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Indledning
Hver tredje unge dansker går rundt med iværksætterdrømme og ønsket om at starte 

selvstændig virksomhed. Drømmene forbliver oftest drømme, da den økonomiske usikkerhed 

oftest taler imod dette.1 Det ses dog af statistikkerne, at der stiftes flere og flere nye 

virksomheder.2

Vi som revisorer har et ansvar for at rådgive disse håbefulde iværksættere til at vælge den 

rigtige virksomhedsform, som passer bedst til de drømme og forventninger, de har. Herunder 

har vi ansvaret for at gøre dem opmærksomme på de mulige regnskabs- og skattemæssige 

konsekvenser, der kan være ved de forskellige virksomhedsformer. 

Der er mange forskellige virksomhedsformer at vælge imellem, når man som iværksætter 

ønsker at starte en virksomhed. Det kan være svært at gennemskue for iværksætteren, hvilke 

virksomhedsformer der findes, og hvilke der passer bedst til lige netop den slags virksomhed, 

iværksætteren ønsker at drive. Her tænkes blandt andet på risikoen; ønskes der total 

adskillelse mellem ens private økonomi og virksomhedens, eller må det hele gerne smelte 

sammen. 

De forskellige virksomhedsformer beskattes på forskellige måder, alt efter om der er tale om 

virksomheder i personligt regi, hvor der er flere beskatningsformer eller om der er tale om 

virksomheder i selskabsform. Det er derfor forståeligt, at den enkelte iværksætter har brug 

for assistance til at navigere i alle mulighederne, da der skal foretages mange overvejelser 

inden den endelige beslutning om virksomhedsform tages. 

Vi har konstateret, at flere kunder med allerede etableret virksomhed, driver deres 

virksomhed i selskabsform. Men ud fra den virksomhed de driver, ville det være mere 

optimalt at drive virksomheden i personligt regi. Når vi så stiller spørgsmålstegn til, hvorfor 

de har valgt selskabsformen, ved de det oftest ikke helt selv. 

Vi mener, det er utrolig vigtigt, at iværksættere bliver rådgivet og informeret bedst muligt om 

deres muligheder, og derfor vil vi med denne opgave undersøge, hvilke risici der er ved 

virksomhedsformerne, samt de regnskabs- og skattemæssige forhold ved 

virksomhedsformerne, og til sidst vil vi rådgive vores caseperson Mads til, hvilken 

virksomhedsform han bør anvende ved start af virksomhed. 

1https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hver-tredje-ung-drommer-om-at-starte-egen-

virksomhed?publisherId=4119075&releaseId=9544964  besøgt 11.12.2018 
2 https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/analysenotater-2018/rekordmange-nye-virksomheder-i-2017.pdf

besøgt den 12.12.2018 
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Problemformulering 

Hvilken virksomhedsform vil være mest optimal at vælge for Mads, hvis han starter som 

selvstændig tømrer. Dette set ud fra hans personlige forhold og hans forretningsmæssige 

forventninger? 

Undersøgende spørgsmål 

Hvilke virksomhedsformer er det muligt for Mads at vælge imellem, og hvordan bliver de 

behandlet regnskabs- og skattemæssigt? 

Hvilke forskellige risici skal Mads have med i sine overvejelser, når han skal vælge sin 

virksomhedsform? 

Hvordan vil det påvirke Mads skattemæssigt, hvis han vælger at drive virksomhed i personligt 

regi under enten personskatteloven eller virksomhedsordningen? 

Hvordan vil det påvirke Mads skattemæssigt hvis han vælger at drive virksomhed i 

selskabsform? 

Hvilke muligheder har Mads for at indbetale til pension som lønmodtager og som selvstændig, 

og vil det have nogen skattemæssig betydning for ham? 

Definitioner 

Nedenstående forkortelser er anvendt gennem opgaven: 

ABL  - Aktieavancebeskatningsloven  

BFL  -  Bogføringsloven 

CVR  - Det centrale virksomhedsregister 

KAO - Kapitalafkastordningen 

KSL - Kildeskatteloven 

LEV - Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

PSL  - Personskatteloven 

SL  - Selskabsloven 

SEL - Selskabsskatteloven 

SSL - Statsskatteloven 

VSL - Virksomhedsskatteloven 

VSO - Virksomhedsskatteordningen 

ÅRL -  Årsregnskabsloven
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Afgrænsning 

Der er mange teoretiske aspekter og områder, som kunne være interessante og relevante for 

den udarbejdede problemstilling, men da opgaven er begrænset af både tid og omfang, er 

denne afgrænset til kun at vedrøre forhold, som er aktuelle for casepersonen Mads. 

Afgrænsningen er struktureret kronologisk og opbygget på samme måde som opgaven. 

Der findes mange forskellige virksomhedsformer3:  

● Personligt firma 

● Iværksætterselskab, IVS 

● Anpartsselskab, ApS 

● Aktieselskab, A/S 

● Holdingselskab 

● Interessentselskab, I/S 

● Kommanditselskab, K/S 

● Partnerselskab, P/S 

● Andelsselskab med begrænset ansvar, A.m.b.a. 

● Almindelig, ikke erhvervsdrivende forening 

● Brancheforening 

● Erhvervsdrivende forening med begrænset ansvar, F.m.b.a. 

● Ikke erhvervsdrivende fond 

● Erhvervsdrivende fond 

● Udenlandsk kapitalselskab 

● Udenlandsk trust eller fond 

● Europæisk firmagruppe, EØFG. 

Det vurderes, at ikke alle ovenstående virksomhedsformer er relevante for Mads, og derfor 

er der taget udgangspunkt i følgende virksomhedsformer: 

● Personligt firma, herunder beskattet efter PSL, VSO eller KAO 

● Interessentselskab, I/S 

● Iværksætterselskab, IVS 

● Anpartsselskab, ApS 

● Aktieselskab, A/S 

● Holdingselskab 

Det er gældende for alle virksomhedsformerne, at der ikke tages højde for en eventuel 

omstrukturering fra personlig virksomhed til selskab eller omvendt samt eventuelle 

muligheder for at sælge, fusionere eller spalte sin virksomhed, når virksomheden er etableret. 

3 Erik Werlauff, Valg af virksomhedsform, 1. udgave 2015, Werlauff Publishing - side 17.   
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Der fokuseres udelukkende på, at Mads skal starte en virksomhed fra bunden, og derfor ikke 

at han køber en allerede registreret virksomhed. 

Mads er fuld skattepligtig til Danmark, idet han bor i Danmark, og hans kommende 

virksomhed også vil have hjemsted i Danmark. Det er derfor ikke beskrevet, hvordan en 

person med begrænset eller ingen skattepligt til Danmark kan starte virksomhed. 

Opgaven baseres på gældende lovgivning fra 2018, så 2019-ændringer er dermed ikke 

medtaget i beskrivelse og analysedelen. Alle skattemæssige beregninger er derfor baseret på 

satserne fra 2018. 

Den beregnede personskat i procent, er den procentvise andel af betalt skat, set i forhold til 

overskud fra virksomhed efter PSL, hævninger efter VSO eller bruttoløn fra selskaber. 

Aktieskatten er beregnet, men den indgår ikke beregnet personskat i procent i tabellerne i 

opgaven. Der er i beregningerne ikke taget højde for eventuel grøn check. 

Da kapitalafkastsatsen for 2018 er 0%, er KAO ikke medtaget i den videre analyse. KAO er dog 

med i beskrivelsen, da det kan være, at kapitalafkastsatsen stiger i fremtiden. 

I forbindelse med gennemgangen af selskabsformerne, er der kun beskrevet forholdene ved 

regnskabsklasse A og B, da en nystartet tømrervirksomhed ikke de første mange år vil ramme 

en regnskabsklasse C, og regnskabsklasse D vedrører børsnoterede selskaber og statslige 

aktieselskaber.4

Ved I/S’er vil der ikke blive gennemgået eller taget højde for de særregler, der er, når der er 

mere end 10 interessenter, idet Mads kun ønsker at starte en tømrervirksomhed alene eller 

sammen med sin kammerat, som er murer. 

I og med at der er tale om en nyopstartet virksomhed, og det er et krav, at der skal være 

drevet virksomhed i mindst 10 år, for at man kan tegne en ophørspension, da har vi ikke 

gennemgået denne pensionsordning i forbindelse med gennemgangen af mulighederne for 

at opspare til pension. Denne pensionsordning vil først være aktuel, når Mads har drevet 

virksomhed i mindst 10 år. 

4 https://www.ditregnskab.com/2018/10/26/regnskabsklasser/ besøgt 12.12.2018 
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Metode 

Metode

For at besvare opgavens problemstilling bedst muligt er forskellige metoder anvendt til 

udarbejdelse af opgaven. 

I opgaven anvendes en kombination af kvalitative og kvantitative metoder, idet 

kombinationen af de to metoder giver grundlaget for den bedst mulig besvarelse af 

problemformuleringen. 

Ved hjælp af kvalitativ metode gennem field research indsamles der primære data. Gennem 

vores arbejde som revisorer har vi stillet et par enkelte spørgsmål til forskellige kunder 

mundtligt: 

● Før du startede din virksomhed, var du da klar over, hvilke forskellige muligheder du havde i 

forhold til valg af virksomhedsform? 

● Vidste du hvilken virksomhedsform, der var det bedste valg i forhold til din egen virksomhed? 

● Fik du hjælp af en revisor til beslutningen, eller ville du ønske, du havde brugt en revisor og 

fået rådgivning omkring dette? 

Disse spørgsmål har vi stillet for at undersøge, hvor stor brug der i virkeligheden er for 

revisorernes rådgivning til valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed. 

Ovenstående metode anvendes også undervejs i opgaven. Vi har dialog med fagpersoner, 

som Statsautoriserede revisorer Peter Lind og Christina Nilsson, samt håndværkerne 

Murermester Arne Hvid Laursen og Tømrermester Bo Hölck Laursen. 

Gennem desk research anvendes kvantitativ metode, hvor der indsamles sekundære data, 

ved at indhente regnskab for en mindre tømrervirksomhed, der minder om casepersonens 

virksomhed. 

En kombination af de to ovenstående metoder er anvendt til udarbejdelse af budget for 

casepersonen Mads. Her tages udgangspunkt i en allerede eksisterende tømrervirksomheds 

regnskab, og samtidig forhører vi os hos fagpersoner på området, og derfra udarbejder vi et 

budget, som afspejler, hvad Mads kan forvente de første 3 år fra virksomhedsstart. 

Til den teoretiske del af opgaven har vi gennem desk research gjort brug af kvantitativ 

metode, hvor sekundære data er indsamlet. Her er indhentet statistikker for hvor mange 

virksomheder, der er af de enkelte virksomhedsformer i Danmark. 
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Den teoretiske del af opgaven bliver også bygget op på sekundære data i form af gældende 

lovgivning, som er tilgængelig via desk research.  Her anvendes skriftlige kilder i form af 

lærebøger, hovedsageligt anvendes bogen Lærebog om indkomstskat og fagbogen Valg af 

virksomhedsform, diverse artikler og internetsider her iblandt danskelove.dk, 

retsindformation.dk og tax.dk, til at finde information om de enkelte virksomhedsformer, som 

opgaven belyser. 

I den sidste del af opgaven anvendes det udarbejdede budget og den indsamlede teori 

omkring virksomhedsformerne til beregning af de skattemæssige konsekvenser for Mads, og 

vi vurderer, hvilke generelle risici der er ved de forskellige virksomhedsformer.   

Budget og teori kobles på de personlige forhold og til de ønsker, han har til sin kommende 

tømrervirksomhed. På den måde synliggør vi for Mads, hvilken virksomhedsform der vil være 

mest optimal at vælge, og vi kommer med denne analyse frem til en anbefaling, som er den 

rette i forhold til hans personlige forhold og forretningsmæssige forventninger og hans ønsker 

for virksomhed. 

Validitet og reliabilitet  

I forbindelse med indsamling af forskellige data til opgaven kontrolleres validiteten og 

reliabiliteten for at sikre både gyldigheden og troværdigheden af de indsamlede data. Der 

foretages en del beregninger i forhold til de skattemæssige konsekvenser af de forskellige 

virksomhedsformer og beskatningstyper for at sikre validiteten af alle vores beregninger. Alle 

beregningerne kontrolleres i skatteprogrammet Skat Nova 2018.6. 

De statsautoriserede revisorer, som vi har dialog med, beskæftiger sig primært med små og 

mellemstore virksomheder, drevet som henholdsvis personlig virksomhed og i selskabsform. 

Der er tale om førstehåndsviden, og de har ikke nogen skjulte interesser i at påvirke opgaven 

i en bestemt retning, idet det er en opdigtet case. Det er heller ikke muligt, da revisorerne 

primært bruges til den generelle forståelse af virksomhedsformerne. 

De håndværkere, vi har kontaktet, har drevet henholdsvis tømrer- og murervirksomhed i 

mange år, og de driver en virksomhed i samme størrelsesorden, som vores caseperson vil 

gøre. Håndværkerne bruges udelukkende i forhold til drøftelser omkring, hvad der kan 

forventes i omsætning og omkostninger i en virksomhed af denne størrelse. 

Undervejs har vi løbende forholdt os kritisk til valg af kilder. Hver gang en kilde er anvendt, 

herunder lærebøger, fagbøger, lovgivning, artikler samt websites har vi været meget 

opmærksomme på, hvornår kilden var fra, hvem der har skrevet den og hvem kilden er 

skrevet til. På den måde har vi sikret, at de anvendte kilder er valide og reliable. 
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Målgruppe og læsevejledning 

Målgruppe 

Den primære målgruppe for opgaven er personer, som går med drømmen om at starte 

virksomhed, men ikke ved, hvilke muligheder de har. Opgaven er skrevet direkte til den 

opdigtede caseperson Mads, som ønsker at starte tømrervirksomhed. Han bliver oplyst om, 

hvilke risici samt regnskabs- og skattemæssige forhold der generelt er, set i forhold til ham og 

hans virksomhed ved de forskellige virksomhedsformer. Opgaven er derfor formidlet i et 

sprog, som den almindelige nyopstarter af virksomhed forventes at kunne forstå.

Læsevejledning 

Opgaven er struktureret og bygget op på følgende måde: 

Indledning 

Præsentation af casepersonen 

Beskrivelse af virksomhedsformer  

Personlig virksomhed  Selskabsformer  

Holdingselskab Interessentskab 

Risiko samt regnskabs- og skattemæssig effekt ved valg af virksomhedsform 

Generelle forhold   Personlig virksomhed  

Selskabsform Interessentskab  

Pensionsopsparing 

       Diskussion 

Konklusion 

Perspektivering 

Indledende kapitel, hvor problemstillingen “Valg af virksomhedsform” og casepersonen Mads 

præsenteres. 

Den første del af opgaven består af en teoretisk del, hvor udvalgte virksomhedsformer 

beskrives og forklares. 

Først gennemgås den personligt ejede virksomhed. Her beskrives de risici der er samt de 

regnskabs- og skattemæssige forhold, herunder gennemgang beskatningsformerne PSL, VSO 

og KAO. 

Derefter er selskabsformerne beskrevet, herunder ApS, IVS og A/S. Her beskrives ligeledes de 

risici der er samt de regnskabs- og skattemæssige forhold. 
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Som det sidste i det teoretiske afsnit beskrives I/S’erne. Her er henvist til både beskrivelsen 

af den personlige virksomhed og beskrivelsen af selskabsformerne. 

Anden del af opgaven er en grundig analyse af virksomhedsformerne. Her er udarbejdet et 

budget for de forskellige virksomhedsformer. Budgetter og teori kobles på casepersonen 

Mads og risici samt de skattemæssige konsekvenser tydeliggøres. 

Analysen foregår i nedenstående rækkefølge: 

● Enkeltmandsvirksomhed efter PSL 

● Enkeltmandsvirksomhed efter VSO 

● IVS, ApS og A/S under et 

● I/S ejet af både personer og selskaber 

Tredje del af opgaven gennemgår mulighederne for opsparing til pension for lønmodtagere 

og selvstændige. Der foretages beregninger, der viser, hvilken indvirkning det har på skatten. 

Herefter følger en kort diskussion omkring de risici, regnskabs- og skattemæssige forhold der 

er ved de forskellige virksomhedsformer. 

I konklusionen præsenteres vores anbefaling til Mads, set ud fra hvad vi mener, vil være det 

bedste valg af virksomhedsform for hans tømrervirksomhed. 

Til slut vil perspektivering fremgå med alternative forhold, som kunne have været aktuelle at 

have haft med i opgaven eller i beskrivelsen af casepersonen. 

Præsentation af casepersonen 

Vi har modtaget en henvendelse fra Mads, som ønsker rådgivning ifm., at han ønsker at starte 

tømrervirksomhed. Mads har sendt en mail, hvor han har givet følgende oplysninger. 

Jeg er 30 år gammel, født i 1989, og bor i en lejebolig i Københavns Kommune med min 

kæreste, Katrine. Jeg blev færdiguddannet som tømrer for fem år siden, og har de seneste fem 

år arbejdet for et større tømrerfirma med 50 ansatte i København. 

Jeg har de seneste år gået med en drøm om at blive selvstændig, og derved blive min egen 

chef. Den økonomiske usikkerhed ved at være selvstændig har dog bekymret mig, hvis det 

skulle ske, at der ikke er nok aktivitet i virksomheden, og jeg derfor bliver nødt til at melde mig 

ledig. Denne bekymring er dog blevet mindre, da jeg har fundet ud af, at man som selvstændig 

erhvervsdrivende nu har stort set samme vilkår som en lønmodtager, og jeg er nu klar til at 

tage springet til at blive selvstændig.5

5 https://www.bizzup.dk/den-1-oktober-2018-en-maerkedag-for-selvstaendige-erhvervsdrivende/ besøgt 12.12.2018 
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Jeg er medlem af en a-kasse, hvor jeg betaler 493 kr. om måneden, hvilket svarer til et årligt 

kontingent på 5.916 kr.6 Jeg er medlem af ASE, da de også har et særligt kontingent til 

selvstændige, og jeg vil derfor kunne søge rådgivning her. 

Jeg har hørt noget om, at der er forskellige hæftelser ved de forskellige virksomhedsformer. 

Jeg vil derfor gerne vide, hvordan der hæftes for de forskellige virksomhedsformer, og om det 

kan have nogle konsekvenser for mig økonomisk i forhold til, hvilken virksomhedsform jeg 

vælger. 

Jeg har tænkt meget over, om jeg skal starte virksomheden alene. Jeg har nemlig en god 

kammerat, som er uddannet murer, og som også længe har gået med drømmen om at blive 

selvstændig. Vi joker tit omkring at starte noget op sammen, og jeg vil derfor gerne høre om, 

hvilke muligheder der er. Hvis vi indgik et samarbejde, skulle vi eje 50% hver. 

Jeg har endvidere overvejet, om jeg skal ansætte et par tømrersvende og en lærling i løbet af 

de første år, alt efter hvor mange og hvor store opgaver jeg får. Jeg er kommet frem til, at 

risikoen, der er ved at have ansatte, ikke er værd at løbe, før jeg har været i gang et år og 

derved fået et bedre kendskab til at være selvstændig i branchen og samtidig forhåbentligt 

fået en god kundeportefølje. 

Derudover vil jeg gerne være god ved mine kunder og give dem 30 dages kredittid. Jeg har dog 

hørt, at det er meget normalt, at leverandørerne også har 30 dages kredittid og nogle gange 

kortere. Jeg vil derfor gerne vide, om kredittiden vil få nogen betydning for mig og i givet fald 

hvilke. 

Katrine og jeg har været sammen i 4 år, og er begyndt at snakke om at stifte familie. Dette er 

svært at gøre i vores 2 værelses lejelejlighed i København, og vi er derfor begyndt at snakke 

om at købe et hus indenfor de næste 5 år. 

I forbindelse med at stifte familie, planlægger jeg at fri til Katrine inden for to år, og jeg vil 

derfor gerne høre, om der er nogle fordele og ulemper ved at indgå ægteskab. Vi er begge 

medlem af folkekirken. 

