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1. Indledning  

Som virksomhedsejer findes der mange forskellige virksomhedsformer man kan vælge imellem. Til disse 

stilles der, til de forskellige, en bestemt række krav. En af de virksomhedsformer, hvor der forekommer 

færrest krav, er for virksomheder der er drevet i personligt regi, hvorimod der generelt stilles flere krav til 

selskaber i forbindelse med regnskabsaflæggelse m.m. 

Flere og flere ejere vælger derfor at drive deres virksomhed som en personlig ejet virksomhed, da disse 

bl.a. er lettere at håndtere og desuden ikke kræver kapitalindskud og krav om revision. Det er også grunden 

til, at der i dag findes omkring 275.000 enkeltmandsvirksomheder i Danmark og dermed er den 

virksomhedsform der er flest af.1

Når du i Danmark er ejer af en personlig drevet virksomhed, forekommer der en del bestemte krav og 

regler, som skal overholdes for at kunne anvende de forskellige beskatningsformer der findes, og for de 

fleste personer kan dette godt være svært at finde rundt i. 

Selvstændige erhvervsdrivende kan ved hvert indkomstår vælge mellem disse tre forskellige 

beskatningsmuligheder: Personskatteloven, Virksomhedsordningen og Kapitalafkastordningen. 

Der kan være stor forskel afhængig af hvilken ordning man vælger og det er derfor ideelt at undersøge 

hvilken af mulighederne der er mest fordelagtig for en selv. 

Det kan være vigtigt at tage stilling til valget af beskatningsform, da man ved de forskellige løsninger kan 

opnå bestemte fordele ved at vælge den ene frem for den anden. Dog kan der også forekomme 

betænkelige ulemper ved den ordning man vælger, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom herpå.  

Såfremt, at man ikke aktivt vælger en af ordningerne ved positiv tilkendegivelse, vil reglerne for 

personskatteloven automatisk blive anvendt. Man vil her risikere ikke at opnå fuld fradrag for nogle af 

virksomhedens omkostninger. Det kan derfor godt svare sig at undersøge, hvilke af mulighederne man som 

virksomhedsejer skal vælge, for at undgå en mere end højst nødvendig beskatning.   

Det er derudover også interessant at kigge på, om der kan være andre parametre, der er værd at have for 

øje, inden man vælger en af ordningerne. Kan det for eksempelvis svare sig, at betale en revisor for at 

assistere med udarbejdelsen af regnskabet og selvangivelse og dermed overlade det skattemæssige til 

revisoren eller kan være en værdi i selv at tilegne sig den fornødne viden og udarbejde det hele selv?    

1 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/enkeltmandsvirksomhed
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1.1 Problemformulering    

Eftersom, at størstedelen af alle virksomheder i Danmark er enkeltmandsvirksomheder, er det relevant at 

gå i dybden med at undersøge hvilke former for beskatning der findes samt hvilke der er mest lukrative for 

virksomhedsejeren. Undersøgelsen vil derfor kunne benyttes af eksempelvis revisorer, når der skal tages 

stilling til og rådgives om hvilken ordning der skal vælges for hver enkelt kunde. Derudover vil det ligeledes 

være relevant for virksomhedsejere med denne undersøgelse, da det vil kunne hjælpe dem med at forstå 

forskellene og hvilken ordning de skal vælge.    

På baggrund af dette samt den præsenterede indledning, har jeg valgt at udarbejde følgende 

problemformulering:    

- Hvilken beskatningsform er mest rentabel for en personlig drevet virksomhed?   

1.2 Underspørgsmål   

For at besvare problemformulering, har jeg tilføjet følgende underspørgsmål, til at afklare hvilket valg der 

er det rigtige for en virksomhedsejer i flere forskellige henseender:   

1) Hvilke krav skal opfyldes for at anvende henholdsvis personskatteloven, virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen? 

2) Hvilke fordele og ulemper er der ved de tre forskellige beskatningsmuligheder? 

3) Findes der andre parametre, der er vigtige at have for øje i forhold til om det det er mere fordelagtigt 

at vælge en beskatningsmulighed frem for en anden? 
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1.3 Afgrænsning  

I denne opgave vil der udelukkende blive foretaget beskæftigelse med personligt ejede virksomheder 

herunder enkeltmandsvirksomheder og i et begrænset omfang interessentskaber. Der vil derfor ikke blive 

redegjort for eller analyseret på fordele og ulemper ved at vælge andre virksomheds- eller selskabsformer. 

