i 2018 men for eksempel 1% som i 2017 havde kapitalafkastet skulle 

lægges til den personlige indkomst og trækkes fra i kapitalindkomsten. 

Hermed bliver den samlede skattepligtige indkomst ligeså ens for de tre virksomheder til trods for at årets 

overskud af personlig virksomhed variere med hele 156.000 de tre virksomheder i mellem. 

Den beregnede skat differerer en smule og dette skyldes den beregnede acontoskat på 22% som beregnes 

af det opsparede overskud.  

 

Beregningseksempel 2 

Beregnes skatten efter VSO med samme forudsætninger som i skatteberegning 2 efter PSL med ens 

overskud efter renter fås følgende. 

 

            

  Virksomhed 1 2 3   

  
    

  

  Overskud af personlig virksomhed 800.000 800.000 800.000   

  Renteindtægter 0 78.000 0   

  Renteudgifter 0 0 78.000   

  
    

  

  
    

  

  Årets overskud 800.000 800.000 800.000   

  Kapitalafkast 0 0 0   

1 Resterende overskud 800.000 800.000 800.000   

  
    

  

  
    

  

  Faktiske hævninger 300.000 300.000 300.000   

  Hævning til topskattegrænsen før Am-bidrag 242.283 242.283 242.283   

2 Hævninger i alt (Personlig indkomst) 542.283 542.283 542.283   

  
    

  

  
    

  

  Indkomst til virksomhedsbeskatning 257.717 257.717 257.717   

  Virksomhedsskat heraf 56.698 56.698 56.698   

  Tilgang konto opsparet overskud 201.019 201.019 201.019   
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  Nødvendig hævning 598.981 598.981 598.981   

  Allerede hævet 300.000 300.000 300.000   

  Hensat til senere hævning 298.981 298.981 298.981   

  
    

  

  
    

  

  Fordeling af hævinger  
   

  

  Personlig indkomst 542.283 542.283 542.283   

  Virksomhedsskat 56.698 56.698 56.698   

  Hævninger i alt 598.981 598.981 598.981   

            

 

Her ses at årets overskud af personlig virksomhed er kr. 800.000. Efter VSO beregnes skatten ud fra årets 

resultat efter renter og det er derfor uden betydning om der er renteindtægter eller renteudgifter i 

indkomståret.  

 

Herefter ser indkomstopgørelsen således ud 

 

            

  Opgørelse af indkomst 1 2 3   

  
    

  

  Personlig indkomst 
   

  

  Overskud af personlig virksomhed efter renter 542.283 542.283 542.283   

  AM-bidrag -43.383 -43.383 -43.383   

  Personlig indkomst i alt (P) 498.900 498.900 498.900   

  
    

  

  Kapitalindkomst 
   

  

  Renteindtægter 0 0 0   

  Renteudgifter 0 0 0   

  Nettokapitalindkomst i alt (NK) 0 0 0   

  
    

  

  Ligningsmæssige fradrag 
   

  

  Beskæftigelsesfradrag 34.300 34.300 34.300   

  Jobfradrag 1.400 1.400 1.400   

  Ligningsmæssige fradrag i alt  35.700 35.700 35.700   
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  Skattepligtig indkomst 
   

  

  Personlig indkomst 498.900 498.900 498.900   

  Nettokapitalindkomst 0 0 0   

  Ligningsmæssige fradrag -35.700 -35.700 -35.700   

  Skattepligtigt indkomst i alt (SI) 463.200 463.200 463.200   

  
    

  

  
    

  

  Skatteberegning  
   

  

  Specifikation af skatten 
   

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 43.383 43.383 43.383   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 55.528 55.528 55.528   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 4.632 4.632 4.632   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 110.242 110.242 110.242   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 3.706 3.706 3.706   

  Topskat (15% af P - 498.900) 0 0 0   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120 -5.120   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460 -460   

  0,8% af 46.000 personfradrag af kirkeskat -368 -368 -368   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948 -10.948   

  Virksomhedsskat 22% af 257.717 56.698 56.698 56.698   

  Beregnet skat 257.291 257.291 257.291   

            

    

Hvor der efter PSL var forskel i den personlige indkomst grundet personskattelovens tilgang til renter er den 

personlige indkomst ens for alle tre virksomheder efter VSO. 

Bundskatten beregnes af dette eksempel kun af den personlige indkomst da der ikke forekommer positiv 

nettokapitalindkomst. 

Eftersom der er optimeret til topskattegrænsen, beregnes der ikke topskat af indkomst over bundgrænsen 

på 498.900 da dette overskud er overført til konto for opsparet overskud. Til gengæld er der beregnet en 

acontoskat på 22% som er tillagt sidst i skatteberegningen. 