Katrine er ansat som kontorassistent, hvor hun til dagligt arkiverer, besvarer mails, tager 

telefon, laver løn og lidt bogholderi. Hun vil derfor gerne hjælpe mig med alt det administrative 

i min virksomhed, som ikke har min interesse, men som jeg ved, der skal være styr på. 

6https://www.ase.dk/medlemmer/a-kasse?gclid=Cj0KCQiA3b3gBRDAARIsAL6D-N9frSws7gGJ9pS-

hMx1ZTOticIKgsAAifnQwi_lVu8lVYvNDVlcmFkaAgv6EALw_wcB besøgt 12.12.2018 
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Jeg spiller en masse fodbold i min fritid, og derudover har jeg de seneste år investeret i aktier 

på hobbyplan, efter jeg modtog en arv fra min morfar. Jeg har valgt at investere i danske 

børsnoterede virksomheder, og min beholdning er på nuværende tidspunkt på ca. 200.000 kr. 

Jeg forventer at modtage udbytter for 5.000 kr. brutto om året. Jeg har ikke nogle planer om 

at sælge min beholdning, og jeg vil gerne holde aktierne ude af min virksomhed. 

Min far er begyndt at være efter mig i forhold til indbetaling til pension. Det har jeg ikke haft 

tænkt på tidligere, men jeg har lyttet til min far, og vil gerne begynde at indbetale til pension. 

Jeg ved dog ikke, hvilke muligheder der er, og hvordan det vil påvirke min indkomst. 

Jeg forventer at have et overskud i virksomheden før løn på omkring 500.000 kr. det første år. 

Jeg har ikke selv udarbejdet et budget for de kommende år, og jeg ønsker derfor også jeres 

hjælp til at udarbejde et budget for virksomheden for de første 3 år. 

Jeg forventer at købe en brugt kassevogn til ca. 70.000 kr. og denne skal udelukkende bruges 

til erhvervsmæssig kørsel. Min kæreste har en bil, som vi bruger privat, og ellers cykler jeg 

primært rundt i byen. 

Jeg ved, at det kræver kapital at starte en virksomhed. Min far vil gerne give mig et 

arveforskud på 150.000 kr. Min far og jeg vil derfor gerne vide, hvordan det er mest optimalt, 

at jeg modtager de 150.000 kr. 

Jeg har allerede en smule værktøj, som jeg godt kan bruge i min tømrervirksomhed. Jeg ved 

dog ikke, hvilken værdi det har i dag, da det er købt over tid de sidste fem år. Men jeg vil tro 

omkring ca. 20.000 kr. 

Mens jeg har været lønmodtager, har jeg fået ca. 18.000 kr. udbetalt om måneden. Det synes 

jeg har været til den lave side, da jeg godt kan lide at invitere min kæreste ud at spise og vi 

elsker at rejse. Jeg vil som selvstændig gerne som minimum have 23.500 kr. til rådighed i 

gennemsnit om måneden. 
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Beskrivelse af virksomhedsformerne 
I dette afsnit vil nedenstående virksomhedsformer blive gennemgået med henblik på at 

belyse de generelle-, regnskabs- og skattemæssige forhold, der er ved de enkelte former.  

● Personligt ejet virksomhed

● Iværksætterselskab, IVS, 

● Anpartsselskab, ApS

● Aktieselskab, A/S

● Holdingselskab

● Interessentselskab, I/S

Personlig virksomhed 

Generelle forhold 

En personlig virksomhed er den hurtigste, nemmeste og billigste måde du kan 

starte virksomhed på. 

Der er i dag ca. 303.000 personlige virksomheder fordelt på 275.000 

enkeltmandsvirksomheder og 28.000 personligt ejet mindre virksomheder. 

Den personligt ejede mindre virksomhed adskiller sig fra enkeltmandsvirksomheden ved, at 

du ikke skal betale moms eller andre afgifter, men omsætningen må dog heller ikke overstige 

50.000 kr. og du skal have et dansk CPR-nummer.7

Lovgivning 

Der findes ingen specifik lovgivning gældende for de personlige virksomheder. Dog findes der 

nogle bestemmelser i Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som blandt andet 

beskriver, at navnet på din virksomhed ikke må krænke andres navne, jf. LEV § 6. 

Kapital 

Du skal som ejer af den personlige virksomhed træffe dine egne beslutninger, kun under 

hensyntagen til eventuelle långivere eller banker. Der er ikke krav til kapitalindskud i en 

personlig virksomhed, og der er derfor heller ikke krav om en bestemt egenkapitals størrelse. 

Det er endda muligt for dig at starte med negativ egenkapital, dette kan blandt andet opstå 

ved lånoptagelse. 

Hæftelse 

Dette manglende krav til kapital medfører blandt andet, at du som ejer hæfter personligt og 

ubegrænset med hele din formue, idet du og virksomheden ses som én person. Virksomheden 

7 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/personligt-ejet-mindre-virksomhed-pmv besøgt 19.01.2019 
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anses derfor ikke som et særskilt retssubjekt og juridisk person. En juridisk person anses som 

en enhed, der i visse henseende kan påtage sig rettigheder og forpligtelser, på samme vilkår 

som fysiske personer.8 Det betyder også, at hvis virksomheden går dårligt, og i sidste ende går 

konkurs, er det dig som ejer, som bliver erklæret personligt konkurs. Det er derfor vigtigt, at 

du vurderer, om du er villig til at tage denne risiko. 

Registrering 

Der er ikke krav om at du skal registrere virksomheden ved Erhvervsstyrelsen, som der er for 

selskaber. Der er i stedet krav om, at din personlige virksomhed bliver registreret ved virk.dk.9

Når din virksomhed bliver registreret ved virk.dk, bliver virksomheden registreret i det 

centrale virksomhedsregister også kaldet CVR. Her får din virksomhed et unikt CVR-nummer, 

som bruges ligesom personers CPR-numre. Nummeret bruges blandt andet, hvis du driver 

momspligtig virksomhed, så du kan indberette virksomhedens moms eller eventuelt 

lønsumsafgift. 

Hævninger 

Når du ejer en personlig virksomhed, er det ikke muligt at få løn af virksomheden, ligesom 

almindelige lønmodtagere. Har du brug for penge, laver du en hævning i virksomheden. En 

hævning kan ske i form af, at virksomheden betaler nogle af dine private udgifter eller ved at 

du overfører penge fra virksomhedens konto til din private konto. 

Der skelnes endvidere mellem virksomhedens regnskabs- og skattemæssige resultat, da 

reglerne for, hvad du kan få fradrag for, er forskellige. Vi har derfor gennemgået de regnskabs- 

og skattemæssige forhold særskilt i de efterfølgende afsnit. 

Regnskabsmæssige forhold 

Når du driver en personlig virksomhed, er der ikke krav om, at du skal aflægge årsrapport til 

Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabslovens regler. Der er derimod et krav om, at du skal følge 

bogføringsloven, og dette gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, jf. BFL § 1. 

Bogføring 

Der er et overordnet krav til bogføringen, og det er, at bogføringen altid skal overholde god 

bogføringsskik, og at bogføringen skal ske med udgangspunkt i, hvilken virksomhed der drives, 

jf. BFL § 6, stk. 1. Dette er vigtigt at have for øje, da der kan være forskel på, hvordan den 

samme omkostning skal bogføres i forskellige typer virksomheder. F.eks. vil 

lokaleomkostninger i en udlejningsvirksomhed skulle registreres som et vareforbrug, hvor det 

i en tømrervirksomhed vil blive registreret under andre eksterne omkostninger. 

8http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Tingsret_og_ejendomsret/juridisk_person?fbclid=IwAR2StzKpwbx92BpmqC-

DnDiWf8e95sf-Vny6VGf6WpLNJHwEcLw_fDu-8T8 besøgt 19.01.2019 
9 https://erhvervsstyrelsen.dk/personligt-ejede-virksomheder besøgt 18.02.2019 
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Der er høje krav til regnskabsmaterialet, når du driver virksomhed. Det at være underlagt 

bogføringsloven betyder, at alle bilag skal registreres. Det er dog op til dig selv, om du vil 

opbevare bilagene fysisk eller digitalt jf. BFL §§ 3 og 5. I forbindelse med registreringen kan 

der ske fejl, og hvis der skal foretages rettelser i et bilag, skal man efter BFL § 6, stk. 2 kunne 

se både det oprindelige bilag, og bilaget hvor det tydeligt fremgår, hvad rettelsen er.  

Derudover skal registreringerne, i det omfang det er muligt, afstemmes med blandt andet 

kassebeholdninger eller likviditetsbeholdninger herunder virksomhedens bankkonto jf. BFL § 

7, stk. 3. Der er generelt færre, der bruger kontanter10 og det er derfor oftest blot 

virksomhedens likviditetsbeholdninger, der skal afstemmes. 

Din virksomhed har opbevaringspligt af regnskabsmaterialet i minimum 5 år fra udgangen af 

det regnskabsårs, som materialet vedrører, jf. BFL § 10, stk. 1, når der er tale om det fysiske 

regnskabsmateriale. Der er efterhånden mange digitale bogføringssystemer, hvor du kan 

gemme bilagene sammen med bogføringsposteringen. Det bevirker, at du derfor ikke skal 

have en masse mapper stående med regnskabsmateriale, dog skal det, jf. BFL § 10, stk. 2. til 

enhver tid være muligt at udskrive materialet. Derudover skal materialet som udgangspunkt 

opbevares i Danmark, jf. BFL § 11, stk. 1. Der findes dog enkelte undtagelser til, at materialet 

godt må opbevares i udlandet. Dette kan blandt andet være, hvor en del af virksomhedens 

aktiviteter sker i udlandet, jf. BFL § 11, stk. 2-5. 

Årsrapport og regnskabsklasse 

Som udgangspunkt skal de personlige virksomheder, som nævnt tidligere, ikke indsende en 

årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabslovens regler. Selvom der ikke skal 

offentliggøres en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, kan der stadig skulle offentliggøres et 

regnskab til blandt andet pengeinstitutter, kreditorer eller andre interessenter. En personlig 

virksomhed indgår i årsregnskabsloven under regnskabsklasse A, og hvis du skal udarbejde en 

årsrapport, skal den overholde de krav, der er til regnskabsklasse A. 

Årsrapporten for regnskabsklasse A skal som minimum bestå af en ledelsespåtegning, en 

balance, en resultatopgørelse og noter, herunder en redegørelse for anvendt 

regnskabspraksis. Hvis en godkendt revisor har underskrevet en påtegning eller en erklæring 

til årsrapporten, skal denne også indgå i årsrapporten, jf. ÅRL § 18. Herudover skal 

virksomheden særskilt oplyse eventualforpligtelser, pantsætninger og anden sikkerhed i 

aktiver, renter af indskud på egenkapitalen, hvor meget der er uddelt eller udloddet til ejere 

eller andre virksomhedsdeltagere, hvorledes underskud er dækket og hvorvidt uddelinger 

eller udlodninger er sket kontant eller på anden måde, jf. ÅRL § 21, stk. 2. 

10 https://finanswatch.dk/secure/Finansnyt/Pengeinstitutter/article10959892.ece besøgt den 09.01.2019
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Skattemæssige forhold 

Når du driver en personlig virksomhed, kan du vælge at blive beskattet af virksomhedens 

resultat på tre måder. Du kan blive beskattet efter personskatteloven, virksomhedsordningen 

og kapitalafkastordningen. 

Når du driver personlig virksomhed, er det muligt at få fradrag for de udgifter, som er anvendt 

til at sikre, erhverve og vedligeholde din indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 

Medarbejdende ægtefælle 

Som virksomhedsejer har du mulighed for at registrere Katrine som medarbejdende 

ægtefælle og på den måde flytte en del af virksomhedens overskud til Katrine. Der er dog 

nogle krav, som skal være opfyldt for, at det kan lade sig gøre: 

● I skal være samlevende ved indkomstårets udgang. 

● Katrine skal i væsentligt omfang deltage i driften af din virksomhed. 

● Det overførte beløb må ikke stå i åbenbart misforhold til Katrines arbejdsindsats i 

virksomheden. 

● Der må ikke være indgået en lønaftale mellem du og Katrine, der gælder for hele eller en del 

af indkomståret. 

● Det overførte beløb må ikke overstige 50 pct. af din virksomheds overskud opgjort efter KSL § 

25A, stk. 3. 

● Det overførte beløb må højst være 235.800 kr. i 2018.11

I forhold til væsentlig deltagelse i driften må det forventes en arbejdsindsats på 3-4 timer 

dagligt over hele året, for at der kan være tale om, at I kan anvende reglen om medarbejdende 

ægtefælle. Dette kan dog også kun være en mindre del af året, hvor der i stedet er tale om 

flere timer dagligt.

Personskatteloven 

Ved en personlig virksomhed bliver overskuddet fra virksomheden som udgangspunkt 

beskattet som personlig indkomst. Beskatning i den personlige indkomst, betyder at 

indkomsten derfor også vil medgå i topskattegrundlaget, og som udgangspunkt følge reglerne 

i personskatteloven.  

11 https://tax.dk/jv/ca/C_A_8_4_1_2.htm besøgt 18.02.2019 
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Din skattepligtige indkomst bliver opgjort som vist nedenfor. 

Opgørelse over den skattepligtige indkomst: 

Personlig indkomst   +/- xxx 

Kapitalindkomst  +/- xxx 

Ligningsmæssige    - xxx 

____________________________________ 

Skattepligtig indkomst   xxx 

Aktieindkomst   +/- xxx 

Virksomhedens resultat før renter vil derfor blive registreret som din personlige indkomst. De 

renter, der måtte være i virksomheden, vil blive medtaget i din kapitalindkomst. Har du 

aktieindkomst, vil denne ikke indgå i den skattepligtige indkomst, da aktieindkomst beskattes 

særskilt. 

Underskud 

Hvis virksomheden et år har underskud, kan underskuddet modregnes i din eventuelle anden 

personlige indkomst. Hvis du er gift, vil underskuddet også kunne modregnes i Katrines 

personlige indkomst. Hvis der efter modregning I begge jeres indkomster, er et uudnyttet 

underskud tilbage, vil underskuddet skulle fremføres i senere indkomst, jf. PSL § 13. 

Virksomhedsordningen 

Erhvervsmæssig virksomhed 

Der er nogle krav, der skal være opfyldt for, at du kan vælge at blive beskattet 

efter virksomhedsskatteordningen også kaldet VSO, og det er bl.a., at der er 

tale om en erhvervsmæssig virksomhed VSL § 1, stk. 1. En virksomhed betegnes 

som værende erhvervsdrivende, når den leverer varer, rettigheder, 

pengemidler, tjenesteydelser eller lignende, og når virksomheden som 

modydelse for disse leverancer modtager vederlag i form af penge eller penges værdi.12

Valg af beskatningsform 

Derudover skal du hvert år tage stilling til, om beskatningen stadig skal være efter 

virksomhedsskatteordningen, eller om du ønsker en anden beskatningsform på 

selvangivelsen, jf. VSL § 2, stk. 2. Beskatningsformen er mulig at ændre med tilbagevirkende 

kraft, hvis det f.eks. besluttes senest 30. juni 2019 for indkomståret 2018. Der kommer dog 

oftest nogle bogføringsmæssige udfordringer, hvis du ønsker at ændre det med 

tilbagevirkende kraft, da bogføringen ikke vil være tilpasset kravene til 

virksomhedsskatteordningen. 

12 https://tax.dk/jv/ab/A_B_3_1_1.htm besøgt 18.02.2019 
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Adskillelse mellem privat og virksomhedsøkonomi 

Det er et krav, når du anvender VSO, at der udarbejdes et selvstændigt regnskab, som 

opfylder bogføringsloven, jf. VSL § 2, stk. 1. I virksomhedsskatteordningen bliver den 

personlige virksomhed sidestillet med selskaberne skattemæssigt, og det er derfor gældende, 

at der skal være fuld adskillelse mellem din og virksomhedens økonomi. Dette betyder, at 

virksomheden som udgangspunkt skal have sin egen bankkonto, hvor alle transaktioner 

vedrørende virksomheden skal finde sted. 

Sikkerhedsstillelse 

Adskillelsen mellem virksomheden og dig betyder også, at du ikke kan stille sikkerhed i de 

aktiver, som medtages i en VSO for den gæld, som du ikke tager med i en VSO. F.eks. kan du 

ikke købe en bil privat, med sikkerhed i en ejendom, som er medtaget i 

virksomhedsordningen. Sker dette, vil du blive beskattet af enten gældens kursværdi eller 

sikkerhedsstillelsens størrelse. Dvs. at sikkerhedsstillelsen bliver sidestillet med en hævning. 

Der er dog en undtagelse for, at der tillades sikkerhedsstillelser, og det er, hvis der er tale om 

sikkerhedsstillelse for gæld i blandet benyttede ejendomme, hvilket kan være en ejendom, 

som både anvendes til privat brug og til at drive virksomhed fra. 

Hævninger 

Den helt store forskel på at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningen i forhold til 

personskatteloven er, at du kun bliver beskattet af det beløb, som du har hævet i løbet af 

året. En hævning foregår ved, at du trækker penge ud af virksomheden til dit private forbrug. 

Der er ikke krav om, hvornår disse hævninger skal foretages, de kan foretages alle ugens dage 

i løbet af året. Det er først ved årets afslutning, at det gøres op, hvor meget du har hævet, og 

hvor meget du dermed skal beskattes af. 

Rentefradrag 

Derudover er det muligt at få den fulde fradragsværdi af renteudgifterne i virksomheden i din 

personlige indkomst. Normalt er fradragsværdien ca. ⅓, hvilket betyder, at hvis du beskattes 

efter PSL vil renteudgifter på 100 kr. kun give dig et reelt fradrag på 33 kr. Hvis VSO anvendes 

er det derfor muligt at få fuldt fradrag for de 100 kr., idet renterne modregnes i din personlige 

indkomst. 

Lovgivning 

Vælger du at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningen, følges reglerne i VSL. Dog skal 

du have for øje, at virksomheden stadig er underlagt mindstekravsbekendtgørelsen, som 

blandt andet stiller krav til, hvordan bogføringen skal foretages, hvis 

virksomhedsskatteordningen ønskes anvendt. Der skal blandt andet oprettes en særskilt 

konto til dit indskud, som sidestilles med egenkapitalen, svarende til det opsparede overskud, 
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der måtte være samt mellemregningen med dig for de udlæg, som du måtte have lavet på 

virksomhedens vegne. 

Indskudskonto 

Indskudskontoen bliver opgjort som nettobeløbet af værdien af de aktiver og passiver, som 

medtages i virksomhedsskatteordningen, jf. VSL § 3. Værdien af indskudskontoen vil derfor 

det første år svare til den skattemæssige værdi af egenkapitalen. Nedenfor er opgjort, hvilke 

aktiver du kan medtage, og til hvilken værdi de skal indregnes. 

Indskudte aktiver og passiver  Værdiansættelse 

Fast ejendom  Kontant anskaffelsessum eller offentlige ejendomsvurdering 

Driftsmidler   Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negative værdier indgår 

med en saldo på 0 kr.  

Driftsmidler (tidligere anvendt privat) Handelsværdi  

Blandet benyttede biler  Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Varelagre Værdi opgjort efter varelagerlovens § 1, stk. 1-3.  

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med 

afskrivninger.  

Øvrige aktiver  Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Er  

anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi, anvendes denne. 

Gæld  Kursværdien 
Opgørelse af indskudskonto, oversigten indeholder kun beskrivelse af udvalgte aktiver og passiver.13

Indskudskontoen skal opgøres i det indkomstår, hvor du beslutter, at beskatningen skal ske 

efter virksomhedsskatteordningen. Kontoen ender dermed med at udgøre et beløb, som du 

kan hæve skattefrit efter hæverækkefølgens regler. 

Kommer indskudskontoen til at være negativ ved opstart, sættes indskudskontoen til 0, hvis 

det kan dokumenteres, at den er negativ på baggrund af medtagelse af mere erhvervsmæssig 

gæld end erhvervsmæssige aktiver. Er dette ikke tilfældet, skal der beregnes en 

rentekorrektion af den negative værdi. Det samlede rentekorrektionsbeløb skal indgå direkte 

i din personlige indkomst, og trækkes fra i din kapitalindkomst. Det betyder, at 

rentekorrektionen ikke indgår i virksomhedens indkomstopgørelse, overskudsdisponering og 

hæverækkefølge. Derudover har du ikke mulighed for at opspare overskud, så længe 

indskudskontoen er negativ. 