Herunder vil det ikke blive belyst om det vil være fordelagtigt for eksempel at omdanne sin 

enkeltmandsvirksomhed til et selskab i form af ApS, A/S eller lignende.  

I analysen, hvor der tages udgangspunkt i en fiktiv case, er det forudsat at virksomhedsejeren ikke i 

forvejen har kendskab til de skattemæssige forhold og forskellen mellem de 3 beskatningsformer. 

Det er derudover forudsat at den fiktive virksomhed i casen er going concern, hvilket betyder at 

virksomheden forventes at fortsætte driften i mindst et år efter balancedagen, og derfor ikke har til hensigt 

at lukke virksomheden i det pågældende indkomstår.  

Der beskrives i opgaven omkring de væsentligste fradrag for virksomhedsejeren i forhold til 

problemformuleringen, men der bliver ikke redegjort for eksempelvis opsparing på etableringskonto og det 

skattemæssige fradrag man kan opnå herfor, da dette ikke vurderes som relevant, eftersom den fiktive 

virksomhed allerede er aktiv.  

Det er forudsat at ejeren af virksomheden er fuldt skattepligtig til Danmark og dermed ikke er skattepligtig i 

andre lande, hvorfor personen ikke er underlagt dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

Der er ikke taget udgangspunkt for ægtefæller og deres indkomst i beregningerne, hvorfor opgaven er 

begrænset således at der kun er fokuseret på enlige skattepligtige personer. Grunden til dette er, at det 

ikke vurderes at være er relevant i forhold til problemstillingen samt at have nogen effekt på valg af 

beskatning i det opstillede scenarie.  

Aktieindkomst og CFC-indkomst vil derudover ikke indgå i opgaven.  

Det er ikke beregnet, hvordan det vil påvirke de forskellige ordningerne såfremt, at nogle af skattesatserne 

havde været anderledes i indkomståret. Herunder hvordan det vil påvirke kapitalafkastordningen, hvis 

kapitalafkastsatsen havde været højere end 0%, som den har været i årene op til.  
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1.4 Model og metodevalg  

For at løse problemstillingen, vil jeg i opgaven demonstrere, hvordan jeg kan identificere, afgrænse og 

formulere løsningen af problemstillingen ved hjælp af teorier, modeller og beregninger, som vil blive brugt 

som et analyseværktøj til at forklare og fortolke løsningen af problemet.   

Der tages udgangspunkt i et konkret undersøgelsesobjekt. I dette tilfælde er det en fiktiv virksomhed og 

person med en given problemstilling, nemlig valg af beskatningsform, som mange ejere af 

enkeltmandsvirksomheder står overfor.  

I den forbindelse indsamles der relevante data, som herefter dokumenteres, fortolkes og analyseres. 

Der vælges, så vidt som muligt, pålideligt datamateriale som belæg for analysen.   

Der benyttes hovedsageligt sekundær data, som er data der allerede er indsamlet og fortolket af andre. 

Den primær data, der benyttes er et fiktivt regnskab for en enkeltmandsvirksomhed. Dette regnskab er 

vedlagt som bilag, og er til brug for at kunne beregne hvilken beskatningsform der er mest rentabel. I 

forhold til denne problemformulering er det ikke fundet relevant at indsamle yderligere primær data end 

dette.    

Opgaven er delt op i en teoretisk og en analytisk del, hvori der indgår en vurdering/diskussion.   

Der redegøres først for de tre beskatningsformer samt fordele og ulemper herved.   

Derefter foretages analysen, hvor der beregnes på den fiktive virksomhed og person, for at undersøge 

hvilken beskatningsmulighed der er mest rentabel.   

Det vurderes endeligt hvilke konsekvenser de forskellige ordninger medfører, og i betragtning af fordelene 

og ulemperne, hvilken beskatningsform der findes bedst anvendelig.  

Via informationssamling er der fundet materiale og love der understøtter og forsvarer besvarelserne.  

Informationssamlingen er foregået via bøger, artikler, internettet og lovsamlinger.    