 Det ses i øvrigt at skatteberegningen er fuldstændig ens for de tre virksomheder. 
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Beregningseksempel 3 

Ved hævning af tidligere års opsparede overskud er det de ældste opsparede overskud som hæves først. 

Dette har betydning for den acontoskat som er blevet betalt i sin tid. Først ses på kontoen for opsparet 

overskud   

 

 

                

  

Konto for opsparet 

overskud primo 2018 

Opsparet i 

året Anvendt  

Rest opsparet 

overskud Acontoskatte% 

Betalt 

acontoskat   

   År 2013 100.000 0 100.000 25,0% 33.333   

  År 2014 75.000 0 75.000 24,5% 23.039   

  År 2015 110.000 0 110.000 23,5% 31.935   

   År 2016 0 0 0 22,0% 0   

  År 2017 66.000 0 66.000 22,0% 18.615   

                

 

Antages det hermed at der hæves 125.000 på kontoen for opsparet overskud da det har været et kedeligt 

økonomisk år, afregnes restskatten således.  

 

        

  Årets resultat efter renter 230.000   

  Hævet opsparet overskud 125.000   

  Acontoskat 25% af 100.000 33.333   

  Acontoskat 24,5% af 25.000 7680   

  Overskud til personlig beskatning                  396.013    
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  Opgørelse af indkomst 
 

  

  
  

  

  Personlig indkomst 
 

  

  Overskud af personlig virksomhed efter renter 396.013   

  AM-bidrag -31.681   

  Personlig indkomst i alt (P) 364.332   

  
  

  

  Kapitalindkomst 
 

  

  Renteindtægter 0   

  Renteudgifter 0   

  Nettokapitalindkomst i alt (NK) 0   

  
  

  

  Ligningsmæssige fradrag 
 

  

  Beskæftigelsesfradrag 34.300   

  Jobfradrag 1.400   

  Ligningsmæssige fradrag i alt  35.700   

  
  

  

  
  

  

  Skattepligtig indkomst 
 

  

  Personlig indkomst 364.332   

  Nettokapitalindkomst 0   

  Ligningsmæssige fradrag -35.700   

  Skattepligtigt indkomst i alt (SI) 328.632   

  
  

  

  
  

  

  Skatteberegning og skatteopgørelse 
 

  

  Specifikation af skatten 
 

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 31.681   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 40.550   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 3.286   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 78.214   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 2.629   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460   

  0,8% af46.000 personfradarg af kirkeskat -368   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948   

  Virksomhedsskat betalt 25% af 100.000 -33.333   
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  Virksomhedsskat betalt 24,5% af 25.000 -7.680   

  Beregnet skat 98.452   

        

 

Hævet opsparet overskud samt den tilhørende acontoskat tillægges overskud af virksomheden og 

beskattes som personlig indkomst. Hermed er det først i hæveåret at der betales am-bidrag af overskuddet. 

Den tilhørende acontoskat der er betalt modregnes i slutskatten så den ikke betales dobbelt.  

Kontoen for opsparet overskud ser hermed således ud ultimo 2018 efter anvendelse af opsparet overskud 

125.000. 

 

                

  

Konto for opsparet 

overskud ultimo 2018 

Opsparet i 

året Anvendt  

Rest opsparet 

overskud Acontoskatte% 

Betalt 

acontoskat   

  År 2013 100.000 100.000 0 25,0% 33.333   

  År 2014 75.000 25.000 50.000 24,5% 23.039   

  År 2015 110.000 0 110.000 23,5% 31.935   

  År 2016 0 0 0 22,0% 0   

  År 2017 66.000 0 66.000 22,0% 18.615   

                

 

 

4.3 Underskud i virksomhedsskatteordningen 

 

Bestemmelserne for underskud i årets skattepligtige indkomst opstået i virksomhedsskatteordningen findes 

i VSL § 13.  
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Denne bestemmer at et eventuelt underskud fra VSO først skal søges udlignet ved opsparingskontoen. Er 

dette ikke muligt eller kun delvist muligt skal der søges modregning i ejers private økonomi.  

Underskud i VSO modregnes i ejers private økonomi efter nedenstående rækkefølge 

1. Positiv nettokapital 

2. Personlig indkomst – uanset om dette hermed bliver negativ 

 

4.4 delkonklusion virksomhedsskatteordningens bestemmelser og indvirkning 

 

Virksomhedsskatteordningen reguleres efter bestemmelserne i virksomhedsskatteloven. Ordningen er et 

alternativt til personskatteloven og finder anvendelse på selvstændigt erhvervsdrivende som aktivt vælger 

at lade sig beskatte herefter. Beskatning efter VSO vælges for et år afgangen. 