13 https://tax.dk/lv-2009-2/lve/E_G_2_4_4.htm besøgt 18.02.2019 



Side 21 af 118

Kapitalafkastgrundlag 

I virksomhedsskatteordningen skal du hvert år opgøre et kapitalafkastgrundlag efter VSL § 8. 

Kapitalafkastgrundlaget bliver opgjort ud fra de erhvervsmæssige aktiver, som er en del af 

virksomheden. Her ses bort fra finansielle aktiver i form af obligationer og aktier samt 

virksomhedens gældsposter, dog er kreditorer undtaget. Den eneste forskel for hvordan 

indskudskonto og kapitalafkastgrundlaget gøres op, er med fast ejendom, hvor du i 

kapitalafkastgrundlaget kun kan medtage ejendommen til kostpris. 

Indskudte aktiver og passiver  Værdiansættelse 
Fast ejendom  Kontant anskaffelsessum  

Driftsmidler   Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negative værdier indgår 

med en saldo på 0 kr.  

Driftsmidler (tidligere anvendt privat) Handelsværdi  

Blandet benyttede biler  Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Varelagre Værdi opgjort efter varelagerlovens § 1, stk. 1-3.  

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med 

afskrivninger.  

Øvrige aktiver  Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Er  

anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi, anvendes denne 

Gæld  Kursværdien 
Opgørelse af kapitalafkastgrundlag

Kapitalafkast 

Hvert år beregnes et kapitalafkast af kapitalafkastgrundlaget, som modregnes i din personlige 

indkomst. På den måde bliver din personlige indkomst lavere med det for året beregnede 

kapitalafkast. Kapitalafkastet medtages i stedet i kapitalindkomsten, og dermed flyttes en del 

af indkomsten til en lavere beskatning. Kapitalafkastet beregnes ud fra kapitalafkastsatsen 

som ganges med kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastsatsen bliver fastsat hvert år, og har 

fra 2018 været 0%, og der er derfor ikke noget at modregne i din personlige indkomst. 

Opsparet overskud 

Virksomhedsordningen sidestiller dig med et selskab, hvor årets resultat bliver overført til 

næste år, hvis ikke det udloddes som udbytte. I virksomhedsordningen har du mulighed for 

at opspare det overskud, som du ikke har hævet ved årets afslutning. 

Den helt store fordel ved at anvende virksomhedsskatteordningen er, at det opsparede 

overskud kun bliver beskattet med en sats svarende til selskabsskatten, og det svarer til en 
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beskatning på 22%, som anses for være en a conto skat. På den måde har du mulighed for at 

udskyde personbeskatningen til et senere år, hvor du har brug for at hæve af det opsparede 

overskud f.eks. ved underskud i virksomheden eller du et år har brugt mere privat end 

resultatet fra din virksomhed og der også derfor tages fra det opsparede overskud. 

Hensat til senere hævning  

Det er muligt at lave indkomstudjævning ved at hensætte til senere hævning. Det er modsat 

af, når man opsparer overskud i virksomheden, hvor du udskyder beskatningen. Ved 

”hensættelse til senere hævning” tager du beskatningen på forhånd. 

Det kan være aktuelt, hvis du f.eks. i opstartsperioden ikke vælger at hæve hele 

virksomhedens overskud, og ikke rammer topskattegrænsen. Hvis du ikke vælger at hæve helt 

til topskattegrænsen, er det muligt at optimere din skat ved at betale skatten på forhånd, som 

om du har hævet op til topskattegrænsen. Du vil så efterfølgende have mulighed for at lave 

en hævning af det, du har hensat skattefrit, da skatten allerede er blevet betalt. 

Hæverækkefølgen 

I virksomhedsordningen er der en hæverækkefølge, som skal følges ifm. opgørelse af 

hævninger for regnskabsåret. Hæverækkefølgen sikrer, at overskud fra virksomheden 

beskattes korrekt, og hævninger skal foretages ud fra denne rækkefølge førend, der f.eks. kan 

hæves på indskudskontoen, som er den sidste konto, du kan hæve penge fra. 

Det er vigtigt at holde styr på hæverækkefølgen, da der er forskel på beskatningen af de 

forskellige konti. F.eks. hæves der skattefrit fra indskudskontoen, årets overskud beskattes 

som personlig indkomst og kapitalafkast beskattes som kapitalindkomst. 

Den udvidede hæverækkefølge består af 8 punkter, hvor punkt 1-5 er tvungne overførsler. 

1. Refusioner, som ikke er ført over mellemregningskontoen    

2. Medarbejdende ægtefælle 

3. Årets virksomhedsskat 

4. Beløb afsat til senere hævning, primo 

5. Årets kapitalafkast, som ikke opspares 

6. Årets personlige indkomst 

7. Hævning på konto for tidligere års opsparet overskud 

8. Hævning på indskudskontoen også selvom den skulle blive negativ 

Mellemregning 

Mellemregningen, jf. VSL § 4 a, er en konto, der er uden for hæverækkefølgen. Det kan f.eks. 

være udgifter, som vedrører driften af virksomheden, som du har betalt med dine private 
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midler. Disse betalinger er udtaget fra hæverækkefølgen, da omkostningerne er betalt med 

allerede beskattede midler, og derfor kan tilbageføres til dig skattefrit.14

Mellemregningskontoen skal ikke forrentes, dog må kontoen aldrig blive negativ, og hæver 

du mere end, hvad der er indskudt på mellemregningen, bliver dette anset som en hævning 

og du bliver derfor beskattet herefter i hæverækkefølgen. 

Underskud 

Hvis du et år har underskud i virksomheden, er der nogle regler for, hvordan det skal 

fremføres. 

Først vil underskuddet skulle modregnes i et eventuelt tidligere opsparet overskud inkl. 

virksomhedsskat, idet underskuddet også er inkl. skat. Hvis der stadig er underskud efter, der 

er modregnet i tidligere opsparede overskud, vil underskuddet skulle modregnes i din positive 

kapitalindkomst og hvis du er gift med Katrine, modregnes beløbet svarende til jeres samlede 

kapitalindkomst i din kapitalindkomst, også selvom din kapitalindkomst bliver negativ.  

Hvis der er yderligere underskud tilbage, vil modregningen ske i din personlige indkomst, også 

selv om den måtte blive negativ, jf. VSL § 13. 

Kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen er den tredje og sidste beskatningsform for de personligt ejede 

virksomheder, som du kan beskattes efter. Denne ordning er en forenklet udgave af 

virksomhedsskatteordningen. Den betegnes som forenklet, da der ikke er de samme 

bogføringsmæssige krav, som der er til virksomhedsskatteordningen. 

Lovgivning 

Derudover følger kapitalafkastordningen som udgangspunkt personskattelovens regler, dvs. 

virksomhedens resultat før renter medtages i din personlig indkomst og renterne fra 

virksomheden medtages som kapitalindkomst. 

I kapitalafkastordningen opgøres på samme måde som i virksomhedsordningen et 

kapitalafkastgrundlag ud fra de erhvervsmæssige aktiver, som er en del af virksomheden. 

Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Af kapitalafkastgrundlaget beregnes der ligeledes hvert år et kapitalafkast, ved at gange 

kapitalafkastgrundlaget med kapitalafkastsatsen. Kapitalafkastet modregnes i din personlige 

indkomst og medtages i kapitalindkomsten til en lavere beskatningen. 

14 https://tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_6.htm  besøgt 18-2-2019 
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Kapitalafkastsatsen bliver fastsat hvert år, og har fra 2018 været 0%. Der er derfor ikke noget 

at modregne i din personlige indkomst. 

Optimering 

Der er i kapitalafkastordningen mulighed for at henlægge overskud fra virksomheden til 

konjunkturudligning, ligesom det i virksomhedsordningen er muligt at opspare overskud. Det 

er dog kun muligt at henlægge op til 25% af virksomhedens overskud, jf. VSL § 22 b15, beløbet 

skal dog overstige 5.000 kr. Herefter betaler du, ligesom ved opsparede overskud, en 

acontoskat på 22% af det henlagte beløb, og de resterende 78% skal indsættes på en særskilt 

bunden bankkonto i en periode på mindst 3 måneder og maksimalt 10 år. Det er derfor 

nødvendigt hele tiden at holde styr på, hvor meget der er blevet indbetalt hvert år på denne 

konto.16

15 https://tax.dk/pjecer/kapitalafkastordningen.htm besøgt 24.04.2019 
16 Valg af virksomhedsform, side 50, 2. udgave, Erik Werlauff  
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Selskabsformer 

Da de fleste generelle regnskabs- og skattemæssige forhold for 

selskaberne er ens uanset, hvilken selskabsform du vælger, har vi valgt 

at gennemgå forholdene for anpartsselskaberne først, og herefter 

beskrive, hvilke øvrige forhold der er ved iværksætterselskaber og 

aktieselskaber, da det er ved disse to selskabsformer, der er flest forhold, som afviger fra 

“standarden”. 

Generelle forhold 

Anpartsselskab, ApS 

Et anpartsselskab, som ofte også udtrykkes ApS, er den mest anvendte selskabsform i 

Danmark med 232.000 aktive ApS’er.  ApS’erne følger reglerne i selskabsloven. 

Hæftelse 

Ved stiftelse af et ApS har du begrænset hæftelse. Dvs. du hæfter kun med det, du har 

indskudt i ApS’et, da selskabet og du ses som to juridiske enheder. 

Kapital 

Selskabskapitalen på minimum 50.000 kr. kan bestå af kontanter og/eller apportindskud dvs. 

andre værdier end kontanter. Ved apportindskud er det vigtigt, at der foreligger en 

vurderingsberetning med beskrivelse af hvert indskud, dvs. hvordan indskuddet er vurderet 

og at den økonomiske værdi svarer til vederlaget, jf. SL § 36. Denne vurderingsberetning 

udarbejdes og attesteres oftest af en godkendt revisor. Der er dog undtagelser, hvor det ikke 

er nødvendigt med en vurderingsberetning, som f.eks. ved indskud af aktiver og forpligtelser, 

som er målt til dagsværdi og er præsenteret individuelt i en årsrapport, jf. SL § 38. 

Registrering

Når du skal vælge ApS’ets navn, skal navnet tilføjes anpartsselskab eller ApS. Det er vigtigt 

ved valg af navn, at du er opmærksom på ikke at krænke andre virksomheders navne, jf. SL § 

2. Det er også muligt at registrere ekstra binavne, dog kun op til 5 stk. gratis. Ønsker du flere 

tillægges der et gebyr for registreringen. 

Et ApS skal du registrere hos Erhvervsstyrelsen i forbindelse med etablering, og ApS‘et bliver 

derved til en juridisk enhed, som får tildelt et CVR-nummer, jf. SL § 41. ApS’et får her et 

registreringsbevis, som anvendes som bevis for selskabets navn, cvr.nr, tegningsregel og 

selskabet ledelse. 
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I det offentlige ejerregister skal du allerede ved etablering registrere ApS’ets reelle ejere, En 

reel ejer er en, der ejer mere end 5% af kapitalen og/eller har mere end 5% af 

stemmerettighederne. Hvis ikke disse oplyses, vil Erhvervsstyrelsen sende dit selskab til 

tvangsopløsning og hvis du ønsker genoptagelse af selskabet, skal en revisor lave en 

erklæring, hvor de skriver under på, at der ikke er ulovligt aktionærlån samt at egenkapitalen 

er til stede.17 Ved ændringer i ejerandele skal du huske at registrere alle ændringerne. 

Generalforsamling 

I et ApS er du nødvendigvis ikke den eneste ejer, I kan godt være flere, og det er på 

generalforsamlingen, beslutninger på ejerniveau træffes, jf. SL §§ 76-110. Den ordinære 

generalforsamling skal du sikre, bliver afholdt inden fristen for, at årsrapporten skal indsendes 

til Erhvervsstyrelsen, som er senest 5 måneder efter regnskabsåret udløb. På denne 

generalforsamling skal du godkende årsrapporten og godkende eventuelle 

udbytteudlodninger. Der kan også afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvis revisor 

eller du som ledelsen forlanger dette. Generalforsamlingen afholder du oftest på selskabets 

hjemsted, men det er dig frit for, om du vil afholde den et andet sted. 

Hvis der er ønske og enighed om det, er det muligt at undlade generalforsamling og i stedet 

føre beslutninger til protokols. Dette betyder, at der skal udarbejdes et referat over, hvad der 

er besluttet, som godkendes af bare dig eller dig og de andre ejere, hvis I er flere. Dette gøres 

uden fysisk fremmøde f.eks. ved digital underskrift, jf. SL § 76 stk. 1-2.  

På generalforsamlingen er f.eks. følgende på dagsordenen, som du skal træffe beslutning om: 

godkendelse af årsrapport, anvendelse af overskud/underskud, vedtægtsændringer m.fl.18

Ledelsen 

Det er ved selskaber vigtigt at have for øje, at du som ledelse kan få erstatningsansvar, hvis 

du laver fejl eller påfører selskabet eller en tredjepart tab, jf. SL §§ 361 og 362. 

Det gælder i øvrigt, at du skal registrere mindst en direktør i et ApS, og ved de mindre ApS’er 

er det frivilligt, om du ønsker, der skal være en bestyrelse, jf. SL §§ 111-143. 

Iværksætterselskab, IVS 

Hæftelse og kapital 

Et iværksætterselskab er den billigste måde, du kan oprette selskab på. Det kan du stifte med 

en kapital på 1 kr. Du kan dog indskyde mere, i alt op til 49.999 kr., jf. SL § 357 a, stk.2, pkt. 1.  

17 https://revsbaek-revision.dk/naar-selskabet-kommer-tvangsoploesning/ besøgt 20.04.2019. 
18 https://www.selskabsadvokaterne.dk/artikler/andet/generalforsamling-hvornaar-og-hvordan/ besøgt 18.02.2019 
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Du kan kun stifte et IVS med kontanter, jf. SL § 357 a, stk. 2, pkt. 2. Selskabsformen er derfor 

særligt attraktiv for iværksættere, som navnet hentyder til. Du kan kun benytte apportindskud 

ved IVS’er i én enkelt situation, og det er ved kapitalforhøjelse og omregistrering til et ApS. 

Iværksætterselskaber har kun eksisteret siden 2014.19 Mange har benyttet sig af den billige 

selskabsform, og antallet af IVS’er i slutningen af 2018 er ca. 30.000.20 Ved et IVS har du også 

begrænset hæftelse, dvs. at du kun hæfter for den indskudte kapital. Det er et krav, at mindst 

25% af overskuddet hvert år henlægges til kapitalen, indtil selskabskapitalen svarer til 

minimum 50.000 kr. Du kan ikke udlodde udbytte før reserven til kapitalforhøjelsen svarer til 

50.000 kr.  

Lovgivning 

IVS’er følger også selskabsloven. Reglerne, der specifikt vedrører IVS’erne, er beskrevet i SL § 

357 a-d. Herudover gælder alle selskabslovens regler, der gælder for ApS’er også for IVS’er, 

medmindre det fremgår som en undtagelse. 

Når du vælger selskabets navn for IVS’et, skal du tilføje iværksætterselskab eller IVS efter 

navnet, jf. SL § 357, stk. 3. 

Ledelse 

I et IVS vil der oftest kun være en ejer, og generalforsamling kan derfor erstattes ved, at du 

blot fører protokol over dine beslutninger, jf. SL § 76. Derudover er der også her krav, om at 

du registrerer en direktør. 

Aktieselskaber, A/S 

Hæftelse og kapital 

Der findes ca. 37.000 A/S’er i Danmark. Det koster dig minimum 500.000 kr. til og med 30. 

juni 2018 og minimum 400.000 kr. fra 1. juli 2018 i form af kontanter/apportindskud at stifte 

selskabskapitalen i et A/S. Derved er A/S’et den selskabsform, der kræver mest kapital at 

stifte.21 Ved A/S’er kan du nøjes med at indbetale 25% af kapitalen ved stiftelsen, dvs. 125.000 

kr. /100.000 kr., jf. SL § 33. Selvom du har begrænset hæftelse i et A/S, hæfter du dog stadig 

for de resterende 375.000 kr./300.000 kr. som kræves til selskabskapitalen, selvom du endnu 

ikke har indbetalt beløbet. 

Lovgivning 

Reglerne for A/S’er finder du i Selskabsloven tilsvarende de andre selskabsformer, og du skal 

efter selskabets navn tilføjes aktieselskab eller A/S.

19 https://di.dk/SiteCollectionDocuments/DI%20Business/Historisk%20mange%20nye%20iv%C3%A6rks%C3%A6tterselskaber.pdf besøgt 

19.02.2019 
20 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/ivaerksaetterselskab-ivs besøgt 18.02.2019
21 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/aktieselskab-as besøgt 18.02.2019 
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Ledelse 

I et A/S ser ledelsesstrukturen anderledes ud i forhold til IVS’et og ApS’et. Der skal her være 

en tostrenget ledelsesstruktur. Dette betyder, at ledelsesstrukturen enten skal bestå af en 

bestyrelse og en direktion eller en direktion og et tilsynsråd. Det er lige meget hvilken en af 

formerne, du vælger, kravet er dog, at der minimum skal være tre medlemmer, jf. SL § 111 

stk 2. 

Regnskabsmæssige forhold 

Da de regnskabsmæssige forhold for IVS’er, ApS’er og A/S’er er ens, har vi behandlet dem til 

dig i samme afsnit nedenfor. De skal alle følge Årsregnskabsloven. 

Regnskabsklasse 

Regnskabsmæssigt bliver virksomheder inddelt i regnskabsklasser. ApS’et tilhører oftest 

regnskabsklasse B, som altid aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, jf. ÅRL § 3. 

ApS’erne er også omfattet af bogføringsloven, som vi har beskrevet for dig tidligere under 

personlig virksomhed. 

Selskaber, som er i klasse B, må ikke i to på hinanden følgende år på balancetidspunktet 

overskride to af følgende grænser:22

● En balancesum på 44 mio.kr. 

● En nettoomsætning på 89 mio.kr. 

● Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede medarbejdere på 50. 

Efter ÅRL § 22 skal årsrapporten for en klasse B virksomhed indeholde en ledelsespåtegning, 

revisionspåtegning eller anden revisorerklæring, hvis en sådan er afgivet, en 

ledelsesberetning, en balance og resultatopgørelse samt noter - herunder anvendt 

regnskabspraksis. 

Det er frivilligt, når dit selskab er i klasse B, om du vil medtage en pengestrømsopgørelse, som 

viser, hvordan selskabets likvide midler er blevet brugt i løbet af året, og en 

egenkapitalopgørelse, som viser de bevægelser, der har været på selskabets egenkapital i 

løbet af året. Derudover kan du frivilligt udarbejde supplerende beretninger, om f.eks. 

virksomhedens sociale ansvar, viden og medarbejderforhold, miljøforhold og etiske forhold, 

jf. ÅRL § 14. Eventuelle supplerende beretninger skal placeres særskilt i årsrapporten. 

22 https://www.ditregnskab.com/2018/10/26/regnskabsklasser/  besøgt 18.02.2019 
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De små ApS’er i klasse B hører under det, der kaldes mikrovirksomheder, jf. ÅRL §§ 22a-b. For 

at dit selskab opfylder kravene til at være en mikrovirksomhed, må den i to på hinanden 

følgende år på balancetidspunktet ikke overskride to af følgende grænser:23

● En balancesum på 2,7 mio.kr. 

● En nettoomsætning på 5,4 mio.kr. 

● Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede medarbejdere på 10. 

For mikrovirksomheder gælder, at de skal indsende og offentliggøre årsrapport til 

Erhvervsstyrelsen bestående af en resultatopgørelse, balance og meget få noteoplysninger. 