Undervejs i opgaven er der indsat delkonklusioner samt en endelig konklusion, der samler op på det hele og 

svarer på opgavens problemformulering.    
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1.5 Kildekritik  

I denne opgaver bruges der primært materiale og data fra offentlige tilgængelige kilder. Det vil sige bøger 

og internetsider. Det er taget i betragtning, at der kan forekomme litteratur/kilder der er forældet, hvorfor 

der kun er anvendt forholdsvis nyt litteratur og nye kilder, hvilket gør at risikoen for forældelse og 

fejlhenvisninger formindskes.   

Eftersom, at der hovedsageligt bliver taget udgangspunkt i love, bøger og artikler, som anses for at have en 

høj validitet, vurderes det at opgaven har en høj troværdighed. Der er yderligere brugt SKAT’s egen 

hjemmeside til indhentning af materiale.   

1.6 Forkortelser  

Der vil blive anvendt følgende forkortelser, hvor betydning for hvert begreb her beskrives: 

PSL = Personskatteloven 

VSO = Virksomhedsordningen (Virksomhedsskatteordningen) 

KAO = Kapitalafkastordningen 

1.7 Skattesatser  

I hele opgavens omfang, vil det være skattesatserne for 2018 der anvendes. Det er disse skattesatser der er 

mest aktuelle lige nu, da regnskabet altid skal aflægges efter at regnskabsåret er gået. Revisorer og 

virksomhedsejere, der har aflagt regnskab eller skal til at gøre dette, vil derfor være for regnskabsåret 2018, 

hvorfor det også er skattesatserne for dette år, der er mest relevante at bruge i denne opgave.  

Skattesatserne bliver beskrevet i den teoretiske del og bruges i beregningerne af den analytiske del.   
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2. Selvstændig erhvervsdrivende  

2.1 Definition  

Inden man går i gang med at overveje hvilken beskatningsform man skal vælge, er det væsentligt at 

undersøge om man hører under betegnelsen som selvstændig erhvervsdrivende eller ikke, da man kun vil 

kunne vælge disse beskatningsformer såfremt man har en selvstændig erhvervsvirksomhed.  

Når man skal afgrænse om man som person er selvstændig erhvervsdrivende eller ej, er det vigtigt at 

sondre mellem om man er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.  

En lønmodtager anses som den der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Det vil sige, 

at man udfører arbejde efter en arbejdsgivers anvisninger. Her er det arbejdsgiveren der står ansvarlig og 

bærer risikoen for lønmodtageren.   

Ved en selvstændig erhvervsvirksomhed er ejeren selv, der står for egen regning og risiko. Derudover er det 

formålet med virksomheden at opnå et økonomisk overskud. Såfremt virksomhedens formål ikke er at 

opnå overskud, selvom den udøves med økonomisk karakter/aktivitet, så vil virksomheden kunne anses for 

en hobbyvirksomhed. En hobbyvirksomhed er typisk kendetegnet ved, at virksomheden er et udslag af 

personlig interesse, hvor de private formål er mere afgørende end det økonomiske udbytte.   

Forudsætningen for at være en selvstændig erhvervsvirksomhed, er endvidere at virksomheden skal udøves 

nogenlunde regelmæssigt og ikke er af underordnet omfang.   

Det at den skattepligtige har en indkomst som lønmodtager ved siden af sin virksomhed er uden betydning, 

og personen vil stadig kunne blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende. 2

I nogle tilfælde vil det dog være svært at afgøre om der kan foreligge tjenesteforhold, hvis 

indkomstmodtageren udfører et arbejde efter arbejdsgiverens anvisninger. Her kan der eksempelvis være 

tale om en ejer af en enkeltmandsvirksomhed, der kun fakturerer den samme kunde hver måned, og 

derved kun arbejder for ét firma. Dette kan let minde om et lønmodtager lignende forhold, med en 

lønseddel hver måned i form af en faktura. 

Der skal i dette tilfælde derfor laves en konkret vurdering i forhold til om personen vil blive betragtet som 

lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende og dette skal ske på grundlag af en samlet bedømmelse ud 

fra en række faktorer der spiller ind i forholdet mellem den der udfører arbejdet og den arbejdes udføres 

for. Der lægges her vægt på om der i vederlaget, indgår nogen former for betaling for anden end den 

personlige arbejdsydelse, fx personalegoder, som man vil kunne modtage som lønmodtager.    