Ved beskatning efter VSO er det er krav at alle den skattepligtiges personlige virksomheder indgår i 

ordningen.  

Der er en række administrative krav forbundet med at lade sig beskatte efter VSO.  

For det første skal virksomhedens og ejers økonomi holdes adskilt.  Det er tilladt at foretage udlæg på 

vegne af virksomheden ligesom det er tilladt at overføre pengebeløb samt hæve disse igen så længe 

posterne føres på mellemregningskontoen og denne ikke på noget tidspunkt bliver negativ. 

Ved indtræden i VSO skal der opgøres en indskudskonto, bestående af alle erhvervsmæssige aktiver og 

passiver. Kontoen fastfryses og reguleres senere hen alene for det tilfælde at ejer indskyder yderligere 

aktiver eller passiver. Indskudskontoen er et udtryk for virksomhedens egenkapital og består af allerede 

beskattede midler. 

Er indskudskonto negativ ved indtrædelse sættes kontoen til nul. Bliver kontoen senere hen negativ er der 

ikke mulighed for opsparing i VSO og der skal beregnes rentekorrektion ved skatteopgørelsen.  

Ved opsparing i VSO kan den del af overskuddet som ikke trækkes ud til privatforbrug beskattes med en 

acontoskat svarende til selskabsskatten, i 2018 22%. Overskuddet giver mulighed for konjunkturudligning, 

samt konsolidering af virksomheden.   

Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres årligt primo og ultimo, og anvendes fra 2018 kun ved beregning af 

eventuel rentekorrektionen eftersom afkastsatsen i 2018 er 0% og kapitalafkast dermed ikke beregnes. 
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Ved hævninger i VSO skal hæverækkefølgen overholdes. De forskellige saldi hævningerne skal modregnes i 

beskattes forskelligt og hæverækkefølgen har dermed betydning for den endelige skat. 

 

Da virksomhedsskatteordningen giver fradrag for erhvervsmæssige renter i den personlige indkomst, 

spares både am-bidrag samt skatteværdien af renteudgifterne i bundskatten. Ordningen kan derfor med 

fordel anvendes af virksomheder med høje renteudgifter.   

Personlige virksomheder med høje renteindtægter og få renteudgifter vil derimod skulle betale am-bidrag 

af renterne ved anvendelse af VSO.  

 

Muligheden for opsparing af ikke hævet overskud i VSO betyder at virksomheder med svingende 

konjunkturer kan udligne indkomsterne og undgå topskatten i årene med høje indkomster. Har 

virksomheden år efter år høje overskud skal det huskes på at opsparet overskud kommer til beskatning ved 

hævning. Hævningen beskattes dog med hæveårets skatteprocenter så har den skattepligtige opsparet 

overskud tilbage fra 1990erne hvor marginalskatten har væsentlig højere end den er nu, er der mange 

penge at spare. På samme måde kan der være penge at spare ved opsparet overskud såfremt 

marginalskatten sænkes yderligere.  

Overstiger acontoskatten på det opsparede overskud, årets beregnede skat for hævningen, udbetales 

differencen. 
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5.0 Analyse af forskelle i de to beskatningsmodeller 

 

Analysen af de to beskatningsformer for personlig virksomhed, personskatteloven og 

virksomhedsskatteloven, tager udgangspunkt i de væsentligste forskelle lovene imellem. Analysen består af 

en teoretisk del, hvor forskelle i love og regelsæt sammenlignes og diskuteres. Herefter følger en praktisk 

analyse med beregningseksempler for at illustrerer den økonomiske indvirkning af at vælge den ene 

beskatningsmodel frem for den anden.   

  

5.1 Teoretisk sammenligning 

5.1.1 Renter 

 

Rentebegrebet for de to beskatningsmodeller er ens i deres definition af renteindtægter og renteudgifter. 

Deres tilgang til beskatning heraf er dog forskellig. Efter PSL medregnes nettorenter, også erhvervsmæssige 

renter, i kapitalindkomsten mens erhvervsmæssige renter efter VSO medregnes i årets resultat og dermed 

beskattes som personlig indkomst.  

Da personlig indkomst beskattes højere end kapitalindkomst er det en fordel at kunne fradrage 

renteudgifter i den personlige indkomst. Hermed opnås lavere am-bidrag samt lavere bundskat.  