For at være i kategorien mikrovirksomhed må dit selskab maksimalt eje 20% i andre selskaber, 

dvs. de må ikke have nogle datter- eller associerede virksomheder. Derudover må 

mikrovirksomheder ikke udelukkende beskæftige sig med køb og salg af værdipapirer, og de 

må heller ikke have rettigheder og forpligtelser i form af finansielle instrumenter, såsom 

terminskontrakter mv. Disse forhold er vigtige at huske, og det er derfor en god ide at skrive 

dem i vedtægterne for selskabet. 

Revision 

Din bank og dine leverandører kan have særlige krav til, hvad de gerne vil kunne se af 

oplysninger i regnskabet eller de kan have krav til at, der udføres revision på dele af 

regnskabet såsom omsætningen eller aktiverne. Det er derfor en god ide, at hvis du vælger at 

drive en mikrovirksomhed, at sikre at din bank og dine leverandører er indforståede med 

selskabet har status som mikrovirksomhed, og derfor er fritaget for nogle regnskabskrav. 

Selskaber skal som hovedregel revideres af en godkendt revisor, som udarbejder en 

årsrapport med en erklæring om udført revision. Når en revisor udarbejder en årsrapport, er 

der 4 typer erklæringer, der adskilles ud fra graden af sikkerhed, som revisoren stiller for 

årsrapporten: 

23 https://www.ditregnskab.com/2018/10/26/regnskabsklasser/ besøgt 18.02.2019 
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Det er dit selskabs størrelse, som bestemmer, hvilken erklæringstype du kan vælge. Hvis dit 

selskab ikke overskrider to af følgende grænser i to år i træk, kan du helt fravælge revision og 

i stedet vælge en assistanceerklæring.24

● En balancesum på 4 mio.kr, 

● En nettoomsætning på 8 mio.kr. 

● Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede medarbejdere på 12. 

Derudover vil du kunne vælge en mildere udgave af revision, nemlig udvidet gennemgang, 

hvis selskabet ikke overskrider to af nedenstående grænser i to år i træk. Udvidet 

gennemgang er tilpasset de mindre og mellemstore virksomheder, hvor der f.eks. er 

sammenfald mellem selskabets bestyrelse og direktion samt simple selskaber, hvor der ikke 

er nogle komplekse regnskabsmæssige problemstillinger.25 De regnskabsmæssige grænser er 

følgende. 

● En balancesum på 44 mio.kr. 

● En nettoomsætning på 89 mio.kr. 

● Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede medarbejdere på 50. 

Det er vigtigt, at du tager stilling til fordele og ulemper ved fra- og tilvalg af revision. For 

selvom du kan spare nogle penge ved fravalg, kan det udadtil give et mindre godt image hos 

kreditorer, banker og kunder, og i sidste ende måske ikke give den besparelse, selskabet 

troede. 

Fra- og tilvalg af revision kan du beslutte ved stiftelsen af selskabet eller efterfølgende kun på 

den ordinære generalforsamlingen og det vil så først være gældende fra det efterfølgende 

regnskabsår.26

Regnskabsår 

Du kan frit vælge, hvilket regnskabsår dit selskab skal have, så længe regnskabsperioden er 

12 måneder, jf. ÅRL § 15. Derved kan du frit vælge, om du ønsker at følge kalenderåret eller 

en anden periode, alt efter hvad der giver bedst mening for selskabet. Det kunne f.eks. være 

1. juli – 30. juni. I forbindelse med opstarten af selskabet er det muligt, at det første 

regnskabsår kan være op til 18 måneder, jf. ÅRL § 15, stk.2. 

24 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision besøgt 18.02.2019 
25 https://www.bdo.dk/da-dk/services/revision-og-regnskab/erklaeringer-udvidet-gennemgang-og-review/udvidet-gennemgang besøgt 

19.02.2019 
26 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision besøgt 21.04.2019 
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Skattemæssige forhold 

Da de skattemæssige forhold for IVS’er, ApS’er og A/S’er er ens, har vi behandlet dem i samme 

afsnit nedenfor. 

Et selskab ses som en juridisk enhed og er derfor et selvstændigt skattesubjekt, jf. SEL § 1, stk. 

nr.1. Et selskab bliver beskattet af nettoindkomsten, dvs. indtægter fratrukket driftsudgifter. 

Der er regnskabsmæssigt forskel på hvad der anses for at være fradragsberettigede udgifter 

samt skattepligtige indtægter, dette er beskrevet jf. SSL §§ 4-6. 

Selskabet har ret til fradrag for dets driftsudgifter, jf. SSL § 6. Med driftsudgifter menes 

udgifter som kan tilknyttes til driften af selskabet, f.eks. lønninger, vareforbrug, 

administrationsomkostninger mv. Fradragsreglerne for afskrivninger og finansielle indtægter 

og -udgifter er beskrevet i henholdsvis Afskrivningsloven og Ligningsloven.  

Skattepligten for et nystiftet selskab træder i kraft den dag du stifter selskabet, jf. SEL § 4, dvs.  

når stiftelsesdokumenterne underskrives og selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen. 

Skattepligten ophører derfor først, når du vælger, at selskabet skal opløses, jf. SEL § 5, hvilket 

du oftest vil beslutte på en afsluttende generalforsamling. 

Selskabets skattepligtige indkomst beskattes med en selskabsskatteprocent på 22%, og 

skatteprocenten har de senest år været uændret.27 Overskuddet efter skat forbliver i 

selskabet. 

Løn og udbytte 

Ved selskaber er der to måder, du kan få penge ud til privat forbrug. Du kan trække almindelig 

løn, som bliver beskattet som personlig indkomst efter PSL § 3. Løn er en del af selskabets 

driftsomkostninger, og lønnen fradrages derfor før beskatning af selskabet. Derudover kan du 

få udbytte, der beskattes som aktieindkomst hos dig, jf. LL § 16 A. Udbytteskatten er i 2018 

på 27% af op til 52.900 kr. og 105.800 kr. hvis du er gift. Derefter stiger beskatningen til 42%, 

for det du hæves udover. 

Udbytter giver ikke fradrag i selskabet, og det er et krav, at der skal være frie reserver i 

selskabet, hvilket vil sige, at der er positiv egenkapital i selskabet, som overstiger 

selskabskapitalen, for at det er lovligt, at du udlodder udbytte fra selskabet. 

Udbyttebeskatning vil have følgende betydning, hvis dit selskab f.eks. har en skattepligtig 

indkomst på 100.000 kr. Nedenfor er opgjort, hvordan beskatningen vil være: 

27 https://www.skatteinform.dk/dk/graenser-og-satser/graenser-og-satser/satser-for-selskaber/ besøgt 18.02.2019 



Side 32 af 118

Først skal dit selskab betale selskabsskatten, som udgør 22% af den skattepligtige indkomst, 

herefter bliver det resterende overskud udloddet til dig. Udlodningen bliver derfor registreret 

som aktieindkomst, og der skal derfor betales 27% af de første 52.900 kr. og 42% af det 

resterende.  

Selskabsskatten udgør 22.000 kr. (100.000 kr. * 22%) 

Resterende overskud til udlodning udgør 78.000 kr. (100.000 kr. - 22.000 kr.) 

Udbytteskat til den lave beskatning på 27% udgør 14.283 kr. (52.900 kr. * 27%) 

Udbytteskat til den høje beskatning på 42% udgør 10.542 kr. (78.000 kr. - 52.900 kr. = 25.100 kr. * 42%) 

Der betales samlet 46.825 kr. i selskabsskat og aktieindkomst (22.000 kr. + 14.283 kr. + 10.542 kr.) 

Den samlede skattebetaling svarer derfor til et skattetryk på 46,8%. 

Lån fra selskabet 

Det er tilladt for dig selskabsretligt at låne penge af selskabet, men skattemæssigt er det ikke 

tilladt. Det kaldes et ulovligt aktionærlån, og ses som en hævning, jf. LL § 16 E. Hvis du som 

aktionær hæver penge fra selskabet, skal det beskattes som løn eller udbytte på det tidspunkt, 

det udbetales. Der er kun tale om ulovlige aktionærlån, hvis du som aktionær har 

bestemmende indflydelse, jf. LL § 2. 

Det er tilladt for dig at låne selskabet penge, f.eks. ved at yde et almindeligt lån eller ved at 

foretage udlæg på nogle af selskabets omkostninger. Derved har du penge til gode i selskabet, 

og disse kan igen tages ud skattefrit, der skal dog beregnes renter af lån, som beskattes efter 

PSL. 

Indkomstforvridning 

Skattestyrelsen har mulighed for at foretage korrektion på forsøg på indkomstforvridninger, 

hvis Skattestyrelsen mener, at indtægter eller udgifter ikke er placeret hos rette 

indkomstmodtager, jf. SSL §§ 4-6. Dvs. hvis der er placeret indtægter eller udgifter hos dig, 

som tilhører selskabet, eller hvis indtægter eller udgifter er placeret hos selskabet og tilhører 

dig. Dette gælder ikke kun for dig, men også andre interessenter såsom nære forhold; 

kommende børn, Katrine m.fl., jf. LL § 2. 

Det kunne f.eks. være, du gav afkald på vederlag eller du solgte aktiver til selskabet til 

overpris. Det kunne også være, hvis selskabet stiller ejendom, bil, eller andet til rådighed for 
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dig, og du ikke betaler fuldt vederlag herfor, eller selskabet afholder nogle af dine private 

udgifter. 

Underskud

Hvis et selskab har negativ skattepligtig indkomst, har det mulighed for at fradrage 

underskuddet i senere indkomstår i selskabet, jf. SEL § 12, stk.1-3. Dette underskud får du 

ikke gavn af i din personlige indkomst, på samme måde som hvis der havde været tale om 

underskud i en personlig virksomhed. 

Afskrivninger 

Man afskriver forskelligt regnskabsmæssigt og skattemæssigt på selskabets aktiver. Dette 

giver en midlertidig forskel på regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiverne, idet man enten 

kan have afskrevet for meget eller for lidt skattemæssigt, hvilket medfører en udskudt skat, 

som indregnes i balancen enten som et tilgodehavende eller en forpligtelse. Denne vil over 

tid udjævnes, derfor kaldes den tidsmæssig. Der findes også det, der kaldes permanente 

forskelle. Det kan man godt trække fra regnskabsmæssigt men ikke skattemæssigt, og det vil 

medføre, at den skattepligtige indkomst bliver højere end det regnskabsmæssige overskud. 

Medejere 

Hvis du ønsker at optage en eller flere medejere i selskabet, er det muligt at gøre på to måder: 

● Du kan f.eks. sælge kapitalandele til en eller flere parter. Du og parterne må 
værdiansætte selskabet og blive enige om en pris og du vil blive beskattet med en 
aktieindkomst af den avance der må være.

● Du kan optage nye medejere ved at lave kapitalforhøjelse i selskabet. Her skal du og 
partnere også skønne en værdiansættelse af selskabet, og forhandle en pris på de nye 
aktier. Ved denne metode er der ingen beskatning af nogen, så længe der 
værdiansættes til markedskursen. 

I tilfælde af der er mistanke om, at salget/nytegning ikke er sket til markedskurs, f.eks. ved 

salg til nærtstående parter, kan det have skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser. For at 

undgå dette, kan du benytte vejledning til værdiansættelse28 samt indhente bindende svar 

fra Skattestyrelsen. 

28 TSS-cirkulære 2000-09 og SKM 204.710 SKAT 
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Ved selskaber er det muligt for dig løbende at optage nye ejere. Ved optagelse af nye ejere er 

det vigtigt, at du tager stilling til nogle grundlæggende forhold, som indføjes i vedtægterne; 

● Det første er hvordan stemmerne skal fordeles, hvem der har veto, hvis f.eks. I ejer 

lige meget af selskabet.

● Derudover skal der du tage stilling til hvor mange penge der må hives ud af selskabet, 

og hvilket arbejde der kræves af jer.

Til slut er det også vigtigt at tage stilling til, hvordan I f.eks. går hver til sit, hvis/når det 

eventuelt kommer på tale. 
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Holdingselskab 

Generelle forhold 

Et Holdingselskab er ikke en særskilt virksomhedsform, men oftest et ApS eller 

A/S, som har til formål at eje et eller flere andre selskaber. 

Den regnskabsretlige definition af et holdingselskab er, at selskabet ejer 

kapitalandele i andre selskaber, samt udøver en betydelig indflydelse over en 

eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse.29

Strukturen anvendes ofte i dag, og ofte ud fra en skattemæssigt fordel. Med dette menes, at 

indtægter fra det/de underliggende selskaber er skattefrie for holdingselskabet, så længe der 

ejes mere end 10%. På den måde kan du som aktionær anvende holdingselskabet som en 

slags pengetank. 

Struktur 

Der er flere måder du kan lave holdingstruktur på. Det kan eksempelvis være gennem et 

enkelt holdingselskab, hvor du som ejer ønsker at eje aktier/anparter den vej igennem, dvs. 

du ejer aktier/anparter i holdingselskabet, og holdingselskabet ejer aktier/anparter i 

driftsselskabet. 

Det kan også være gennem to eller flere holdingselskaber, hvis I er flere ejere. Det kunne 

f.eks. være en fordel, hvis I er to ejere, som ønsker at anvende overskuddet fra driftsselskabet 

forskelligt. F.eks. hvis den en af jer ønsker at udlodde det som udbytte videre op til sig selv, 

og den anden af jer ønsker at reinvestere det. Holdingstrukturen giver derved mulighed for at 

bruge overskuddet, som den respektive ejere ønsker. 

Registrering 

Når holdingselskaber registreres som ApS’er eller A/S, findes retsgrundlaget i Selskabsloven, 

og kapitalkravet er de, som er gældende for ApS’er og A/Ser. Navnet på holdingselskabet skal 

være efterfulgt af enten anpartsselskab, ApS eller aktieselskab, A/S, og der kan også her 

registreres binavne. Der er samme krav til oplysning af ejere i Det Offentlige Ejerregister. Det 

er her vigtigt at være opmærksom på, at du som ejer af holdingselskabet, som ejer 

driftsselskabet, anses for at være den reelle ejer, og du skal derfor oplyses som ejer på begge 

selskaber.

29 Valg af virksomhedsform, side 99, 2. udgave, Erik Werlauf 



Side 36 af 118

Etablering 

Holdingstruktur kan etableres på to måder. Den kan etableres ved at du stifter 

holdingselskabet, og derefter køber eller stifter driftsselskabet. Den kan også etableres ved, 

at du overdrager aktier/anparter fra driftsselskabet til holdingselskabet gennem 

apportindskud. Det er muligt at foretage apportindskuddet skattefrit, jf. ABL § 36, da du som 

sådan ikke afstår nogle aktier/anparter, idet de blot flyttes til et andet selskab. 

Beslutninger foretages på samme måde som i et ApS. 

Hvis der er flere holdingselskaber, der ejer et driftsselskab, skal det reguleres i vedtægter og 

suppleres med en ejeraftale, så det er tydeligt beskrevet, hvem der ejer hvor meget, og hvem 

der har den egentlige indflydelse på selskabet.

Regnskabsmæssige forhold 

Holdingselskaber følger de samme regnskabsmæssige krav som ved ApS’er og A/S’er. 

Revision 

Der er dog særregler i forhold til revision af holdingselskaber, da de er defineret som 

selskaber, der ejer kapitalandele i andre selskaber, samt udøver en betydelig indflydelse over 

en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse. 

Når der er tale om en holdingstruktur, ses driftsselskabet og holdingselskabet som én enhed 

hvad angår grænserne for valg af erklæringstype. Som tidligere beskrevet, kan selskaberne 

derfor fravælge revision, hvis de ikke overstiger de tidligere nævnte grænser under 

beskrivelse af de regnskabsmæssige forhold for anpartsselskaber. 

Skattemæssige forhold 

Holdingselskaber bliver også beskattet af nettoindkomsten med en selskabsskatteprocent på 

22%. 

Udbytte 

Holdingselskaber kan modtage udbytte skattefrit fra datterselskabsaktier og 

koncernselskabsaktier, jf. ABL §§ 4A og 4B, SEL § 13, stk.2. Datterselskabsaktier er aktier, hvor 

der ejes mere end 10% af de samlede aktier, og koncernselskabsaktier er betegnet som aktier, 

hvor der er bestemmende indflydelse og selskaberne er sambeskattet.  

Sambeskatning 

Hvis holdingselskabet yder bestemmende indflydelse i driftsselskabet, jf. ABL § 4B, indtræder 

sambeskatning, jf. SEL § 31. Med det menes, at den samlede nettoindkomst for selskaberne 

beskattes med 22%. 
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Ved sambeskatning kan selskaberne udnytte eventuelle underskud i f.eks. det ene selskab. 

Det kræver dog, at der er en vis aktivitet i begge selskaber, ellers er der ikke meget at udnytte, 

når udbytter til holdingselskaber er skattefrie. 

Kapitalandele 

Endvidere kan holdingselskabet skattefrit sælge kapitalandele fra driftsselskabet, så længe 

der er tale om datterselskabs- og koncernselskabsaktier. På den måde kan beskatningen hos 

dig som aktionær udskydes, indtil du selv ønsker at udbetale udbytte til sig selv fra 

holdingselskabet. 

Interessentskab, I/S 

Generelle forhold 

I Danmark findes der omtrent 19.500 I/S’er.30 Et I/S minder meget om 

en enkeltmandsvirksomhed, men i I/S’er er I mindst to ejere, som 

arbejder tæt sammen om en fælles virksomhed eller investeringsprojekt. 

Ejerne kaldes interessenter. 

Hæftelse 

Interessenterne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for 

virksomhedens forpligtelser, dvs. med alt I har indskudt samt jeres personlige formue, jf. LEV 

§ 2, stk.1, på samme måde som ved enkeltmandsvirksomheder. Ligesom I hæfter ubegrænset 

som ejer af et I/S, har I også fuld fradragsret for afskrivninger, finansielle udgifter samt 

eventuelle underskud i virksomheden. 

30https://datacvr.virk.dk/data/visninger?soeg=&openFilter&virksomhedsform=30&virksomhedsstatus=aktive_virksomhedsstatus&antal_a

nsatte=Alle&reklamebeskyttelse=Alle&virksomhedsmarkering=Alle&kommune=Alle&region=Alle&personrolle=Alle&branche=undefined&
type=Alle&sortering=default besøgt 18.02.2019 
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Ejere 

Interessenterne i et I/S kan både være jer som privatpersoner, men I kan også stifte et selskab 

og lade selskaberne være interessenterne. 

Lovgivning 

Det juridiske grundlag for I/S’er findes i LEV. 

I/S kontrakt 

Det anbefales, at I har en I/S-kontrakt, som bl.a. viser interessentskabets formål, hvilke beløb 

I hver især har indskudt, hvordan driften skal køre, hvordan der hæftes, ind- og udtræden af 

I/S’et samt stemmeret mv. 

Kapital 

I et I/S er der ligesom i en enkeltmandsvirksomhed intet krav til indskydelse af kapital ved 

stiftelsen. I kan dog have aftalt noget andet i I/S-kontrakten om, hvornår og hvad der skal 

indskydes fra hver især. 

Registrering 

Der er forskellige krav til registreringspligt ved I/S’er:31

● Hvis I/S’et kun ejes af selskaber, skal det registreres hos Erhvervsstyrelsen, jf. LEV § 2, 

stk. 3, da der er krav om, at virksomheder med begrænset ansvar registreres, jf. LEV § 

3 og 8.

● Hvis I/S’et ikke kun ejes af selskaber, men I/S’et er en momspligtig virksomhed, skal 

det ikke registreres hos Erhvervsstyrelsen. I/S’et skal dog have tildelt et CVR-nummer 

hos Det Centrale Virksomhedsregister samt momsregistreres. Kravet er her, at 

omsætningen overstiger 50.000 kr.

● Hvis der er tale om et interessentskab, som f.eks. et forældrekøb af en lejlighed, er der 

ikke registreringspligt hverken hos Erhvervsstyrelsen eller Det Centrale 

Virksomhedsregister. 

Ved de to første punkter skal de reelle ejere registreres ved I/S’ets etablering. 

I/S’ets navn må ikke krænke andre virksomhedens navne, brands mv., jf.  LEV § 6, stk. 2.  