2 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2048530&chk=215961 – Ligningsvejledningen C.C.2.1
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Der findes derudover en række kriterier, der skal være tale om for at det kan betegnes som en selvstændig 

erhvervsvirksomhed eller som lønmodtager. Disse oplistes i ligningsvejledningen C.C.1.2.1. og er yderst 

relevant at kigge på hvis man som virksomhedsejer, står i den situation, at man er tvivl om hvilket forhold 

man hører ind under.   

Såfremt man kun er lønmodtager, driver en hobby virksomhed eller er honorarmodtager, så vil man altså 

ikke kunne betegnes som en selvstændig erhvervsdrivende og man kan ikke benytte sig af de fordele der er 

herved. Man vil dermed heller ikke have mulighed for at vælge nogen af de 3 beskatningsformer, som vil 

blive beskrevet og uddybet senere i opgaven.   

Hvis der for indkomstmodtageren afholdes væsentlige erhvervsmæssige omkostninger, der er atypiske for 

lønmodtagerforhold, vil der oftest være tale om selvstændig erhvervsvirksomheder. Eksempler på disse 

erhvervsomkostninger kan være:   

 Løn til ansat personale   

 Løn til medarbejdende ægtefælle   

 Leje af erhvervslokaler   

 Kontorholdsudgifter   

 Udgifter til anskaffelse af væsentlige driftsmidler, bortset fra udgifter til bil   

 Betaling for maskinanvendelse   

 Reklame- og annonceudgifter3

Der findes ingen konkret lovgivning, som fastlægger, hvornår en person er lønmodtager eller selvstændig 

erhvervsdrivende. Hvis man stadig er tvivl om dette kan man søge om bindende svar hos SKAT, hvis man 

gerne vil have et konkret svar. Et bindende svar gælder højst i 5 år og koster 400 kr.   

2.2 Skattepligtig   

Svaret på om man er skattepligtig i Danmark eller i ej, findes i Kildeskatteloven § 1. 

Hovedreglen er at personer der har bopæl i landet er skattepligtige. Hvis man uden at have bopæl, 

opholder sig i landet i et tidsrum af mindst 6 måneder, hvori kortvarige ophold i udlandet på ferie eller 

lignende er medregnet, vil du også være skattepligtig til Danmark.    

3 https://tax.dk/jv/cc/C_C_1_2_1.htm - Definition af selvstændig erhvervsdrivende 
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Danske statsborgere, som ikke er omfattet af ovenstående, men som gør tjeneste eller varigt opholder sig 

om bord på et skib med hjemsted her (medmindre det kan dokumenteres at de har bopæl i udlandet eller 

aldrig har haft bopæl her i landet)   

Danske statsborger, der er udsendt til tjeneste uden for riget, og som ikke er omfattet af ovenstående 

bestemmelser. 4

En fysisk og juridisk person5 kan enten være fuld eller begrænset skattepligtig til Danmark. Hvis du er fuld 

skattepligtig betyder det at al skattepligtig indkomst som udgangspunkt vil skulle medregnes ved 

indkomstopgørelsen, uagtet om indkomsten er optjent i eller uden for landet. Dettes kaldes også 

globalindkomstprincippet.   

Såfremt, at du kun er begrænset skattepligtig, forekommer dette oftest når en person er bosat i udlandet, 

men stadig har en indkomst fra Danmark. Her vil du kun være skattepligtig af den indkomst der stammer 

fra Danmark og du vil ligeledes kun kunne få fradrag for bestemte udgifter, der relaterer sig til indkomsten i 

Danmark.   

Hvad der skal beskattes kan findes i Statsskatteloven § 4. Hovedreglen er, at hvis du har tjent penge, så er 

du skattepligtig af den samlede årsindtægt, hvad enten de hidrører her fra landet eller ej, og om det er i 

form af penge eller formuegoder der har en pengeværdi. Der findes dog undtagelser, herunder 

Statsskatteloven § 5, der siger, at hvis der forekommer en stigning i ens formue, er man ikke skattepligtig af 

dette, så længe den ikke er købt i nærings- og spekulationstilfælde.   