Har man derimod højere renteindtægter end renteudgifter ønskes nettorenter så langt ned i beskatningen 

som muligt. Bundskatten skal betales af den personlige indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst så 

hvad bundskatten angår er det ligegyldigt hvor positiv nettokapital anbringes. Men medtages positiv 

nettokapital efter VSO i den personlige indkomst skal der beregnes AM-bidrag heraf, hvilket man slipper for 

ved PSL.      

Efter PSL betales der topskat af positiv nettokapitalindkomst over bundgrænsen på 43.800. Ved beskatning 

efter VSL indgår den positive kapitalindkomst i topskatteberegningen af personlig indkomst som beskattes 

med 15% over topskattegrænsen på 498.900. 
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5.1.2 Opsparet overskud 

 

Efter PSL er der ingen mulighed for opsparing eller konjunkturudligning. Alt overskud af personlig 

virksomhed beskattes i indkomståret som var det trukket ud i privatøkonomien.  

VSO derimod, giver mulighed for opsparing af den del af årets overskud som ikke hæves ud til privat 

forbrug. Ved opsparing i VSO beskattes opsparet overskud med en acontoskat svarende til selskabsskatten. 

Opsparingen giver mulighed for konjunkturudligning ved gode og dårlige indkomstår. Ligeledes giver den 

lempeligere skat bedre økonomisk grundlag for konsolidering og investering i virksomheden.   

Er indskudskontoen negativ kan der dog ikke opspares i VSO.   

 

5.1.3 Administrative forskelle 

  

Ved beskatning efter PSL er der ikke den store administrative byrde. Bogføringsloven skal overholdes og 

virksomhedens økonomi og privatøkonomien skal holdes adskilt.  

For VSO er den administrative byrde en del større. Her skal bogføringsloven også overholdes og 

virksomhedsøkonomi og privatøkonomi skal holdes adskilt. Herudover skal der udarbejdes et årsregnskab, 

opgøres indskudskonto, afkastgrundlag og eventuelt konto for opsparet overskud. Ved hævninger skal 

hæverækkefølgen gennemgås og ved negativ indskudskonto skal der beregnes rentekorrektion.   

Har den skattepligtige blot en grundlæggende forståelse for bogføring, indtægter og udgifter kan denne 

selv opgøre sin skattepligtige indkomst efter PSL. Efter VSO er reglerne mere omfattende og der vil for de 

fleste tilfælde kræves en revisor til at udarbejde indkomstårets skatteopgørelse.     

 

5.2 Økonomisk sammenligning med beregningseksempler 

5.2.1 Samme overskud før renter med varierende renter 

 

Beregningseksempel 1 og 2 under personskatteloven og beregningseksempel 1 og 2 under 

virksomhedsskatteloven er beregnes ud fra samme forudsætninger om overskud og renter, hvorfor vi 

anvender disse i den sammenlignende økonomiske analyse. 
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Forudsætningerne i beregningseksempel 1   

            

  Virksomhed 1 2 3   

  
    

  

  Overskud af personlig virksomhed før renter 800.000 800.000 800.000   

  Renteindtægter 0 78.000 0   

  Renteudgifter 0 0 78.000   

  Overskud af personlig virksomhed efter renter 800.000 878.000 722.000   

            

 

  

Sammenlignes den betalbare skat beregnet efter PSL med skatteberegning efter VSO fås følgende forskelle 

for virksomhed 1.  

 

            

  Skatteberegning  
   

  

  Specifikation af skatten Virk. 1 PSL Virk. 1 VSO Forskel  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 64.000 43.383 20.617   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 81.917 55.528 26.389   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 7.003 4.632 2.371   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 166.671 110.242 56.430   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 5.602 3.706 1.897   

  Topskat (15% af P - 498.900) 35.565 0 35.565   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120 0   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460 0   

  0,8% af46.000 personfradarg af kirkeskat -368 -368 0   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948 0   

  Virksomhedsskat 22% af opsparet overskud 0 56.698 -56.698   

  Beregnet skat 343.863 257.291 86.571   

            

 

Da der i VSO beregningen er optimeret til topskattegrænsen er overskud af personlig virksomhed som skal 

beskattes i året lavere end ved PSL beregningen Dette medfører lavere am-bidrag samt lavere bundskat. 
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Statsskatten og kirkeskatten er ligeledes lavere da den samlede skattepligtige indkomst bliver lavere. 

Topskatten forsvinder helt ved VSO grundet topskatteoptimeringen til gengæld tillægges acontoskatten i 

bunden.  

 

Ved sammenligning af henholdsvis virksomhederne 2 og 3 ses samme mønster grundet optimering til 

topskattegrænsen. 