31 https://erhvervsstyrelsen.dk/interessentskaber - besøgt 18.02.2019 
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Regnskabsmæssige forhold

I/S’et følger BFL og ÅRL ligesom en personlig virksomhed. 

Årsrapport

Et I/S har pligt til at aflægge årsrapport efter ÅRL § 3, hvis alle interessenterne er selskaber, 

idet der er krav til, at virksomheder, som har begrænset hæftelse, skal aflægge og indsende 

årsrapport til Erhvervsstyrelsen. 

I/S’et kan dog slippe for at udarbejde en selvstændig årsrapport, hvis et af selskaberne har de 

relevante tal fra I/S’et med i sin årsrapport, jf. ÅRL § 5. I/S’et skal så kun indsende en 

undtagelseserklæring, jf. ÅR § 146 stk., 1, 2 eller 3. 

Hvis bare en af jer interessenter er en fysisk person og hæfter ubegrænset, er der intet krav 

til, at I skal indsende en årsrapport efter ÅRL’s regler. 

Det anbefales dog alligevel, at I udarbejder en årsrapport efter ÅRL, da det giver jer selv samt 

eventuelle andre interesserede i regnskabet et bedre indblik i I/S’ets økonomiske forhold. 

Skattemæssige forhold 

Et I/S anses ikke som en selvstændig juridisk enhed, og derfor vil resultatet fra I/S’et komme 

til beskatning hos jer ejere hver især. Oftest opgøres virksomhedens resultat samlet for I/S’et, 

og efterfølgende fordeles resultatet forholdsmæssigt til jer alt efter, hvor stor en ejerandel I 

har. 

Beskatningsform 

Som udgangspunkt bliver I beskattet efter PSL. Renter og aktieudbytter beskattes dog stadig 

som henholdsvis kapitalindkomst og aktieindkomst. Det er også muligt som interessent at 

anvende virksomhedsskatteordningen efter reglerne, som er beskrevet under personlige 

virksomheder. Hvis I indgår i I/S’et som selskaber, bliver resultatandelen beskattet i selskabet 

med selskabsskattesatsen på 22%. 

Underskud 

Et underskud kan på samme vis fradrages hos jer forholdsmæssigt, som henholdsvis personlig 

indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst.  
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Indskud 

Et indskud i et I/S fra en interessent giver som udgangspunkt ikke fradragsret i sig selv. Alt 

efter hvad indskuddet anvendes til, kan der alligevel opnås fradrag fra de aktiviteter såsom 

afskrivninger fra en maskine, der er købt for indskuddet, det beløb I har indskudt. Samtidig er 

en udlodning fra I/S’ets egenkapital heller ikke skattepligtig, da der er tale om allerede 

beskattede midler, da I har betalt jeres personlige skat af jeres andel af resultatet. 

Medejere 

Hvis I ønsker at medtage en ny interessent, skal I afstå/sælge en del af jeres ejerskab i I/S’et, 

og denne afståelse vil komme til beskatning ved jer hver især. Det betyder, at hvis I/S’et før 

har bestået af to interessenter der hver ejede 50%, vil optagelse af en ny interessent medføre, 

at de nu tre interessenter hver især ejer 33,33%.  

Afståelsen på 2 · 16,67% af I/S’ets aktiver og forpligtelser for din kammerat og dig vil komme 

til beskatning hos jer hver især. 

De forhold, som er gældende vedr. medarbejdende ægtefælle, som beskrevet tidligere, er 

også gældende ved I/S’er. 
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Risiko samt regnskabs- og skattemæssig effekt 

ved valg af virksomhedsform 

Generelle forhold 

Ægteskab 

I forhold til indgåelse af ægteskab bør du overveje om du ønsker at lave en ægtepagt i forhold 

til din virksomhed. Hvis det skulle ske, at I bliver skilt, har Katrine ingen krav på andel i 

virksomheden, og dens eventuelle formue. Hvis I har fælles formue i virksomheden, kan det 

forårsage en konkurs, hvis der ikke er likviditet til at betale hendes andel og købe hende ud. 

Arv 

Du har oplyst, at du kan få et arveforskud fra din far på 150.000 kr. Du skal her være 

opmærksom på, at du kun må modtage 64.300 kr. skattefrit om året pr. forælder, ellers skal 

du betale en gaveafgift.32 Det vil derfor være mere fordelagtigt, hvis du i stedet låner de 

150.000 kr. som et anfordringslån af din far og din far eftergiver en del af lånet årligt, svarende 

til hvad du kan modtage i skattefri gave. Hvis I bliver gift, vil din far også have mulighed for at 

give din kone en skattefri gave på op til 22.500 kr. om året.33

Budget for personlig virksomhed  

For at kunne vurdere de skattemæssige konsekvenser for dig Mads, har vi i udarbejdet et 

budget for de første 3 år for driften, ved at drive tømrervirksomheden som en personlig ejet 

virksomhed.34

Tabel 1 Budget personlig virksomhed år 1, 2 og 3, egen udarbejdelse 

32 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234842 besøgt den 18.04.2019 
33 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234842 besøgt den 18.04.2019 

34 Se bilag 21 for det skattemæssige budget
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Det ses af budgettet, at du kan forvente, at have en nettoomsætning, som er stigende fra 

1.300.000 kr. i år 1 til 3.500.000 kr. i år 3. En tilsvarende stigning kan du også forvente efter 

at have drevet virksomhed gennem nogle år, og derfor forventes det, at din aktivitet øges i 

takt med, at kundekredsen øges. 

For at få den mest præcise omsætning har vi tjekket, hvad omsætningen er pr. medarbejder 

i en mindre tømrervirksomhed, og her er omsætningen ca. 1.200.000 kr.35 Vi har budgetteret 

med, at du genererer en omsætning på 1.300.000 kr. årligt i det vi forventer at du vil arbejde 

meget, for at få virksomheden godt i gang fra start. Dine to svende vil i år 2 og 3 generere 

1.000.000 kr. hver, og lærlingen vil i år 3 generere 200.000 kr. i omsætning. 

Det er ikke kun omsætningen, der bliver påvirket af den øgede aktivitet. Andre eksterne 

omkostninger samt omkostninger til råvarer og hjælpematerialer øges i takt hermed. Andre 

eksterne omkostninger stiger dog ikke fra år 2 til 3, og mht. omkostninger til råvarer og 

hjælpematerialer, da regner vi med, at du efterhånden vil få nogle bedre firmaaftaler med 

kreditorerne, og derved opnå en lille besparelse her på indkøb. Samlet set vil bruttoresultatet 

forventes at stige fra 500.00 kr. i år 1 til 1.600.000 kr. i år 3. 

I takt med at din aktivitet øges, er der budgetteret med højere personaleomkostninger som 

følge af, at du i år 2 forventer at ansætte to svende og i år 3 en lærling. Det er budgetteret, at 

de to svende får en løn på ca. 360.000 kr. årligt og lærlingen 120.000 kr. årligt.36

Da du forventer at købe en brugt kassevogn til 70.000 kr., vil den skulle medtages i balancen 

til kostprisen. Kassevognen forventes at have en levetid på 5 år, og derfor er der budgetteret 

med lineære afskrivninger på 14.000 kr. 

Det forventes derfor, at du vil have et driftsresultat på 486.000 kr. i år 1, som vil være steget 

til 746.000 kr. i år 3. 

Der er budgetteret med finansielle omkostninger, da vi har antaget, at du låner penge til den 

brugte varevogn. Derudover kan der også være kreditorer, hvor der kan opstå eventuelle 

rentebetalinger, hvis ikke der betales rettidigt. Til slut kan der være negative renter for 

indestående på virksomhedskontoen i banken. 

Hvis budgettet overholdes, kan du forvente at have et resultat efter renter på 481.000 kr. i år 

1 stigende til et resultat på 741.000 kr. i år 3. 

35 Årsrapport 2017 for Tømrer-Snedkerfirma Bo H. Laursen ApS - CVR nr. 32087892 
36 https://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/toemrer/loen/ besøgt 12.12.2018 
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Personlig virksomhed

Hæftelse 

Hvis du vælger at drive din tømrervirksomhed som personlig virksomhed, hæfter du 

personligt med alt, hvad du ejer. Det betyder, at hvis virksomheden går konkurs, da kan 

eventuelle kreditorer stille dig til ansvar for de forpligtelser, der er i virksomheden. Du kan 

derfor risikere at stå tilbage med en større privat gæld. 

Du planlægger at fri til din kæreste inden for de næste to år og blive gift. I vil derved indgå i 

et formuefællesskab, og alle jeres ejendele og formuer vil blive lagt sammen. Hvis I køber et 

hus, vil dette f.eks. også indgå i formuefællesskabet. 

Årsrapport 

En af fordelene ved at stifte en personlig virksomhed er, at du ikke behøver at offentliggøre 

din årsrapport. Du behøver dermed ikke dele med omverdenen, hvordan det går med din 

tømrervirksomhed. Du skal stadig overholde bogføringsloven, og i tilfælde af at du ender med 

at låne penge af banken eller have andre større interessenter, da kan disse gøre krav på, at 

der udarbejdes en årsrapport, som skal udarbejdes efter regnskabsklasse A. Dette regnskab 

vil dog kun skulle offentliggøres til disse interessenter. 

Udarbejdelse af en årsrapport kan blive aktuelt, hvis du ønsker at give dine kunder en længere 

kredittid. En længere kredittid kan føre til, at det er svært at få pengene ind fra kunderne, 

førend du skal betale dine leverandører for de leverede materialer. Du vil derfor få brug for 

en kassekredit hos leverandørerne, så du ikke står i en situation, hvor du ikke kan købe nye 

materialer til nye projekter. 

Personskatteloven 

Hvis du driver personlig virksomhed og anvender personskatteloven, bliver virksomhedens 

resultat før renter beskattet som personlig indkomst, og renterne medtages som 

kapitalindkomst. 

Dog er skatteopgørelsen ikke så simpel, så du blot kan tage overskuddet og fratrække 

skatteprocenten, da skatteprocenten svinger alt efter, om din indkomst overstiger 

topskattegrænsen. Derudover er der forskel på virksomhedens regnskabs- og skattemæssige 

overskud. Den eneste skattemæssige regulering, der vil være til det budgetterede overskud, 

er de regnskabsmæssige afskrivninger. De ændres til skattemæssige afskrivninger, hvor der 

hvert år afskrives efter saldometoden med maksimalt 25%.37

37 https://tax.dk/skat/afskrivning.htm besøgt den 18.04.2019 



Side 44 af 118

De skattemæssige afskrivninger ser du nedenfor:

● Bilens værdi på 70.000 kr. · 25% = 17.500 kr. i år 1 

● Bilens værdi på 52.500 kr. · 25% = 13.125 kr. i år 2 

● Bilens værdi på 39.375 kr. · 25% = 9.844 kr. i år 3 

Derfor vil de skattemæssige resultater være som følgende:

● Skattemæssigt resultat før renter år 1 på 482.500 kr. 

● Skattemæssigt resultat før renter år 2 på 716.875 kr. 

● Skattemæssigt resultat før renter år 3 på 750.156 kr. 

Da overskuddet fra virksomheden bliver registreret som AM-bidragspligtig indkomst, bliver 

der automatisk udregnet et beskæftigelsesfradrag, som udgør 9,5%. Beskæftigelsesfradraget 

kan dog højst udgøre 34.300 kr. Derudover er det også muligt at få et jobfradrag, dog kun hvis 

indkomsten før AM-bidrag overstiger 187.500 kr. og fradraget må højst udgøre 1.400 kr. i 

2018.38 Du er medlem af en a-kasse og det kontingent, du betaler årligt, kan du også få fradrag 

for. Da du har renter fra bl.a. billån i virksomheden, fremgår disse som kapitalindkomst. Det 

samlede overblik over indkomsten er vist nedenfor. 

Du kommer til at have følgende skattebetalinger om året som ugift ved personlig virksomhed 

med beskatning efter personskatteloven: 

Tabel 2 Beskatning efter PSL, egen udarbejdelse på baggrund af bilag 1, 2 og 3 

Det ses af tabellen, at den beregnede skat i procent er stigende fra år 1 til år 3. I år 1 udgør 

skattebetalingen 35,82% mod 41,13% i år 2 og 41,77% i år 3. Stigningen udgør i alt ca. 6%, 

hvilket skyldes, at overskuddet fra virksomheden er større i år 2 og 3 i forhold til år 1, og 

dermed overstiger den personlige indkomst topskattegrænsen. 

38 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234762 besøgt den 17.04.2019 
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Beskatning efter PSL med medarbejdende ægtefælle 

Hvis I beslutter jer for at blive gift, kan I benytte jer af muligheden for at overføre en del af 

virksomhedens overskud til Katrines indkomst på betingelse af, at kravene for at overføre til 

medarbejdende ægtefælle selvfølgelig er opfyldt. 

Da du i år 1 har 482.500 kr. i virksomhedsoverskud, og du kun er i gang med første år, 

forventes der ikke at være nok arbejde til, at Katrine kan opfylde kravet som medarbejdende 

ægtefælle. Derfor overføres der ikke noget til hende år 1. 

I år 2 og 3 har vi antaget, at der har været mere kontorarbejde i form af dagligt bogholderi, 

mails, betalinger, fakturering, løn mv., og det kan derfor godtgøres, at du overfører det 

maksimale beløb på 235.800 kr. til Katrine. Dette er der også plads til i det budgetterede 

overskud, som vi beregnede ovenfor. Overskuddet i år 2 og 3 overstiger topskattegrænsen. Vi 

har antaget, at Katrine er nødt til at gå ned i tid på sit andet job i år 2 og 3 for at kunne varetage 

det arbejde, det kræver i din tømrervirksomhed, og Katrine derfor kan bære at få overført de 

235.800 kr. uden selv at skulle betale topskat. 

Hvis du vælger at benytte dig af denne mulighed, vil du have nedenstående skattebetalinger 

om året som gift med personlig virksomhed med beskatning efter personskatteloven. 

Tabel 3 Beskatning efter PSL m. overførsel til medarbejdende ægtefælle, egen udarbejdelse på baggrund af bilag 1, 4 og 5. 

Det ses af tabellen, at du kommer til at betale mindre i skat, hvis en del af overskuddet bliver 

flyttet til din ægtefælles personlige indkomst. Nedenfor er vist forskellen på den procentvise 

skat i forhold til personskatteloven med og uden ægtefælle. 

Tabel 4 Personskat i %, egen udarbejdelse på baggrund af tabel 2 og 3.
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Den procentvise skattebetaling er den samme i år 1, da der her ikke overføres til Katrine, da 

hun ikke anses for at opfylde kravene til medarbejdende ægtefælle. Den procentvise 

skattebetaling falder i år 2 til 35,80% og år 3 til 36,19%, hvor du har overført til Katrine som 

medarbejdende ægtefælle, og dermed er du under topskattegrænsen. 

Den procentmæssige del af skatten er næsten den samme i alle 3 år, hvor du har overført til 

medarbejdende ægtefælle. Du vil spare skatten af den indkomst, som ville have oversteget 

topskattegrænsen, og betalt 15% ekstra i skat af. I år 2 ville du have oversteget 

topskattegrænsen med 160.625 kr. svarende til 24.094 kr. i topskat, og i år 3 ville du have 

oversteget med 191.244 kr. svarende til 28.687 kr. i topskat. 

Alternativt er det en mulighed, at du ansætter Katrine på almindelig lønaftale. På den måde 

vil hun også kunne få løn for det arbejde, hun hjælper med det første år også. Du skal være 

opmærksom på, at en almindelig ansættelse af Katrine i virksomheden ville mindske dit 

samlede overskud tilsvarende med hendes løn. 

Ved anvendelse af personskatteloven har det ikke nogen betydning i forhold til den 

skattepligtige indkomst mht., hvor meget du hæver, da hele overskuddet beskattes som 

personlig indkomst og der ikke skelnes mellem virksomhedens og din personlige økonomi. Du 

vil nemlig ikke kun blive beskattet af hævningen du foretager. Dvs. at selvom du kun ønsker 

at have ca. 23.500 kr. udbetalt om måneden fra virksomheden, da vil du blive beskattet af 

mere i alle tre år. 

Underskud

I tilfælde af dit budget ikke holder, og du i stedet for overskud får underskud i virksomheden, 

da vil du få fradrag for det underskud i din personlige indkomst. Dvs. hvis du f.eks. kommer 

ud med underskud fra virksomheden de første par år, og af den årsag vælger at lukke 

virksomheden og blive almindelig lønmodtager, da kan du fradrage underskuddet i fremtidig 

lønindkomst. Hvis du f.eks. vælger at arbejde for din gamle mester og tjener 100.000 kr. og så 

har et tidligere underskud på 50.000 kr. fra din egen virksomhed, da vil du kun blive beskattet 

af 50.000 kr., da underskuddet på 50.000 kr. kan modregnes i de 100.000 tjente kr. 

Hvis du og Katrine bliver gift, kan Katrine også udnytte et underskud fra din personligt ejede 

virksomhed i hendes positive indkomst.39

39 https://familieadvokaten.dk/emner/512.html besøgt den 19  .04.2019 
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Virksomhedsskatteordningen 

Hvis du driver personlig ejet virksomhed, og anvender virksomhedsskatteordningen, bliver 

virksomhedens resultat efter renter beskattet som personlig indkomst. Det betyder at din 

personlige indkomst vil blive reduceret med de finansielle omkostninger på 5.000 kr. årligt. 

Du skal hvert år huske at tage stilling til, om du vil anvende virksomhedsskatteordningen. 

Du skal oprette en virksomhedskonto og sikre, at alt, der vedrører virksomheden, bliver ført 

over denne konto. Når der skal være fuld adskillelse mellem virksomhedens og din private 

økonomi, kan du heller ikke stille aktiver i virksomheden til sikkerhed for privat gæld. Dette 

skal du være opmærksom på, hvis I vælger at købe et hus, så er det kun jeres private aktiver, 

der kan stilles til sikkerhed for gælden. 

Indskudskonto

Når du starter i virksomhedsordningen, skal indskudskontoen opgøres. Indskudskontoen 

opgøres som nettobeløbet af værdien af de aktiver og passiver, som medtages i 

virksomhedsskatteordningen fra det tidspunkt, du beslutter at anvende denne 

beskatningsform. Hvis du vælger virksomhedsskatteordningen fra start, vil din indskudskonto 

se ud som følgende: 

● den brugte varevogn                                   70.000 kr. 

● den tilsvarende bankgæld                         (70.000 kr.) 

● dit værktøj                                         20.000 kr. 

Din indskudskonto vil udgøre 20.000 kr., som du kan hæve skattefrit. Du kan dog først hæve 

pengene på indskudskontoen, når der ikke er mere tilbage på de tidligere nævnte konti, jf. 

hæverækkefølgen. 

Mellemregning 

I virksomhedsordningen kan du anvende mellemregningskontoen. Denne konto kan du hæve 

skattefrit på betingelse af, at du har noget “til gode” på kontoen. 

Hvis du f.eks. ikke har skudt dit personlige værktøj ind fra start, som ovenfor er opgjort på 

indskudskontoen, men gør det efterfølgende, så vil du have de 20.000 kr. til gode på 

mellemregningskontoen, som du kan hæve skattefrit udenom hæverækkefølgen. 

Hvis du hæver mere end de 20.000 kr., vil merhævningen indgå som en hævning i hæve-

rækkefølgen. 
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Opsparet overskud 

Hvis du vælger at benytte virksomhedsskatteordningen, kan du opspare et overskud i 

virksomheden af det overskud som ikke hæves til privat brug. Det er en fordel ved 

virksomhedsskatteordningen, at du bliver sidestillet med et selskab, for på den måde kan du 

“gemme” det overskud, som ikke er blevet hævet i løbet af året.  

I virksomhedsskatteordningen er dette betegnet som opsparet overskud. Af det opsparede 

overskud skal der betales en acontoskat på 22% som er lig med selskabsskatten. Forskellem 

mellem virksomheds- og personskatten skal først betales, når du hæver af det opsparede 

overskud. 