I Statsskatteloven § 6 beskrives her hvilke omkostninger, den skattepligtige kan modregne i sin indkomst, 

og dermed fradrage. Hovedreglen er, at der er fradrag for de driftsomkostninger, der i årets løb er anvendt 

til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger.6

2.3 Krav til regnskabsaflæggelse   

Som selvstændig erhvervsdrivende har man en række pligter med hensyn til bogføring og udarbejdelse af 

regnskab. Der skal først og fremmest udarbejdes et regnskab. Derudover skal bilag på alle indtægter og 

udgifter gemmes, så man har mulighed for at kunne dokumenterer over for SKAT, at regnskabet er korrekt. 

Regnskabet og bilagene skal gemmes i 5 år regnet fra udløbet af det regnskabsår, som materialet vedrører.  

4 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=168178 – Kildeskatteloven § 1 

5 Juridisk person: Retlig enhed, fx et selskab, forening eller institution. 

6 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303 – Statsskatteloven § 4-6 
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Der skal udarbejdes et skattemæssigt regnskab til brug for selvangivelsen en gang årligt. Såfremt man er 

moms- eller lønsumspligtig skal der også laves regnskab over dette og dette skal angives til SKAT løbende.  

For personligt ejede virksomheder er der ikke noget krav om revision eller at man skal benytte en revisor. 

Personlige ejede virksomheder tilhører reglerne for en klasse A virksomhed, hvor kravet for årsrapporten 

er, at den skal indeholde ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, en resultatopgørelse og en balance. 

Derudover hæfter virksomhedsejerne personligt.7

2.4 Delkonklusion    

Når man skal vælge hvilken beskatningsform man vil beskattes efter, skal man først være sikker på at man 

går under betegnelsen som selvstændig erhvervsdrivende, da man ellers ikke selv vil have mulighed for at 

vælge beskatningsform.   

Er man lønmodtager, hvor man udfører arbejde efter en arbejdsgivers anvisninger, så vil man udelukkende 

kunne benytte sig af reglerne for personskatteloven.   

Kan man derimod betegne sig selv som selvstændig erhvervsdrivende, hvor hele risikoen ligger på ejerens 

skuldre og formålet er at skabe overskud i virksomheden, så kan man vælge mellem de tre 

beskatningsformer personskatteloven, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.    

Der findes en række kriterier, der skal være tale om for at man kan betegne sig selv som en selvstændig 

erhvervsdrivende og disse kriterier er oplistet i ligningsvejledningen C.C.1.2.1.   

Der findes dog ikke nogen konkret lovgivning, der fastlægger, hvornår man er selvstændig erhvervsdrivende 

eller ej.   

For at kunne benytte sig af en af de 3 ordninger, skal man være enten fuld eller begrænset skattepligtig i 

Danmark. Hvad der skal beskattes samt undtagelser hertil og hvilke omkostninger man kan modregne i sin 

indkomst, findes i Statsskatteloven §§§ 4, 5 og 6.   

Som selvstændig erhvervsdrivende er der yderligere en række krav i forhold til bogføring og udarbejdelse af 

regnskab. Fx skal bilag gemmes i minimum 5 år og skal kunne dokumenteres over for SKAT, såfremt de 

anmoder en om dette. Derudover skal der udarbejdes et skattemæssigt regnskab og der skal indberettes 

selvangivelse en gang årligt.    

7 https://ivaekst.dk/vaekst/0/0/4/8/krav-til-bogfoering-og-regnskab-som-selvstaendigt-erhvervsdrivende - Krav til 

regnskabsaflæggelse 
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3. Personskatteloven     

Når skatten skal beregnes for en skattepligtig person, uanset om de pågældende er lønmodtagere eller 

selvstændige erhvervsdrivende, sker det som udgangspunkt ud fra personskattelovens regler, medmindre 

man, som selvstændig erhvervsdrivende, aktivt går ind og vælger en af de 2 andre beskatningsmuligheder.  

Personskatteloven er en del af de ændringer der skete i beskatningssystemet i forbindelse med 

skattereformen i 1987, hvor der i højere grad skete en opdeling af indkomster og fradrag, hvilket der ikke 

havde været på samme måde tidligere. Derudover skete der en nedsættelse af fradragsværdien på blandt 

andet renteudgifter og ligningsmæssige fradrag.8 Der har sidenhen ikke været nogle væsentlige ændringer, 

ud over nogle mindre skattereformer, som den i 2018, der skulle sikre den skattepligtige flere fradrag i form 

af blandt andet job- og pensionsfradrag mv.   