 

            

  Skatteberegning  
   

  

  Specifikation af skatten Virk. 2 PSL Virk. 2 VSO Forskel   

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 64.000 43.383 20.617   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 90.598 55.528 35.071   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 7.783 4.632 3.151   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 185.235 110.242 74.994   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 6.226 3.706 2.521   

  Topskat (15% af P - 498.900) 35.565 0 35.565   

  Topskat af positiv NK over 43.800 (15%*(78.000-43.800)) 5.130 0 5.130   

  Skatteloft jf. PSL §19 stk. 2 (NK-43.800)*(42%-11,13%-1%-23,8%-15%) -3.054 0 -3.054   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120 0   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460 0   

  0,8% af46.000 personfradarg af kirkeskat -368 -368 0   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948 0   

  Virksomhedsskat 22% af opsparet overskud 0 73.858 -73.858   

  Beregnet skat 374.588 274.451 100.137   

            

 

 

            

  Skatteberegning  
   

  

  Specifikation af skatten Virk. 3 PSL Virk. 3 VSO Forskel   

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 64.000 43.383 20.617   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 81.917 55.528 26.389   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 6.223 4.632 1.591   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 148.107 110.242 37.866   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 4.978 3.706 1.273   
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  Topskat (15% af P - 498.900) 35.565 0 35.565   

  Nedslag ved negativ NK (7% * NK ikke overstigende 50.000) -3.500 0 -3.500   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120 0   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460 0   

  0,8% af46.000 personfradarg af kirkeskat -368 -368 0   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948 0   

  Virksomhedsskat 22% af opsparet overskud 0 39.538 -39.538   

  Beregnet skat 320.395 240.131 80.263   

            

 

Ved at kunne fradrage renter i den personlige indkomst og tillige beskatte opsparet overskud lempeligere 

er der store økonomiske fordele ved at lade sig beskatte efter VSO i det enkelte indkomstår. Selv ved 

nettorenteindtægter kan der spares i skatten såfremt opsparet overskud er stort nok.  

Det opsparede overskud kommer til beskatning når det hæves men såfremt overskuddet i det indkomstår 

man hæver af opsparingen ikke når topgrænsen er der stadig penge at spare. 

 

5.2.2. Samme overskud efter renter med varierende renter 

 

Ses der på forskellene i skatteberegning eksempel 2 efter PSL og VSO, hvor overskud af personlig 

virksomhed holdes konstant fås følgende. 

 

            

  Virksomhed 1 2 3   

  
    

  

  Overskud af personlig virksomhed før renter 800.000 722.000 878.000   

  Renteindtægter 0 78.000 0   

  Renteudgifter 0 0 78.000   

  Overskud af personlig virksomhed efter renter 800.000 800.000 800.000   
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  Skatteberegning  Virk. 1 PSL Virk. 1 VSO Forskel   

  Specifikation af skatten 
   

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 64.000 43.383 20.617   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 81.917 55.528 26.389   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 7.003 4.632 2.371   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 166.671 110.242 56.430   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 5.602 3.706 1.897   

  Topskat (15% af P - 498.900) 35.565 0 35.565   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120 0   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460 0   

  0,8% af 46.000 personfradrag af kirkeskat -368 -368 0   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948 0   

  Virksomhedsskat 22% af 257.717 0 56.698 -56.698   

  Beregnet skat 343.863 257.291 86.571   

            

 

 

            

  Skatteberegning  Virk. 2 PSL Virk. 2 VSO Forskel   

  Specifikation af skatten 
   

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 57.760 43.383 14.377   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 82.611 55.528 27.084   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 7.065 4.632 2.433   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 168.157 110.242 57.915   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 5.652 3.706 1.947   

  Topskat (15% af P - 498.900) 24.801 0 24.801   

  Topskat af positiv NK over 43.800 (15%*(78.000-43.800)) 5.130 0 5.130   

  

Skatteloft jf. PSL §19 stk. 2 (NK-43.800)*(42%-11,13%-1%-23,8%-

15%) -3.054 0 -3.054   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120 0   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460 0   

  0,8% af 46.000 personfradrag af kirkeskat -368 -368 0   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948 0   

  Virksomhedsskat 22% af 257.717 0 56.698 -56.698   

  Beregnet skat 331.227 257.291 73.935   
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  Skatteberegning  Virk. 3 PSL Virk. 3 VSO Forskel   

  Specifikation af skatten 
   

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 70.240 43.383 26.857   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 89.904 55.528 34.376   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 6.941 4.632 2.309   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 165.186 110.242 54.945   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 5.552 3.706 1.847   

  Topskat (15% af P - 498.900) 46.329 0 46.329   

  Nedslag ved negativ NK (7% * NK ikke overstigende 50.000) -3.500 0 -3.500   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120 0   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460 0   

  0,8% af 46.000 personfradrag af kirkeskat -368 -368 0   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948 0   

  Virksomhedsskat 22% af 257.717 0 56.698 -56.698   

  Beregnet skat 363.756 257.291 106.465   

  
 

        

 

I alle tre tilfælde ses det at besparelsen i skatten i det pågældende indkomstår er anseelig ved anvendelse 

af reglerne i VSO. 