VSO med opsparing af overskud 

Det forventes, at din virksomhed i år 1 har et overskud efter renter på 477.500 kr. Vi har 

regnet på, at du kun hæver 440.000 kr., i det du ønsker at have ca. 23.500 kr. til rådighed om 

måneden. Eftersom det kun er det hævede beløb, som du bliver beskattet af som personlig 

indkomst, skal du betale 22% i acontoskat af de sidste 37.500 kr. De 37.500 kr. kan du senere 

hen hæve, og her skal du så betale forskellen i skatten på de aconto betalte 22% og skatten 

ved den personlige indkomst. Hvis der ikke ændres i hævningerne i år 1, 2 og 3, vil det 

opsparede overskud fordele sig som følgende: 40

● Opsparet overskud år 1 før skat    37.500 kr.

● Opsparet overskud år 2 før skat 271.875 kr.

● Opsparet overskud år 3 før skat  305.156 kr.

Efter de første 3 år vil du have sparet 479.334 kr. op i virksomheden efter skat og have betalt 

en acontoskat på 135.197 kr. Hvis du vælger at drive virksomheden som personlig virksomhed 

med beskatning efter VSO og opsparing af det overskud, du ikke hæver, da vil du have 

nedenstående skattebetalinger om året i løbet af de 3 år. 

Tabel 5 Beskatning efter VSO m. opsparing af overskud, udarbejdet på baggrund af bilag 6, 7 og 8.  

40 Se bilag 6, 7 og 8 
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VSO med optimering 

En anden fordel ved at anvende virksomhedsordningen er, at du har mulighed for at optimere 

til topskattegrænsen ved at hensætte til senere hævning. På den måde kan du indkomst-

udjævne, hvis du har et svingende overskud. På den måde fordeles skatten jævnt, uden at 

overskride topskatten. Hvis du vælger at drive virksomheden som personlig virksomhed med 

beskatning efter VSO med optimering til topskattegrænsen og opsparing af resterende 

overskud, vil du have nedenstående skattebetalinger om året i løbet af de 3 år.  

Tabel 6 Beskatning efter VSO m. optimering og opsparing af overskud, udarbejdet på baggrund af bilag 9, 10 og 11. 

Optimeringen sker ved, at der hensættes til senere hævning. Du hæver kun 440.000 kr. det 

første år, men du har mulighed for at hæve 477.500 kr. Du kan derfor hensætte 37.500 kr. til 

senere hævning og beskatte dem i den personlige indkomst med det samme. Herefter vil de 

være registreret på en konto, som hensat til senere hævning, og kan hæves skattefrit, da der 

allerede er afregnet skat af dem. Med denne hensættelse vil der derfor ikke være noget at 

opspare i virksomheden før i år 2. 

I år 2 og 3 overstiger resultatet topskattegrænsen, og du vil derfor have mulighed for at 

hensætte til senere hævning og opspare det resterende overskud. Hvis der ikke ændres i 

hævningerne, vil det opsparede overskud fordele sig som følgende:41

● Opsparet overskud år 1 før skat               0 kr. 

● Opsparet overskud år 2 før skat  169.592 kr. 

● Opsparet overskud år 3 før skat   202.873 kr.

41 Se bilag 9,10 og 11 
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Hensat til senere hævning vil fordele sig som følgende: 

● Hensat til senere hævning år 1         37.500 kr.  

● Hensat til senere hævning år 2   177.093 kr.  

● Hensat til senere hævning år 3   324.008 kr.

Efter de første 3 år vil du have sparet 290.523 kr. op i virksomheden efter skat og have betalt 

en acontoskat på samlet på 81.942 kr., hvis du vælger at optimere til topskattegrænsen. 

Derudover er der hensat 324.008 kr. til senere hævning, som kan hæves skattefrit, når som 

helst det ønskes. 

Nedenfor ses at forskellen mellem personskat i procent med og uden optimering, kun er 

mellem 0,49% og 1,18%. 

Tabel 7 Beregnet personskat i %, egen udarbejdelse på baggrund af tabel 5 og 6.

Da der ikke er nogen indkomst til virksomhedsbeskatning i år 1, fremgår hele hævningen som 

personlig indkomst. Dog ses det, at i år 3, ud fra nedenstående resultatdisponering og 

opgørelse af hævningerne, at virksomhedsskatten er det første, der hæves, og efterfølgende 

er det de hævninger, som var afsat primo året og hæverækkefølgen overholdes derfor.  

Tabel 8 Resultatdisponering VSO år 1 med optimering, egen udarbejdelse på baggrund af budget for personlig eget 
virksomhed i tabel 1. 

Tabel 9 Opgørelse af hæverækkefølge VSO år 1 med optimering, egen udarbejdelse på baggrund af budget for personlig 
eget virksomhed i tabel 1. 
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Da der ikke er nogen indkomst til virksomhedsbeskatning i år 1, fremgår hele hævningen som 

personlig indkomst. Dog ses det at i år 3, ud fra nedenstående resultatdisponering og 

opgørelse af hævningerne, at virksomhedsskatten er det første, der hæves og efterfølgende 

er det de hævninger, som var afsat primo og hæverækkefølgen overholdes derfor.  

Tabel 10 Resultatdisponering VSO år 3 med optimering, egen udarbejdelse på baggrund af budget for personlig eget 
virksomhed i tabel 1. 

Tabel 11 Opgørelse af hæverækkefølge VSO år 3 med optimering, egen udarbejdelse på baggrund af budget for personlig 
eget virksomhed i tabel 1.

VSO med medarbejdende ægtefælle  

Ligesom ved personskatteloven har du også her mulighed for at overføre en del af 

overskuddet til Katrine, hvis I er gift, og Katrine opfylder kravene til medarbejdende 

ægtefælle. Hvis du vælger at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningen med 

overførsel til medarbejdende ægtefælle og resten opspares i virksomheden, vil dine 

skattebetalinger for de første 3 år, se ud som vist i nedenstående tabel. 
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Tabel 12 Beskatning efter VSO m. Overførsel til medarbejdende ægtefælle, udarbejdet på baggrund af bilag 6, 12 og 13.

Uden optimering til topskattegrænsen vil du blive beskattet af dine faktiske hævninger på 

440.000 kr. Der vil blive opsparet følgende i virksomheden:42

● Opsparet overskud år 1 før skat  37.500 kr.

● Opsparet overskud år 2 før skat  36.075 kr. 

● Opsparet overskud år 3 før skat   69.356 kr. 

I år 1 overføres der ikke til Katrine, men i år 2 og 3 overføres der 235.800 kr. til Katrines 

indkomst, da det, som tidligere skrevet, godt kan godtgøres, at hun i de to år udfører den 

arbejdsindsats, der kræves for at opfylde kravet til medarbejdende ægtefælle, og hun har en 

indkomst der kan bære den overførsel uden at ramme topskatten. Ved at anvende VSO og 

overføre til Katrine, er der ingen af jer, der kommer til at betale topskat hverken år 1, 2 eller 

3. Til gengæld skal du betale en acontoskat svarende til selskabsskatten på 22% af det 

opsparede overskud på i alt 31.445 kr. for alle tre år og du vil have et opsparet overskud i 

virksomheden efter skat på 111.486 kr. 

VSO med medarbejdende ægtefælle og optimering 

Du har også mulighed for at optimere din indkomst til topskattegrænsen, samtidig med at du 

overfører en del af indkomsten til Katrine. Hvis du gør det, vil din skattebetaling komme til at 

se ud som i tabellen nedenfor. 

42 Se bilag 6, 12 og 13. 
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Tabel 13 Beskatning efter VSO m. Overførsel til medarbejdende ægtefælle og optimering, udarbejdet på baggrund af bilag 
9, 14 og 15.

I tabellen ses, at du har optimeret for alle tre år. I år 1 er det kun til de 477.500 kr., da 

overskuddet ikke er højere, men år 2 og 3 er der optimeret til topskattegrænsen. Det 

resterende beløb er overført til Katrines indkomst, 169.592 kr. i år 2 og 202.873 kr. i år 3. 

Hensættelserne for år 1, 2 og 3 fordeler sig som følgende:43

● Hensat til senere hævning år 1         37.500 kr. 

● Hensat til senere hævning år 2   139.783 kr. 

● Hensat til senere hævning år 3   242.066 kr. 

Efter de første 3 år vil du derfor ikke have opsparet noget overskud i virksomheden. I stedet 

vil du have hensat 242.066 kr. i år 3 til senere hævning, som kan hæves skattefrit året efter, 

før du beskattes af yderligere hævninger over dette beløb. 

Du kan se af nedenstående tabel, at de samlede personskatter i procent for årene med 

medarbejdende ægtefælle og optimering kun har en forskel på mellem 0,49% til 1,18%. 

Tabel 14 Beregnet personskat i %, egen udarbejdelse på baggrund af tabel 12 og 13. 

43 Se bilag 9, 14 og 15. 
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Budget for selskab - ApS, IVS og A/S 

For at kunne vurdere de skattemæssige konsekvenser for et selskab og dig Mads, har vi i ud-

arbejdet et budget for de første 3 år for driften, ved at drive tømrervirksomhed i sel-

skabsform.44

Tabel 15 Budget selskab år 1, 2 og 3, egen udarbejdelse.

Som i budgettet for personlig ejet virksomhed, er nettoomsætning, omkostninger til råvarer 

og hjælpematerialer, andre eksterne omkostninger det samme. Derfor er bruttoresultatet ens 

i de to budgetter. 

Omkostninger til personale er ændret i budgettet for selskabet, da din egen løn fremgår heraf. 

Her er der i alle tre år lagt 440.000 kr. ind, da det giver en udbetaling netto på ca. 23.500 kr. 

til privat brug, som du har givet udtryk for at du ønsker. Her er ligeledes medtaget løn til to 

tømrersvende i år 2 og i år 3 også en lærling. 

Afskrivninger i selskabets budget, er de samme som i budgettet for personlig ejet virksomhed. 

Det forventes derfor, at du vil have et driftsresultat på 46.000 kr. i år 1 som vil stige til 306.000 

kr. i år 3. 

De finansielle omkostninger er ligeledes budgetteret ens med budgettet for personlig ejet 

virksomhed på 5.000 kr. årligt, og resultat før skat vil derefter være 41.000 kr. i år 1 stigende 

til 301.000 kr. år 3. 

44 Se bilag 22 for det skattemæssige budget 
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Skattebetalinger og udskudt skat fremgår også af budgettet for selskabet og hvis budgettet 

overholdes, kan du forvente, at have et resultat efter skat på 31.980 kr. år 1 stigende til 

234.780 kr. år 3. 

Selskabsform 

Hvis du driver din tømrervirksomhed gennem en af de beskrevne selskabsformer, vil du og 

selskabet fremgå som to juridiske enheder og disse derfor blive beskattet særskilt. 

Hæftelse

I og med at I er to juridiske enheder, hæfter du som udgangspunkt ikke for selskabets 

forpligtelser. Du hæfter derfor kun med det beløb, som du har indskudt i selskabet, hvilket vil 

være selskabskapitalen, som er forskellig alt efter, hvilken selskabsform du vælger. Du skal 

her være opmærksom på, at banken kan kræve, at du stiller kaution overfor en eventuel gæld, 

som selskabet har til banken, og så vil du alligevel hæfte personligt for selskabets forpligtelser 

til banken. 

Hvis dit selskab skulle gå konkurs, og du har hæftet personligt overfor noget gæld i selskabet, 

vil du skulle tjene ca. det dobbelte for at kunne tilbagebetale den gæld, idet den ikke kan 

fradrages i din personlige indkomst. Dvs. har du en gæld efter et konkurs på 100.000 kr., vil 

du skulle ud og tjene ca. 200.000 kr. for at betale denne gæld. 

Den begrænsede hæftelse betyder dog, at dig og Katrine kan købe et hus privat med ro i 

maven. Selskabets kreditorer vil ikke kunne gøre krav på det, hvis selskabet ikke kan betale 

sine forpligtelser. 

Underskud 

Det gør sig også gældende, at hvis budgettet ikke holder, og du i stedet får underskud i 

selskabet et år, da vil underskuddet forblive i selskabet, og kan kun modregnes i fremtidige 

overskud. Dvs. du kan heller ikke modregne dette underskud i din personlige indkomst. 

Selskabskapital 

Ved stiftelse af selskab kan du vælge enten at stifte et IVS, ApS eller et A/S. IVS’et er klart den 

billigste måde at stifte et selskab på, da du her blot kan indbetale 1 kr. i selskabskapital, dog 

skal du hvert år henlægge 25% af overskuddet til en reserve, indtil reserven udgør 50.000 kr. 

og IVS’et kan herefter omdannes til et ApS. 

Hvis du i stedet vælger at stifte et ApS fra start, skal du som minimum indbetale 50.000 kr. i 

selskabskapital. De 50.000 kr., som skal udgøre selskabskapitalen, kan også være værdier 

såsom det værktøj, som du ville medtage i virksomheden. Du skal her have en revisor til at 

lave en vurdering af værktøjet for at sikre, at den korrekte værdi fastsættes. Du skal være 
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opmærksom på, at værdierne som minimum skal udgøre selskabskapitalen. Så hvis du vil 

indskyde værdier i stedet for kontanter, mangler du værdier for 30.000 kr., da dit værktøj 

udgør en værdi på 20.000 kr. 

Det samme gælder, hvis du vil stifte et A/S. Her skal værdierne i stedet udgøre 500.000 kr. før 

juli 2018 og 400.000 kr. efter juli 2018. Hvis du i stedet vælger at indbetale selskabskapitalen 

kontant i A/S’et, har du mulighed for at nøjes med at indbetale minimum 25% til at starte 

med. Dette gælder dog kun ved kontant indbetaling, derfor kan du heller ikke her indskyde 

dit værktøj til en værdi af 20.000 kr. som kapital og du hæfter stadig for beløbet, som endnu 

ikke er indbetalt, op til den gældende selskabskapital.45

Du skal være opmærksom på, at den kapital, du indskyder, kan du bruge på indkøb af 

maskiner, materialer eller andet, der vedrører aktiviteten i dit selskab. Kapitalen er altså ikke 

bundet på en bankkonto. Den selskabskapital, du vælger at indskyde, betegnes som allerede 

beskattede midler, og vil derfor ikke blive beskattet igen, hvis du på et tidspunkt lukker 

selskabet. 

Kredit 

Hvis du vælger at drive virksomheden i selskabsform, vil der ikke være forskel på betydningen 

af kredittiderne, om det er selskab eller personlig virksomhed. Da der er begrænset hæftelse, 

kan selskabskapitalen have betydning for din forhandlingsevne overfor dine egne kreditorer. 

Hvis du stifter et IVS med 1 kr., hæfter du kun for den 1 kr., du har indskudt, hvilket stiller dig 

dårligere, hvis du ønsker at få en eventuelt længere kredittid hos dine kreditorer. Dine 

muligheder for at få kredit vil være bedre, hvis du vælger at indskyde 50.000 kr. i et ApS eller 

500.000 kr. i et A/S, da du så selv vil have noget på spil, hvis selskabet går ned. 

Regnskabsklasse 

Der er forskellige regnskabsmæssige forhold alt efter, hvilken regnskabsklasse dit selskab er 

underlagt. Dit budget opfylder kravene for klasse B mikrovirksomheder, da det ikke 

overskrider to af følgende grænser i to på hinanden følgende regnskabsår: 

Tabel 16 Regnskabsklasse, egen udarbejdelse på baggrund af budget for selskab i tabel 15.

Hvis du vælger, at selskabet skal aflægge årsrapport efter kravene for mikrovirksomhed, skal 

årsrapporten kun bestå af en resultatopgørelse, en balance og enkelte noter. Du kan dog blive 

45 https://www.legaldesk.dk/artikler/kan-jeg-stifte-et-selskab-med-andet-end-kontanter besøgt den 20.04.2019 
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underlagt af banken eller kreditorer, at der skal være yderligere oplysninger i årsrapporten, 

hvilket betyder, at de kan have nogle særlige krav til, hvilke oplysninger du skal have med, for 

at de vil låne dig penge eller forlænge din kredittid. 

Revision 

Da dit budget opfylder kravene til at kunne fravælge revision, kan du nøjes med en 

assistanceerklæring, hvor graden af sikkerhed, der stilles fra revisor, dog er langt lavere end 

en revisionserklæring.  Vi har vist nedenfor, hvordan din budgetterede omsætning og antal 

medarbejdere fordeler sig de første tre år, i forhold til kravene til fravalg af revision. 

Tabel 17 Revisionsgrænser, egen udarbejdelse på baggrund af budget for selskab i tabel 15.

Selvom dit budget er under grænserne, kan interessenterne, så som bankerne, stadig kræve, 

at der er revision af årsrapporten. Idet du ikke skal ud og foretage store investeringer de første 

år, mener vi, at du godt kan fravælge revision til at starte med. 

Årsrapport 

Vælger du en af selskabsformerne, skal du være opmærksom på, at det er et krav fra 

Erhvervsstyrelsen, at årsrapporten offentliggøres senest 5 måneder efter regnskabsårets 

afslutning. Du vil derfor skulle dele med offentligheden, hvordan det går i din virksomhed, og 

alle vil kunne gå ind og trække en kopi af din årsrapport. Der er dog visse muligheder for ikke 

at vise alle regnskabstallene. I stedet for at vise din omsætning og dit vareforbrug, kan du 

nøjes med blot at vise en bruttofortjeneste, så er det ikke muligt for læseren at se, hvad din 

omsætning for året har været. 

Opgørelse af den skattepligtige indkomst 

Der skal laves en opgørelse af skattepligtig indkomst for selskabet og en opgørelse for dig, for 

at finde ud af hvad den reelle skattebetaling bliver for henholdsvis selskabet og dig, da I ses 

som to juridiske enheder. 

Til opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selskabet skal der reguleres for de regnskabs- 

og skattemæssige afskrivninger, da der som nævnt tidligere er forskel på de disse 

afskrivninger og det er forskelsværdien af varevognen, som gør, at der indregnes en udskudt 

skat. 
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Den udskudte skat i dit budget beregnes af forskelsværdien mellem den regnskabs- og 

skattemæssige værdi gange med 22%. Nedenfor ser du den for de første 3 år af budgettet. 

Tabel 18 Udskudt skat, egen udarbejdelse på baggrund af budget for personlig eget virksomhed i tabel 15. 

Negativ værdi betyder, at du har et skatteaktiv i virksomheden og positiv værdi betyder, at du 

har en skatteforpligtelse. 

Derudover er der ikke fuldt skattemæssigt fradrag for bl.a. repræsentationsomkostninger. 

Repræsentationsomkostninger er udgifter, som afholdes i forretningsmæssigt henseende for 

at afslutte eventuelle forretninger. Det kan f.eks. være drikkevarer, restaurationsbesøg, 

gaver, underholdning og fornøjelser.46 Her er der kun fradragsret for 25% af udgifter, der er 

afholdt. Eventuelle bøder, renter til skat og lignende er heller ikke fradragsberettigede. 

Løn 

Driver du din tømrervirksomhed som et selskab, kan du ikke bare lave hævninger, som ved en 

personlig virksomhed. I et selskab skal du udbetale løn til dig selv, og selskabet får i den 

forbindelse fradrag for dine lønudgifter i selskabets skattepligtige indkomst. 

Du ønsker at have ca. 23.500 kr. til rådighed hver måned. Dette vil svare til en lønudbetaling 

på 440.000 kr. om året fra selskabet. De 440.000 kr. vil blive fratrukket selskabets 

skattepligtige indkomst, og indgå i din personlige indkomst, og dermed blive beskattet efter 

reglerne i personskatteloven. Du vil derfor have de samme ligningsmæssige fradrag; a-kasse, 

jobfradrag og beskæftigelsesfradrag, som i din personlige indkomst ved personlig virksomhed. 

46 https://tax.dk/jv/cc/C_C_2_2_2_5_4.htm besøgt den 05.03.2019 
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Tabel 19 Løn i selskab år 1, 2 og 3, udarbejdet på baggrund af bilag 16. 

Det du ikke udbetaler til dig selv i løn, vil blive i selskabet, og blive beskattet med 

selskabsskatten på 22%, og samtidig være opsparet i virksomheden. 