3.1 Indkomstbegreber   

Personskatteloven bygger på at en persons indkomst kan opdeles i henholdsvis personlig indkomst, 

kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Samlet set udgør disse 3 punkter den skattepligtige indkomst. 

Aktieindkomst holdes helt uden for denne opgørelse, og opgøres altid særskilt.    

Den skattepligtige indkomst opgørelse således:   

+ Personlig indkomst (ekskl. AM-bidrag)

+/- Kapitalindkomst 

- Ligningsmæssige fradrag 

= Skattepligtig indkomst

Kilde: Efter egen tilvirkning   

Den skattepligtige indkomst kan derfor forklares som den personlige indkomst tillagt eller fratrukket 

kapitalindkomst afhængig af om den er positiv eller negativ, og til sidst fratrukket ligningsmæssige fradrag, 

som også er vist i ovenstående figur.  

8 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 163-164 
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3.2 Personlig indkomst   

Jf. Personskatteloven § 3 omfatter personlig indkomst alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige 

indkomst og som ikke er kapitalindkomst.9 Den personlige indkomst kan derfor vedrøre indkomst fra en 

erhvervsmæssig virksomhed, lønindkomst og honorarer mv. herunder pension, dagpenge og SU.    

For erhvervsmæssige virksomheder vedrører det indkomst som kan opnås ved varesalg, salg af 

tjenesteydelser og andre former for erhvervsindtægter. Her kan der blandt andet fradrages følgende i den 

personlige indkomst jf. PSL § 3 stk. 2:   

- Driftsomkostninger   

- Reklameudgifter, rejseudgifter og udviklingsomkostninger m.v.   

- Skattemæssige afskrivninger   

- AM-bidrag, der beregnes af den personlige indkomst10

Der er ingen fradragsret for private udgifter, herunder bøder eller lignende. 

Både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende kan indbetale til pension og få fradrag for dette i 

den personlige indkomst. 

3.3 Kapitalindkomst   

Kapitalindkomsten opgøres efter reglerne i Personskatteloven § 4, som er en udtømmende paragraf, hvor 

alle indtægter og omkostninger, som er kapitalindkomst, oplistes. Eksempler på dette kan være 

renteindtægter/udgifter, skattepligtige kursgevinster/tab, beregnet kapitalafkast og ejendomsavance. 

Dette er blot nogle af de eksempler der kan være på kapitalindkomst.   

Det nettobeløb der fremkommer ved opgørelsen af kapitalindkomsten, er det beløb der skal beskattes 

ellers fradrages.    

Fradragsberettigede driftsomkostninger, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde 

kapitalindkomst, fradrages ved opgørelsen af kapitalindkomsten.11 Dette kan fx renteudgifter i en  

virksomhed. Disse er der jf. PSL ikke fradrag for i den personlige indkomst, og derfor fradrages disse i stedet 

i kapitalindkomsten. Såfremt det er renteindtægter beskattes disse i kapitalindkomsten.   

Det kan både fremkomme at kapitalindkomsten kan være positiv eller negativ. Hvis den er positiv, kan det 

skyldes at renteindtægterne er højere end renteudgifterne og ligeledes omvendt.   

9 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173514 – Personskatteloven § 3 

10 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 165 

11 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061679 - Kapitalindkomst 
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3.4 Ligningsmæssige fradrag   

Alle de udgifter, der ikke er omfattet af den personlige indkomst i PSL § 3 eller i kapitalindkomsten i PSL § 4, 

benævnes som ligningsmæssige fradrag og skal fratrækkes i den skattepligtige indkomst.   

For den erhvervsdrivende kan eksempler på fradrag herpå være følgende, som anses for knyttet til den 

erhvervsdrivende som person og dermed ikke til virksomheden:  

- Faglige kontingenter og A-kasse   

- Befordring  

- Rejsegodtgørelse   

- Gaver til almennyttige foreninger   

- Håndværker- eller servicefradrag  

- Underholdningsbidrag   

- Beskæftigelsesfradrag12

Ligningsmæssige fradrag har en lavere skatteværdi end de fradrag, der gives i den personlige indkomst eller 

kapitalindkomsten.    