Retten til at fradrage renter i virksomhedens overskud samt muligheden for at opspare overskud til en 

lempeligere skat er af væsentlig økonomisk betydning.  

 

5.2.3 Sammenligning uden mulighed for opsparet overskud 

 

Såfremt der ikke opspares i VSO eller ikke kan opsparet grundet negativ indskudskonto ser forskelle i 

beskatning således ud 

 

          

  Overskud af personlig virksomhed før renter          330.000  
 

  

  Renteindtægter 0 
 

  

  Renteudgifter 0 
 

  

  Resultat efter renter          330.000  
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  Opgørelse af indkomst PSL VSO   

  
   

  

  Personlig indkomst 
  

  

  Overskud af personlig virksomhed  330.000 330.000   

  AM-bidrag -26.400 -26.400   

  Personlig indkomst i alt (P) 303.600 303.600   

  
   

  

  Kapitalindkomst 
  

  

  Renteindtægter 0 0   

  Renteudgifter 0 0   

  Nettokapitalindkomst i alt (NK) 0 0   

  
   

  

  Ligningsmæssige fradrag 
  

  

  Beskæftigelsesfradrag 34.300 34.300   

  Jobfradrag 1.400 1.400   

  Ligningsmæssige fradrag i alt  35.700 35.700   

  
   

  

  
   

  

  Skattepligtig indkomst 
  

  

  Personlig indkomst 303.600 303.600   

  Nettokapitalindkomst 0 0   

  Ligningsmæssige fradrag -35.700 -35.700   

  Skattepligtigt indkomst i alt (SI) 267.900 267.900   

  
   

  

  
   

  

  Skatteberegning og skatteopgørelse 
  

  

  Specifikation af skatten 
  

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 26.400 26.400   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 33.791 33.791   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 2.679 2.679   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 63.760 63.760   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 2.143 2.143   

  Topskat (15% af P - 498.900) 0 0   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460   

  0,8% af 46.000 personfradrag af kirkeskat -368 -368   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948   

  Beregnet skat 111.877 111.877   
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Er der ingen renteindtægter eller renteudgifter i personlig virksomhed sker der ingen forskydninger i de to 

skatteberegninger. Det kan altså være lige meget med at anvende VSO såfremt der ingen renter er og der 

ikke kan opspares. 

 

Ved samme resultat før renter men renteindtægter på 40.000 ser beregningen således ud 

          

  Overskud af personlig virksomhed før renter      330.000  
 

  

  Renteindtægter 40.000 
 

  

  Renteudgifter 0 
 

  

  Resultat efter renter      370.000  
 

  

  
   

  

          

  Opgørelse af indkomst PSL VSO   

  
   

  

  Personlig indkomst 
  

  

  Overskud af personlig virksomhed  330.000 370.000   

  AM-bidrag -26.400 -29.600   

  Personlig indkomst i alt (P) 303.600 340.400   

  
   

  

  Kapitalindkomst 
  

  

  Renteindtægter 40.000 0   

  Renteudgifter 0 0   

  Nettokapitalindkomst i alt (NK) 40.000 0   

  
   

  

  Ligningsmæssige fradrag 
  

  

  Beskæftigelsesfradrag 34.300 34.300   

  Jobfradrag 1.400 1.400   

  Ligningsmæssige fradrag i alt  35.700 35.700   

  
   

  

  
   

  

  Skattepligtig indkomst 
  

  

  Personlig indkomst 303.600 340.400   

  Nettokapitalindkomst 40.000 0   

  Ligningsmæssige fradrag -35.700 -35.700   

  Skattepligtigt indkomst i alt (SI) 307.900 304.700   
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  Skatteberegning og skatteopgørelse 
  

  

  Specifikation af skatten 
  

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 26.400 29.600   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 38.243 37.887   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 3.079 3.047   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 73.280 72.519   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 2.463 2.438   

  Topskat (15% af P - 498.900) 0 0   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460   

  0,8% af 46.000 personfradrag af kirkeskat -368 -368   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948   

  Beregnet skat 126.569 128.594   

          

 

Her ses at der grundet renteindtægter betales mere i am-bidrag under VSO end ved PSL. Bundskatten er en 

smule højere ved PSL da den positive nettokapitalindkomst tillægges personlig indkomst. Skattepligtig 

indkomst varierer kun med de 8% am-bidrag der er betalt af renteindtægter i VSO, hvorved 

sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat kun varierer meget lidt i eksemplet. 