Den måde du har mulighed for at optimere din indkomst i et selskab, kan være, at du vælger 

at udbetale løn til dig selv op til topskattegrænsen. Dermed opspares der mindre i 

virksomheden, og du vil have mere end de 23.500 kr. til rådighed om måneden. De 

skattemæssige konsekvenser ved optimering af lønnen i år 2 og 3, ser du i nedenstående 

tabel. 

Tabel 20 Løn til topskattegrænsen i selskab år 2 og 3, udarbejdet på baggrund af bilag 16 og 17.

Det ses, at forskellen for løn fra 440.000 kr. til 542.283 kr., kun giver en forskel i personskat i 

procent på 1,18%. 

Tabel 21 Beregnet personskat i %, egen udarbejdelse på baggrund af tabel 19 og 20. 

Du kan, som vi har nævnt tidligere, også vælge at ansætte Katrine i selskabet og udbetale løn 

til hende. Der er her ikke nogen beløbsmæssige grænse for, hvor meget en ægtefælle må få 
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udbetalt i løn, men der skal være tale om et reelt ansættelsesforhold, så ligesom for en 

medarbejdende ægtefælle, skal hun lave noget arbejde for selskabet.  

Udbytte 

Ved anvendelse af selskabsformen er det muligt at udbetale udbytte til en lavere beskatning, 

da aktieindkomst ikke beskattes på samme måde som personlig indkomst. Du skal her være 

opmærksom på, at der er nogle særregler for Iværksætterselskaber, hvor der ikke kan 

udbetales udbytte, førend der er henlagt 50.000 kr. på en reserve, så det kan omdannes til et 

ApS. 

Udbytte udloddes fra egenkapitalen af de midler, der allerede er beskattet med 22% og derfor 

fremgår som frie reserver. Udbyttet beskattes derefter med enten 27% op til 52.900 kr. og alt 

der udloddes over dette beløb, bliver beskattet med 42%. 

Da du allerede har en aktieindkomst på 5.000 kr., skal du være opmærksom på, hvor meget 

der udbetales i udbytte, hvis du ikke vil overstige grænsen for den lave beskatning på 27% af 

52.900 kr., hvis du er ugift.47

Det første år er der kun budgetteret med et overskud efter skat på ca. 31.980 kr. Du vil derfor 

kun have mulighed for at udbetale de 31.980 kr. som udbytte, forudsat at selskabskapitalen 

er minimum 50.000 kr. Det skyldes, at du kun kan udlodde udbytte af selskabets frie reserver, 

og selskabskapitalen anses ikke for at være frie reserver under egenkapitalen. Hvis du gerne 

vil ud og låne penge i selskabet fra f.eks. en bank, står selskabet stærkere, hvis du vælger ikke 

at hive penge ud, førend der begynder at være god aktivitet i virksomheden, og der er en 

større egenkapital. Det udloddede udbytte vil mindske egenkapitalen for hver gang, der bliver 

udloddet. 

Det forventes ud fra dit budget, at selskabet begynder at generere større overskud i år 2 og 

år 3. Her vil du have bedre mulighed for at udnytte grænserne for den lave beskatning, der er 

ved udbyttebetalinger. 

Da Katrine og du endnu ikke gift, og du derfor kun kan udnytte grænsen for aktieindkomst på 

op til 52.900 kr. til en beskatning på 27%, og da du allerede regner med at få 5.000 kr. fra 

nogle andre aktier, har du mulighed for at udlodde 47.900 kr. i udbytte fra selskabet til den 

lave beskatning. Selskabet skal ud af det udloddede udbytte betale 27% i udbytteskat, da det 

er selskabet, der står for at afholde udbytteskatten overfor Skattestyrelsen. Du vil derfor få 

34.967 kr. udbetalt fra selskabet i udbytte. 

47 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 besøgt den 19.04.2019 
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Bliver du og Katrine gift, og hvis Katrine ikke har nogen aktieindkomst, da vil du kunne udnytte 

hendes grænser for udbytte. Du vil derved have en grænse på i alt 105.800 kr., og fratrukket 

den aktieindkomst du allerede regner med at få på 5.000 kr., vil du kunne udlodde samlet 

100.800 kr. fra selskabet. Af de 100.800 kr. er der indeholdt 27% i udbytteskat, som selskabet 

betaler til Skattestyrelsen. Du vil derfor ende med at få udbetalt 73.584 kr. i udbytte, hvis I 

bliver gift. 

Det udbytte som du ønsker skal udloddes fra selskabet, skal godkendes på selskabets 

ordinære generalforsamling. Udloddes udbyttet enten før eller efter, vil udbyttet blive 

betegnet som ekstraordinært udbytte. 

Holdingstruktur 

Du har oplyst, at du har gået med tanken om at indgå et samarbejde med din kammerat, som 

er uddannet murer. Hvis I ønsker at starte virksomheden som et selskab, kan I f.eks. gøre det 

ved, at I hver stifter et holdingselskab. Jeres holdingselskaber ejer så anparterne eller aktierne 

i et driftsselskab, hvori den primære aktivitet vil forekomme. 

Hvis I vælger denne selskabskonstruktion, har I mulighed for at udlodde skattefrit udbytte fra 

driftsselskabet til jeres holdingselskaber. Derfra kan I selv vælge, om I vil investere det 

modtagne udbytte eller udlodde udbyttet til jer selv. 
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Budget for I/S 

For at kunne vurdere de skattemæssige konsekvenser ved at du indgår i et interessentskab 

med din murerven, har vi i udarbejdet et budget for de første 3 år for driften ved at drive 

tømrer/murervirksomhed som I/S. 

Budgettet er udarbejdet med den antagelse, at I bidrager med lige meget hver til 

virksomheden, og at I hver ejer 50%. På den måde kan vi give dig det bedste indblik i, hvad 

det vil have af skattemæssige konsekvenser for dig/jer at indgå i denne virksomhedsform.48

Tabel 22 Budget interessentskab år 1, 2 og 3, egen udarbejdelse

Ud af budgettet kan du se, at nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 

og andre eksterne omkostninger er fordoblet i forhold til budgettet for personlig virksomhed. 

Bruttoresultat er derfor i år 1 1.000.000 kr. stigende til 3.200.000 kr. i år 3. 

Vi har antaget, at din murerven også ansætter to svende fra år 2 og en lærling fra år 3. Derfor 

er der dobbelte udgifter til løn. 

Vi forventer, at I begge har brug for en arbejdsbil, og derfor er der nu budgetteret med 28.000 

kr. i afskrivninger på to kassevogne til 70.000 kr. stykket. 

Det forventes derfor, at I vil have et driftsresultat på 972.000 kr. i år 1, som vil være steget til 

1.492.000 kr. i år 3. 

I de finansielle omkostninger indgår nu renter til to biler, eventuelle rentebetalinger til 

kreditorer og negative renter på indestående i banken. 

Hvis budgettet overholdes, kan I forvente at have et resultat efter renter på 962.000 kr. i år 1 

stigende til et resultat på 1.482.000 kr. i år 3. 

48 Se bilag 23 for det skattemæssige budget 
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Interessentskab, I/S 

Du og din kammerat kan vælge at indgå et virksomhedssamarbejde ved at indgå sammen i et 

interessentskab, I/S. 

I/S kontrakt 

Uanset hvilken konstruktion I vælger, når I stifter I/S’et, er det vigtigt, at I får udarbejdet en 

I/S-kontrakt inden I starter op. I kontrakten er det vigtigt, at I har skrevet, hvordan ejerskabet 

fordeles, eventuelt at I ejer 50% hver samt hvordan beslutningerne på I/S’ets vegne tages. 

Det er også vigtigt, at I får noteret i kontrakten, hvis I vælger at indskyde aktiver i I/S’et. F.eks. 

hvis du vælger at indskyde dit værktøj, og din kammerat vælger at indskyde en bil, eller hvis I 

har noget kapital I ønsker at indskyde fra start. Det er dog ikke noget krav, at I indskyder 

noget, det er noget I selv beslutter. 

Derudover er det også vigtigt, at I skriver i kontrakten, hvordan I vil køre den daglige drift, 

hvordan I kan træde ud af I/S’et, hvis I ønsker det på et tidspunkt, eller hvordan en ny kan 

træde ind, hvis I ønsker at være flere interessenter på et tidspunkt. 

Når I laver I/S-kontrakten inden opstart, har I klare linjer for, hvordan I skal drive jeres 

interessentskab sammen. 

I/S med personlige ejere 

Hæftelse

Hvis både du og din kammerat indgår i I/S’et som personlige ejere, vil I hæfte solidarisk og 

personligt med alt, hvad I hver især ejer. Det er en stor risiko, idet du kan komme til at hæfte 

for hele din kammerats del af en eventuel gæld og han for din. Hvis du vælger at gifte dig med 

Katrine, og I f.eks. køber et hus sammen, vil I/S’ets kreditorer og banker også kunne komme 

efter jeres fælles formue. 

Registrering og årsrapport 

Som personlige ejere af I/S’et behøver I ikke registrere I/S’et hos Erhvervsstyrelsen, og 

dermed er det heller ikke et krav, at I skal offentliggøre I/S’ets regnskab, hvilket er en fordel, 

idet I ikke behøver at dele med andre i branchen, hvordan det går med jeres virksomhed. I 

skal dog huske, at momsregistrere I/S’et, da den budgetterede omsætning overstiger kravene 

på 50.000 kr. 

Vi er dog af den overbevisning, at det stadig er en god ide, at I udarbejder en årsrapport for, 

at I på den måde også kan følge jeres virksomheds økonomi bedst muligt, samt fordi banker 

og kreditorer, som tidligere nævnt, kan kræve, at I udarbejder en årsrapport. 
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Skattemæssige forhold 

Når du indgår i interessentskabet som personlig ejer, bliver du beskattet efter PSL eller du kan 

vælge at anvende virksomhedsskatteordningen. Hvis du ejer halvdelen af virksomheden, vil 

50% af overskuddet blive beskattet hos dig direkte i din personlige indkomst, og hvis du 

anvender VSO, vil det være det, som du har hævet, der bliver beskattet, og det resterende vil 

blive beskattet som opsparet overskud. Det skyldes, at I/S’et ikke er en selvstændig juridisk 

enhed. 

Da budgettet for I/S’et er det dobbelte i forhold til, hvis du drev virksomheden alene i 

personligt regi, og I hver ejer 50%, da vil overskuddet fordelt til jer hver især blive det samme. 

Med beskatning efter personskatteloven da vil 50% af overskuddet være 482.500 kr., idet 

renterne medtages i kapitalindkomst. Hvis du beskattes efter virksomhedsskatteordningen, 

bliver overskuddet 477.500 kr., da renterne modregnes i din personlige indkomst. 

Derfor vil de skattemæssige konsekvenser være de samme for dig ved at anvende PSL eller 

ved anvendelse af VSO. Det er i PSL og VSO gældende både med og uden ægtefælle, og i VSO 

med og uden optimering. Du kan se de skattemæssige konsekvenser i de to ovenstående 

afsnit for personskatteloven og virksomhedsskatteordningen. Den procentvise forskel i 

personskat finder du i tabellerne nedenfor for begge ordninger. 

Tabel 25 Beregnet personskat i %, egen udarbejdelse på baggrund af tabel 2 og 3.

Tabel 26 Beregnet personskat i %, egen udarbejdelse på baggrund af tabel 5, 6, 12 og 13.

I tilfælde af I skulle få underskud i I/S’et, kan du fremføre 50% af det i din personlige indkomst. 

Tabel 24 Overskud fordelt med 50% fra I/S efter PSL, egen 
udarbejdelse på baggrund af budget for I/S i tabel 22. 

Tabel 23 Overskud fordelt med 50% fra I/S efter VSO, egen 
udarbejdelse på baggrund af budget for I/S i tabel 22. 
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I/S med selskaber som ejere 

Hæftelse 

Hvis I vælger hver især at stifte et selskab, herunder enten et IVS, ApS eller A/S, der hver især 

ejer 50% af I/S’et, hæfter I som tidligere skrevet kun begrænset med det, I hver især har 

indskudt i jeres selskaber. 

Registrering 

Hvis I vælger at stifte I/S’et, hvor I hver især ejer I/S’et gennem hvert jeres selskab, da skal I 

registrere I/S’et hos Erhvervsstyrelsen. I skal samtidig stadig momsregistreres, da jeres 

budgetterede omsætning overstiger kravet på 50.000 kr. 

Årsrapport 

Da I med denne konstruktion ejer I/S’et med et selskab hver, er der krav om, at I skal indsende 

en årsrapport. Det er en god ide at lave en selvstændig årsrapport for I/S’et, idet resultatet 

for I/S’et skal medgå med 50% i hver årsrapport i de selskaber, I stifter I/S’et med. 

Skattemæssige forhold 

Når du indgår i interessentskabet med et selskab, bliver 50% af det budgetterede overskud 

overført til dit selskab, og det bliver beskattet i selskabet med en selskabsskat på 22%. 

Tabel 27 Overskud fordelt med 50% fra I/S fordelt til selskaber, egen udarbejdelse på baggrund af budget for I/S i tabel 22. 

Den måde, du får penge ud til dig selv med denne konstruktion, er hvis du udbetaler løn eller 

udbytte fra selskabet til dig selv. 

Du har givet udtryk for, at du ønsker ca. 23.500 kr. udbetalt til dig selv hver måned. Der vil du, 

som tidligere nævnt, skulle udbetale 440.000 kr. i løn til dig selv, som vil fragå i selskabets 

skattepligtige indkomst. 

Tabel 28 Løn i I/S, egen udarbejdelse på baggrund af tabel 19.

Din personskat i procent vil som i løn under selskaberne udgøre 35,53%, jf. tabel 21. Du har 

her også mulighed for at optimere og få løn på op til 542.283 kr., før du rammer 

topskattegrænsen. Ved topskattegrænsen vil den beregnede personskat i procent stige til 

36,71%, jf. tabel 21. 



Side 66 af 118

Hvis du vil hæve udbytte til dig selv, sker det gennem selskabet, som ejer I/S’et. Det foregår 

på samme måde, som nævnt tidligere i afsnittet om selskaber. Vi har vurderet, der ikke skal 

udbetales udbytte det første år, men at der var plads til at udbetale udbytte i år 2 og 3. 

Idet du allerede har modtaget aktieudbytte på 5.000 kr., kan du kun få udbetalt udbytte på 

op til 47.900 kr. til den lave beskatning på 27%, hvis du og Katrine ikke er gift. Dette giver en 

udbetaling på 34.967 kr. efter skat. 

Tabel 29 Oversigt over muligt udbytte, egen udarbejdelse

Hvis du og Katrine vælger at gifte jer, har du mulighed for at få dobbelt udbytte, og efter skat 

giver det udbetalt 73.584 kr. 

Hvis I/S’et skulle få underskud med denne konstruktion, vil underskuddet kun kunne 

fradrages i selskabet, som ejer I/S’et, og kan derfor ikke fradrages i din personlige indkomst. 

Ægtefælle 

Med den første konstruktion som personlig ejer har du og for den sags skyld også din 

kammerat mulighed for at benytte jer af reglen om medarbejdende ægtefæller, hvis I er gift. 

Selvfølgelig på betingelse af, at jeres koner opfylder kravene hertil, som nævnt i tidligere 

afsnit. 

Det er muligt med begge ovenstående konstruktioner, at I kan ansætte Katrine i 

virksomheden på en almindelig lønaftale til hjælp i det daglige med de administrative 

opgaver. Det er selvfølgelig noget, du og din kammerat skal være enige om, da det er jeres 

fælles virksomhed. 

Det er også en mulighed, at du og Katrine alene, eller I alle tre indgår i et interessentskab 

sammen.
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Pensionsopsparing 
Du har også givet udtryk for, at du ønsker at få et indblik i, hvad du har af muligheder for at 

spare op til pension. 

Mulighederne for at indbetale til pension er stort set de samme, om du er selvstændig eller 

lønmodtager. Der er dog nogle enkelte muligheder, du har som selvstændig, som du ikke har 

som lønmodtager. 

Der findes både pensioner, som du selv indbetaler til, og samtidig findes der også nogle 

lovbaserede pensioner. I Danmark kan pensionsmulighederne derfor inddeles i 3: 

● Offentlige pensioner 

● Arbejdsmarkedspensioner 

● Individuelle pensioner 

Vi vil gennemgå de forskellige muligheder, du har for at opspare til pension, som hhv. 

lønmodtager og selvstændig.

Lønmodtager 

Offentlige pensioner 

De offentlige pensioner er de pensioner, som er lovbaserede, og her har du ikke mulighed for 

selv at vælge. Der findes 3 typer: 

● ATP Livslang Pension 

● Førtidspension 

● Folkepension 

ATP Livslang Pension 

ATP er en lovpligtig tillægsforsikring, som der betales hver gang, du får en lønudbetaling. Den 

indbetales med ⅓ fra dig selv og ⅔ fra din arbejdsgiver, som i dit �lfælde vil være dig selv, og 

beløbet vil derfor blive betalt af dit selskab. 

Du vil få udbetalt pensionen, fra når du når pensionsalderen og resten af livet. Du kan dog 

vælge at udskyde udbetalingerne indtil du er 75 år gammel. Det vil da medføre, at du får 

udbetalt større beløb. 
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Hvis der skulle ske det forfærdelige, at du går bort inden du fylder 65 år, vil der blive udbetalt 

et engangsbeløb på 50.000 kr. til din ægtefælle. Hvis du er enlig med børn, vil beløbet blive 

udbetalt til dem. De skal dog betale en skat på 40% af beløbet.49

Førtidspension 

Denne pension er ikke aktuel for dig, da dette er en ordning for personer, som ikke har 

mulighed for at varetage et arbejde.50

Folkepension 

Din folkepension afhænger af hvornår du er født. Du kan forvente tidligst at få udbetalt 

folkepension fra, når du 72 år gammel, da du er født i 1989. Pensionsalderen reguleres hvert 

5. år, og du kan derfor ikke være helt sikker på, at pensionsalderen for dig bliver ved at være 

72 år, da den kan nå at ændre sig.51

Folkepensionen vil også være afhængig af din indkomst. Din folkepension vil derfor blive 

mindre, hvis du har andre pensioner, som gør, at du får en højere indkomst. Du kan kun få 

folkepension, hvis du har boet i Danmark i mindst 10 år, og samtidig skal du have boet i 

Danmark i mindst 40 år, hvis du ønsker at få fuld folkepension, ellers vil du modtage en 

brøkpension, som er en beregnet andel i forhold til, hvor længe du har boet i Danmark.52

Arbejdsmarkeds- og individuelle pensioner 

Som lønmodtager er der overordnet 3 typer af arbejdsmarkedspensioner: 

● Aldersopsparing 

● Ratepension 

● Livsvarig pension 

Alle ordningerne er beskrevet særskilt nedenfor.  

49 https://www.laanekassen.dk/pension/atp/ besøgt 22.04.2019 
50 https://www.laanekassen.dk/foertidspension/ besøgt 22.04.2019 
51 https://seniorhaandbogen.dk/pension/folkepension/pensionsalder/ besøgt 22.04.2019 
52 https://www.laanekassen.dk/folkepension/ besøgt 22.04.2019 
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Aldersopsparing 

Du kan lave en aldersopsparing, indtil du er 75 år gammel. Denne er optimal, så længe du har 

en indkomst, der ikke overstiger topskattegrænsen, idet der ikke er noget skattemæssigt 

fradrag for indbetalingerne. Du skal til gengæld heller ikke betale skat af de udbetalinger, du 

vil modtage, når du går på pension. 

Hvis du vælger at begynde at indbetale til ordningen i 2018, kan du højst indbetale 5.100 kr. 

om året. Vælger du derimod at vente med at betale til ordningen, indtil 5 år før du bliver 

folkepensionist, da kan du til den tid indbetale op til 46.000 kr. årligt. Beløbet der kan 

indbetales, bliver hvert år større, og du vil derfor kunne forvente, at du kan indbetale mere, 

hvis du venter.53

Aldersopsparingen kan du vælge at betale til på forskellige måder, det er op til dig selv. Du 

kan også have flere aldersopsparinger, hvis du ønsker at investere din pension forskelligt. En 

af fordelene ved aldersopsparingen er, at det afkast, du måtte modtage kun bliver beskattet 

med 15,3%, hvor f.eks. almindelig aktieindkomst bliver beskattet med hhv. 27% og 42%.54

Det er vigtigt, at du holder styr på dine indbetalinger. Kommer du til at indbetale mere end 

de 5.100 kr., vil du blive pålagt en afgift på 20% af det indbetalte beløb. Du har dog mulighed 

for at få nedsat afgiften til 4%, hvis du med det for meget indbetalte beløb flytter det til din 

ratepensionsopsparing eller til livsvarig pensionsopsparing, hvis du har en sådan.55

Pensionen kan udbetales afgiftsfrit, hvis den udbetales, når du når pensionsudbetalings-

alderen. Din pensionsalder afhænger, som tidligere nævnt, af hvornår du er født. 

Pensionsudbetalingsalderen for alderspensionen er 3 år før folkepensionsalderen, og 

pensionen kan senest udbetales 20 år efter. Hæver du pensionen uden for dette tidsrum, vil 

du skulle betale en afgift på 20% af pensionsværdien til staten.56

Ved denne opsparing vil du ikke blive modregnet i eventuelle offentlige ydelser såsom 

folkepensionen, da alderspensionen ikke bliver medregnet i indtægtsgrundlaget for 

folkepension. Du vil derfor få din fulde folkepension, samtidig med udbetalingerne af 

aldersopsparingen. 

Hvis det forfærdelige skulle ske, at du skulle gå bort, før du har nået at bruge din 

aldersopsparing, vil dem, du har begunstiget eller dødsboet ,modtage aldersopsparingen 

uden afregning af eventuelle afgifter og skatter.57

53 https://www.mybanker.dk/artikler/guide-hvilken-pensionsordning-skal-du-vaelge/ besøgt 22.04.2019 
54 https://formuepleje.dk/videnscenter/pension/aldersopsparing/ besøgt 22.04.2019 
55 https://www.laanekassen.dk/pension/aldersopsparing/ besøgt 22.04.2019 
56 https://www.nordea.dk/privat/produkter/pension/aldersopsparing.html besøgt 22.04.2019 
57 https://tax.dk/jv/ca/C_A_10_2_6_4_6.htm besøgt 22.04.2019 
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Ratepension 

Som navnet antyder, bliver ratepensionen udbetalt i rater hver måned over hele 

pensionsperioden. Det svarer derfor til de lønudbetalinger, som du har været vant til at få 

som lønmodtager. 

Hvis du vælger ratepension, bestemmer du selv, hvornår du vil begynde at indbetale til din 

ratepension. Du kan gøre det, fra du er 18 år og op til 20 år efter du har nået din folke-

pensionsalder. 

Du kan selv vælge hvor meget, du ønsker at indbetale årligt til din ratepension. Du kan dog 

kun få skattemæssigt fradrag op til 54.700 kr., og fradraget gælder samlet for alle dine 

ratepensioner, hvis du vælger at have flere. Skattefradraget får du, idet pensions-

udbetalingerne bliver beskattet efter almindelige indkomst skatteregler, når de udbetales. 

Udbetalingen af din ratepension kan ske tidligst 3 år før din folkepensionsalder, når du 

opretter den efter den 1. januar 2018, og ratepensionen skal være udbetalt senest 27 år efter 

din folkepensionsalder.58 Ratepensionen bliver modregnet i din folkepension, hvis dine 

samlede indtægter overstiger de fastsatte grænser, som reguleres hvert år. 

Hvis du ønsker at få udbetalt din ratepension før tid, er dette muligt, du skal dog være 

opmærksom på, at du vil blive pålagt at betale en afgift på 60%. 

Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan din økonomi vil se ud med indbetaling til 

ratepension på 54.700 kr. og med en lønudbetaling på 440.000 kr. brutto om året. 

Den personlige indkomst vil derfor udgøre de 440.000 kr. i indkomst fratrukket AM-bidrag. 

Derefter fratrækkes pensionsindbetalingen på de 54.700 kr., og din skattepligtige indkomst 

vil nu fordele sig som følgende: 

Personlig indkomst        (404.800 kr. - 54.700 kr.) 350.100 kr. 

Kapitalindkomst                    0 kr. 

Ligningsmæssige                            (45.992) kr.  

_________________________________________________ 

Skattepligtig indkomst              304.108 kr. 59

I de ligningsmæssige fradrag indgår a-kasse, beskæftigelsesfradrag, jobfradrag og ekstra 

pensionsfradrag og den samlede skattebetaling er på 135.122 kr. 

58 https://www.laanekassen.dk/pension/ratepension/ besøgt 23.04.2019 
59 Se bilag 18 for specifik udregning 
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Da du ønsker omkring 23.500 kr. netto, vil du skulle udbetale 498.000 kr. brutto for at ramme 

det beløb. Indkomsten fordeler sig som følgende: 

Personlig indkomst     (458.160 kr. - 54.700 kr.)          403.460 kr. 

Kapitalindkomst                                                            0 kr. 

Ligningsmæssige                                               (45.992) kr.   

_________________________________________________ 

             Skattepligtig indkomst                                       357.468 kr.60

Den samlede skattebetaling er på 159.361 kr. inkl. AM-bidrag. 

Hvis du samtidig med indbetaling til en ratepension vælger at udbetale løn til top-

skattegrænsen, vil du skulle udbetale 601.739 kr. brutto og din fordeling vil se sådan ud: 

Personlig indkomst        (553.600 kr. - 54.700 kr.)         498.900 kr. 

Kapitalindkomst                                                          0 kr. 

Ligningsmæssige                                                (45.992) kr.   

_________________________________________________ 

             Skattepligtig indkomst                                        452.908 kr. 

Den samlede skattebetaling er på 202.715 kr. inkl. AM-bidrag.61

Hvis din indkomst overstiger topskattegrænsen, vil du derfor have mulighed for at mindske 

den personlige indkomst med pensionen og spare topskatten. 

Livsvarig pension 

Du kan lave en livsvarig pension, også kaldet livrente, hvis og når som helst du ønsker det, der 

er ingen aldersmæssige begrænsninger.62 Ved denne pension får du udbetalt en 

pensionsydelse, så længe du lever, og det er uanset, hvor meget du har indbetalt i gennem 

årene. Pensionsydelsen fra livsvarig pension, vil blive beregnet ud fra, hvad du i alt har 

indbetalt over årene til pensionen, fordelt på den gennemsnitlige levealder. 

Når du indbetaler til livrenten, får du skattemæssigt fradrag for alle indbetalingerne. Der er 

ikke nogen grænser for hverken fradrag eller hvor meget der må indbetales som ved 

ratepension. Livrenten bliver dog modregnet i eventuelle offentlige ydelser såsom 

folkepension. 

60 Se bilag 19 for specifik udregning 
61 Se bilag 20 for specifik udregning 
62 https://www.mybanker.dk/artikler/guide-hvilken-pensionsordning-skal-du-vaelge/ besøgt 22.04.2019 
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Vælger du som lønmodtager at administrere din livrente selv, i stedet for at lade 

arbejdsgiveren administrere den, da skal du tegne en indbetalingsaftale på mindst 10 år, hvis 

du ønsker at indbetale mere end 50.400 kr. årligt. Ønsker du at indbetale mindre, behøver du 

ikke lave en indbetalingsaftale.  Aftalen betyder, at du skal indbetale minimum 50.400 kr. om 

året i 10 år, for at få fradrag for indbetalingen.   

Du vil samlet set få mere udbetalt, hvis du lever længe nok, i forhold til hvis du ikke lever 

særlig længe efter, at du gået på pension. Hvis du ikke lever særlig længe, vil din restopsparing 

ikke blive udbetalt til dine arvinger. Du har dog én mulighed for at sikre dine arvinger i en vis 

grad, og det kan du gøre ved at lave en garantiordning, som oftest gælder de første 10 år, 

efter du bliver pensioneret. Dør du inden, du når pensionsalderen, bliver din opsparing 

udbetalt til dine arvinger.63

Denne opsparingsform er optimal, når du ligger over topskattegrænsen, da du kan få 

skattefradrag i topskatten.

63 https://www.laanekassen.dk/pension/livrente/ besøgt 22.04.2019 
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Selvstændig 

Som selvstændig gælder der de samme regler for alders- og ratepensionen. Der hvor reglerne 

er anderledes i forhold til, når du er lønmodtager, er, når du skal indbetale til ATP og livsvarig 

pension. 

ATP 

ATP er ikke lovpligtig for selvstændige, det står dig frit for, om du vil indbetale til dette, men 

vælger du at gøre det, er du sikret en livslang pension.64 Du kan indbetale til ATP, så længe du 

arbejder, da der ikke er nogen aldersgrænse for ATP-bidraget. 

Der er dog nogle regler for, hvornår du kan tilmelde dig ATP som selvstændig, og følgende 

betingelser skal være opfyldt.65

● Du skal have været medlem af ATP som lønmodtager i mindst 3 år sammenlagt 

● Du skal have betalt bidrag, der svarer til 3 årsbidrag  

● Du skal have din egen selvstændige virksomhed 

Er ikke alle betingelser opfyldt, må du vente med at tilmelde dig som selvstændig til kravene 

er opfyldt. Men i og med at du har været færdigudlært i 5 år, og det har været lovpligtigt for 

din arbejdsgiver at indbetale til ATP, må punkterne være opfyldt. 

Livsvarig pension 

Som selvstændig er det ikke et krav ved pensionsordningen livsvarig pension, at du skal lave 

en indbetalingsaftale og indbetale det samme beløb i mindst 10 år, idet du jo ikke har 

mulighed for at oprette en arbejdsgiverbetalt pension. Du kan som selvstændig ikke bare 

indbetale, hvad du har lyst til. Du kan maksimalt indbetale 30% af din virksomheds årlige 

overskud før renter og kursgevinster/kurstab og før fradrag for eventuelle henlæggelser i 

virksomhedsordningen til konjunkturudligning samt overførsel til ægtefælle.66

64 https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ATP/Anmodning_om_fortsat_medlemskab_af_ATP_som_selvstaendig_erhvervsdrivende

besøgt 23.04.2019 
65 https://indberet.virk.dk/sites/default/files/atp-vejledning-selvstaendige_1.pdf besøgt 23.04.2019 
66 https://www.bdo.dk/getmedia/ae7b820f-bc0a-44c8-b62c-a17bdd0a15c8/30-pct-ordningen-2019.pdf.aspx besøgt 23.04.2019 
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Nedenfor er vist, hvor meget du vil kunne indbetale med 30% reglen henholdsvis med og uden 

overførsel til ægtefælle ved anvendelse af personskatteloven. 

Tabel 30 Maksimal indbetaling efter 30% reglen, egen udarbejdelse efter personligt budget. 
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Diskussion 
Du har overordnet to valgmuligheder, når du skal starte virksomhed. Du kan enten vælge at 

drive den i personligt regi eller i selskabsform. 

Hvis du vælger personlig virksomhed, hæfter du personligt med alt, hvad du ejer, og din og 

virksomhedens økonomi ses under et. Du er ikke forpligtet til at udarbejde en årsrapport og 

offentliggøre den. 

Vælger du at blive beskattet efter personskatteloven, indgår virksomhedens resultat før 

renter i din personlige indkomst. Du vil derfor ikke få fuldt fradrag for virksomhedens renter. 

I år 2 og 3 overskrider du topskattegrænsen, og du skal betale topskatten på 15% af det beløb, 

som overskrider grænsen på 498.900 kr. Din procentvise skattebetaling stiger derfor med ca. 

6% fra år 1 til ca. 36% år 2 og til ca. 42% år 3. 

Du har mulighed for at overføre en del af overskuddet til Katrine, hvis I bliver gift og kravene 

til medarbejdende ægtefælle opfyldes. Dette vil være optimalt for dig i år 2 og 3, da det 

medfører, at din personlige indkomst ikke overstiger topskattegrænsen. Derved spares der 

mellem 24.094 kr. og 28.687 kr. i topskat. 

Hvis du i stedet vælger beskatningsformen VSO, skal der være fuld adskillelse mellem 

virksomhedens og din økonomi ved VSO. Dette medfører højere krav til bogføring, men du vil 

her kun blive beskattet af de hævninger, du foretager i løbet af året. 

Du har flere muligheder for optimering, når du anvender VSO: 

● Opsparing af overskud, hvor du kun betaler 22% af det overskud, du ikke hæver 

● Hensættelse til senere hævning, hvor du betaler skatten på forhånd 

● Medarbejdende ægtefælle, hvor du overfører en del af overskuddet til Katrine 

Ved hensættelse til senere hævning og brug af medarbejdende ægtefælle, da har du mulighed 

for at optimere din indkomst til topskattegrænsen og derved udjævne din indkomst. 

Der er stort set ikke nogen forskel på skatten, om du vælger at blive beskattet efter VSO med 

og uden optimering og med og uden ægtefælle. Forskellen i procent er kun omtrent 1% 

svingende mellem ca. 36% og 37%. 

Vælger du at drive din virksomhed som et selskab, har du begrænset hæftelse, da der er fuld 

adskillelse mellem dig og selskabet, og I anses som to juridiske enheder og selskabet skal 

indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Budgettet viser, at selskabet vil blive betegnet som 

en mikrovirksomhed, og selskabet kan derfor nøjes med en assistanceerklæring. 
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Tabel 31 Oversigt risici samt regnskabs- og skattemæssige forhold ved de forskellige virksomhedsformer 

Overskuddet fra selskabet bliver beskattet med 22%. Der er to måder, du kan få penge ud af 

selskabet på, som løn eller udbytte. Lønnen bliver beskattet som personlig indkomst, og 

skatten svinger mellem ca. 36% og 37%, alt efter om du får 440.000 kr. i løn før skat eller om 

du vælger at udbetale løn til topskattegrænsen på 542.283 kr. før skat. 

Udbyttet beskattes som aktieindkomst, og indgår derfor ikke som en del af 

topskattegrundlaget. Udbyttet beskattes med en lavere beskatning, hvis du udbetaler op til 

de fastsatte grænser fra Skattestyrelsen. 

Du har mulighed for at starte et samarbejde med din kammerat mureren, f.eks. ved at I hver 

stifter et holdingselskab, som vil eje driftsselskabet. Det er en god måde at gøre det på, fordi 

overskuddet fordeles ligeligt til hvert holdingselskab, og I derfra selv kan vælge, om I vil 

investere pengene yderligere eller blot udbetale dem som udbytte. 

Du kan også starte et samarbejde med din kammerat gennem et interessentskab. Her kan I 

stifte et I/S på flere måder, enten ved at eje I/S’et personligt eller eje det gennem selskaber. 

I I/S’et er der personlig og solidarisk hæftelse, så hvis I vælger at eje det gennem jer selv, 

hæfter I med hele jeres personlige formue og hvis I vælger at eje I/S’et gennem selskaber, 

hæfter I med det I hver især har indskudt i selskaberne. 

Krav til årsrapport afhænger af hvilken konstruktion I vælger og det samme gør 

personskatterne i procent, som ligger mellem ca. 36% og 42% alt efter om det er efter PSL, 

VSO eller som løn i et selskab. 

For at gøre det mere overskueligt for dig, har vi i tabellen nedenfor sammenholdt alle 

virksomhedsformerne, her i forhold til risici samt regnskabs- og skattemæssige forhold. 
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Konklusion 
Der er stort set ikke er nogen skattemæssig forskel på, om du driver din virksomhed i personlig 

regi eller i selskabsform. Det er derfor ikke det skattemæssige perspektiv du skal basere dit 

valg af virksomhedsform på. Du skal i stedet basere dit valg ud fra hvilke forretningsmæssige 

forventninger du har. Du skal fokusere på de risici, som der er, f.eks. i form af hæftelse, 

ansatte m.fl. 

I og med du har givet udtryk for, at du tænker meget over den økonomiske usikkerhed, og du 

fra år 2 ønsker at have ansatte i virksomheden, er vores anbefaling til dig at starte din 

tømrervirksomhed som et selskab. Vi anbefaler, at du stifter et ApS, idet du kun hæfter for 

selskabskapitalen på minimum 50.000 kr. Dit værktøj har ikke en værdi på 50.000 kr. og du 

kan derfor ikke indskyde værktøjet som apportindskud. Du skal derfor indskyde 

selskabskapitalen med kontanter, som du har mulighed for at anvende i selskabet. Vi 

anbefaler dig at du og din far laver et anfordringslån på de 150.000 kr., hvor du reelt kommer 

til at afdrage med et beløb svarende til gaveafgiftsgrænsen hvert år. På den måde har du fri 

likviditet til etableringsomkostninger og materialer. 

I selskabet har du mulighed for at ansætte Katrine som almindelig lønmodtager, og på den 

måde kan hun lønnes efter det administrative arbejde hun hjælper med i selskabet. 

Vælger du at starte samarbejdet op med din kammerat, anbefaler vi, at I hver især stifter et 

holdingselskab, som vil være ejer af et fælles driftsselskab, hvor jeres tømrer- og murer- 

virksomhed vil blive drevet fra. Denne struktur gør, at I ikke hæfter personligt for 

virksomheden og samtidigt kan I selv administrere hvordan I vil anvende overskuddet fra 

driftsselskabet. 

Som følge af, at du i dit selskab vil være lønmodtager, vil vi i den forbindelse anbefale dig, at 

du indbetaler til en aldersopsparing og ratepension. 

Ratepensionen vil du få skattemæssigt fradrag for i din personlige indkomst, den vil dog blive 

beskattet ved udbetaling, og vil blive modregnet i din folkepension alt efter, hvor stor din 

opsparing er. Aldersopsparingen er ikke fradragsberettiget, og vil derfor ikke blive beskattet 

ved udbetaling, og bliver ikke modregnet i folkepension. 
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Perspektivering 
I starten af 2019 kom der et lovforslag, som lød på, at iværksætterselskaberne skulle afskaffes 

og kapitalkravet til ApS’erne skulle nedsættes fra 50.000 kr. til 40.000 kr.67 Lovforslaget blev 

vedtaget med øjeblikkelig virkning fra den 09.04.2019.68 Havde du stiftet din 

tømrervirksomhed som et IVS, ville ændringen medføre, at dit IVS skulle have skaffet kapital 

svarende til 40.000 kr. indenfor 2 år, og derefter omregistreres til et ApS. 

Du har valgt at holde dine aktier udenfor din virksomhed. Du kunne dog godt vælge at tage 

dem med i selskabet ved at sælge dem, og så købe dem igen i selskabet og på den måde lade 

dem indgå som aktiver i selskabet. På den måde havde udbytter fra aktierne så også været 

udbytteindtægter i selskabet, og ville derfor ikke have påvirket din personlige aktieindkomst. 

Havde du valgt en personlig ejet virksomhed og anvendt VSO, er der andre regler, som 

vedrører aktierne. Hvis du anvender VSO, er det kun udvalgte aktier, der kan medgå i denne 

ordning. I VSO kan du kun medtage værdipapirer med afkast efter markedsrenten, herunder 

obligationer og investeringsforeningsbeviser. 

Det kunne være interessant at undersøge, om konklusionen havde været anderledes, hvis 

dine forudsætninger var nogen andre, f.eks. hvis du ikke frygtede, at blive arbejdsløs og ikke 

havde noget ønske om ansatte, eller hvis du havde drevet virksomhed i en anden branche, 

f.eks. som konsulent. 

Hvis du havde valgt at starte din tømrervirksomhed som en personlig virksomhed, kunne det 

være interessant at undersøge dine muligheder for omdannelse. Det kunne du eksempelvis 

gøre efter det første år som tømrer i personligt regi, enten som en skattefri eller en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse.

67 https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l190/20181_l190_som_fremsat.htm besøgt 18.02.2019 
68https://www.legaldesk.dk/artikler/ivs-er-afskaffet-her-er-dine-

muligheder?gclid=CjwKCAjwtYXmBRAOEiwAYsyl3FF6lCsctfCEjk84m94O8yF3WHZNrc_J8yGYso3lbKLqzN1YpezFVxoCojQQAvD_BwE besøgt 
24.04.2019 
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