 Den beregnede skat er ca. kr. 2.000 lavere ved opgørelse efter PSL end ved VSO. 

 

Er der modsat nettorenteudgifter ser beregning således ud. 

 

          

  Overskud af personlig virksomhed før renter      330.000  
 

  

  Renteindtægter 0 
 

  

  Renteudgifter 50.000 
 

  

  Resultat efter renter      280.000  
 

  

  
   

  

  

  

 

 
 

      

  Opgørelse af indkomst PSL VSO   
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  Personlig indkomst 
  

  

  Overskud af personlig virksomhed  330.000 280.000   

  AM-bidrag -26.400 -22.400   

  Personlig indkomst i alt (P) 303.600 257.600   

  
   

  

  Kapitalindkomst 
  

  

  Renteindtægter 0 0   

  Renteudgifter 50.000 0   

  Nettokapitalindkomst i alt (NK) 50.000 0   

  
   

  

  Ligningsmæssige fradrag 
  

  

  Beskæftigelsesfradrag 34.300 34.300   

  Jobfradrag 1.400 1.400   

  Ligningsmæssige fradrag i alt  35.700 35.700   

  
   

  

  
   

  

  Skattepligtig indkomst 
  

  

  Personlig indkomst 303.600 257.600   

  Nettokapitalindkomst -50.000 0   

  Ligningsmæssige fradrag -35.700 -35.700   

  Skattepligtigt indkomst i alt (SI) 217.900 221.900   

  
   

  

  
   

  

  Skatteberegning og skatteopgørelse 
  

  

  Specifikation af skatten 
  

  

  AM-bidrag (8% af am-bidragspligtig indkomst) 26.400 22.400   

  Bundskat (11,13% af P+positiv NK) 33.791 28.671   

  Sundhedsbidrag (1% af SI) 2.179 2.219   

  Kommuneskat (23,8% af SI) 51.860 52.812   

  Kirkeskat (0,8% af SI) 1.743 1.775   

  Topskat (15% af P - 498.900) 0 0   

  Nedslag ved negativ NK (7% * NK ikke overstigende 50.000) -3.500 0   

  11,13% af 46.000 personfradrag af bundskat -5.120 -5.120   

  1% af 46.000 personfradrag af sundhedsbidrag -460 -460   

  0,8% af 46.000 personfradrag af kirkeskat -368 -368   

  23,8% af 46.000 personfradrag af kommuneskat -10.948 -10.948   

  Beregnet skat 95.577 90.981   

          

 



Beskatning af personlig virksomhed efter PSL og VSO   Sarah Sørensen 

 
69 

 

Her bliver beregnet am-bidrag lavere ved VSO da renteudgifterne trækkes fra overskuddet før der beregnes 

am-bidrag. Til gengæld er skattepligtig indkomst højere i VSO da det kun er residulet efter am-bidraget som 

indgår i den samlede skattepligtige indkomst.  

Efter PSL er der beregnes rentenedslag grundet negativ nettokapitalindkomst men dette er ikke nok til at 

opveje for den højere beregnede skat i PSL. 

Årets beregnede skat er ca. 5.000 højere ved PSL end ved VSO. 

 

Altså viser regneeksemplerne at det kan betale sig økonomisk at anvende VSO såfremt der er 

erhvervsmæssige udgifter.  

Er der ingen renteudgifter kan det ikke betale sig an anvende VSO grundet de administrative byrder. 

Ved renteindtægter bør PSL anvendes da denne beskatningsform giver den mindste beskatning. 
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6 Konklusion  

 

De almindeligt gældende regler for beskatning af personlig virksomhed bestemmes i personskatteloven. 

Denne opdeler den skattepligtige indkomst i en personlig indkomst som omfatter overskud af personlig 

virksomhed og kapitalindkomst som omfatter renteudgifter og renteindtægter. Da erhvervsmæssige 

renteudgifter først kan fratrækkes i kapitalindkomsten opnås lavere fradragsværdi ved beregning af 

skatten. For personlige virksomheder der skal foretage større investeringer, kan dette være særligt 

uhensigtsmæssigt. Hvis renteudgifterne er så høje at overskud er personlig virksomhed, er tæt på nul skal 

der stadig betales både am-bidrag, bundskat og eventuelt topskat af den personlige indkomst. Hermed kan 

den selvstændigt erhvervsdrivende blive beskattet med flere tusinder af kroner uden reelt at have haft 

overskud i indkomståret.    

 

Virksomhedsskatteordningen er et alternativ til PSL og indføres for at sidestille selvstændigt 

erhvervsdrivende med selskaber. Ønskes beskatning efter VSO skal dette aktivt vælges og valget gælder for 

et år ad gangen. Det er et krav at alle den skattepligtiges personlige virksomheder indgår i VSO. 

VSO giver fuld fradragsret for alle erhvervsmæssige renter, og medregner hele virksomhedens overskud, 

inklusive renteindtægter og renteudgifter, i den personlige indkomst. Private renter skal holdes ude af 

virksomhedsskatteordningen.  

 

Der er nogle administrative byrder forbundet med at anvende VSO som ikke forekommer ved anvendelse af 

PSL. Der skal udarbejdes et årsregnskab for hvert indkomstår i VSO. Årsrapporten skal ikke indsendes til 

erhvervsstyrelsen ligesom selskabers årsrapport skal men blot foreligge såfremt SKAT ønsker at se den. 

Herudover skal der ved indtræden i ordningen opgøres en indskudskonto som repræsenterer 

virksomhedens egenkapital bestående af alle aktiver og passiver indskudt i den personlige virksomhed. Der 

skal også opgøres et kapitalafkastgrundlag primo og ultimo hvert indkomstår. Ved hævninger skal 

hæverækkefølgen gennemgås og ved negativ indskudskonto skal der beregnes rentekorrektion.   

 

VSO giver også mulighed for opsparing i ordningen for den del af årets overskud som ikke hæves ud til 

privatforbrug. Opsparet overskud beskattes med en acontoskat på 22% svarende til selskabsskatten og 

giver den selvstændigt erhvervsdrivende bedre mulighed for investering og konsolidering af den personlige 
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virksomhed. Opsparingen er også et middel til at fordele overskuddene mellem gode og dårlige indtjenings 

år og dermed konjunkturudligne.  

 

Beregninger viser at muligheden for opsparing i VSO kan forskyde beskatningen med flere tusinder af 

kroner. Ved at lade sig beskatte til topskattegrænsen og opspare resten af årets overskud til senere 

indkomstår, spares der i alle skatterne mens topskatten helt frafalder i det pågældende år. Acontoskatten 

på 22% tillægges skatteopgørelsen i bunden men den forskudte og eventuelt sparede skat er stadig 

mærkbar.  

Hæves der senere på kontoen for opsparet overskud kommer hævningen til fuld beskatning med fradrag af 

den allerede betalte acontoskat. Men skattetrykket som pålægges hævningen følger det indkomstår hvor 

hævningen foretages så er der opsparet i den personlige virksomhed i 1990erne, og skattetrykket siden er 

faldet betydeligt, er der store besparelser at hente. Forventer man at det nuværende skattetryk vil falde 

yderligere kan der dermed også være besparelser at hente ved at opspare nu og hæve senere. 

Forventer den skattepligtige at arbejde fuld tid de næste år med gode overskud og derefter trappe ned før 

eventuel pension giver opsparingskontoen gode muligheder for at hæve til topskattegrænsen senere hen 

når indkomsten falder. 

 

Ved beskatning efter personskatteloven ryger al overskud af personlig virksomhed til beskatning når året er 

omme. Det har ikke nogen betydning om overskuddet investeres i virksomheden eller om det trækkes ud til 

privatforbrug. 

 

Har den skattepligtige efter VSO ikke mulighed for opsparing i virksomheden grundet negativ 

indskudskonto eller blot fordi årenes overskud kun dækker det private forbrug er det de erhvervsmæssige 

renter som har en afgørende betydning for om man bør vælge beskatning efter VSO eller PSL. 

 

Er der ingen renteudgifter eller renteindtægter i den personlige virksomhed viser beregninger at 

skatteopgørelsen bliver ens for de to beskatningsmodeller. Hermed kan det ikke betale sig at anvende VSO 

grundet den administrative byrde.  
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Har virksomheden renteindtægter betyder beskatning efter VSO at der faktisk beregnes mere i skat da 

renteindtægten rykkes op i beskatningen. Hermed afregnes der am-bidrag på 8 % af renteindtægten som 

ville være sparet ved PSL da renteindtægten her er rykket ned i kapitalindkomsten. 

 

Renteudgifter kan derimod godt betale sig at have i VSO da den skattepligtige hermed får fradrag for 

renten i den personlige indkomst. Hermed spares am-bidrag, bundskat og eventuel topskat af rentedelen. 
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