Retten til at fradrage udgifterne kan godt være begrænset, afhængig af hvilket fradrag det vedrører, så det 

er ikke altid det fulde beløb der kan fradrages. Fx er der et maksfradrag på 6.000 kr. til fagligt kontingent og 

et maksfradrag på håndværkerfradrag på 12.000 kr. i 2018.13

3.5 Skatteberegning   

Så snart den erhvervsdrivende har fået opgjort sin skattepligtige indkomst, kan årets aktuelle skat 

beregnes.   

Principperne for beregningen vil være ens, uanset hvilken beskatningsform den erhvervsdrivende vælger at 

lade sig beskatte af. Indkomstskatten opgøres som summen af følgende punkter jf. PSL § 5:   

- Bundskat 

- Topskat 

- Sundhedsbidrag 

- Skat af aktieindkomst 

- Udligningsskat14

12 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 168 

13 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061680 – Ligningsmæssige fradrag 

14 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 169 
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3.5.1 Statsskat   

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) er en skat på 8%, som beregnes af den skattepligtiges bruttoløn uanset 

om man er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Den fratrækkes i den personlige indkomst, og 

tillægges i skatteberegningen.   

Bundskatten beregnes ud fra den personlige indkomst tillagt en eventuel kapitalindkomst såfremt denne er 

positiv. Modsætningsvis opnår man dog ikke et nedslag i bundskatten, såfremt kapitalindkomsten er 

negativ. De ligningsmæssige fradrag påvirker på ingen måde bundskatten.  

Bundskatten udgør 11,13% for indkomståret 2018 og er gennem de seneste 3 år steget med ca. 1 

procentpoint pr. år. 15

Topskatten ligger fast på 15% og beregnes af den personlige indkomst med tillæg af evt. positiv 

kapitalindkomst. Kapitalindkomsten medregnes dog kun såfremt at denne overstiger et grundbeløb på 

43.800 kr. i 2018. Hvis personen er gift, er det muligt at overfører ægtefællens uudnyttede grundbeløb.   

Den personlige indkomst skal overstige et grundbeløb på 498.900 kr. (topskattegrænsen) i 2018, for at der 

skal betales topskat af den del af indkomsten der overstiger det nævnte grundbeløb.16

Sundhedsbidraget ligger i 2018 på 1% og er i modsætning til bundskatten faldet med 1 procentpoint årligt 

de sidste 3 år og bortfalder helt i indkomståret 2019. Sundhedsbidraget beregnes ud fra den skattepligtige 

indkomst ligesom de kommunale indkomstskatter (kommuneskat) også gør.   

Satsen for kommuneskatten afhænger af hvilken kommune den skattepligtige er bosat i og ligger i 

gennemsnittet på 24,9%. Det er ens folkeregisteradresse den 5. september, der er afgørende for, hvilken 

kommune man skal betale kommuneskat til.   

Kirkeskat er en valgfri skat, der beregnes af den skattepligtige indkomst. Den gennemsnitlige 

kirkeskatteprocent ligger på 0,7% og afhænger ligeledes af hvilken kommune man er bosat i. 

15 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 170 

16 https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-

2018
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3.5.2 Skatteloft    

Jf. PSL § 19, stk. 1, er det bestemt, at hvis skattesatserne, overstiger en samlet skattesats før indregning af 

AM-bidrag på 52,02% i 2018, så reduceres topskatten med de overskydende procenter. Kirkeskatten indgår 

ikke i denne beregning. Dette betyder, at hvis den samlede skattesats fx udgør 54,02%, så vil 

topskattesatsen reduceres med 2% og vil dermed reelt udgøre 13%. Reduktionen har kun betydning for 

beregningen af topskat ud fra den personlige indkomst uden tillæg af positiv kapitalindkomst.17

Man vil derfor maksimalt kunne blive beskattet af 52,02% af sin indkomst og ca. 56% hvis AM-bidraget 

medregnes i skatteloftet. Det skrå skatteloft er et udtryk herfor.   

3.5.3 Personfradrag   

Personfradraget udgør i 46.000 kr. i 2018 og gives til alle personer der er fyldt 18 år ved indkomstårets 

udløb og samtidig er fuld skattepligtige i Danmark jf. PSL § 10.    

Skatteværdien af personfradraget kan beregnes som det nævnte personfradrag ganget med skattesatserne 

for henholdsvis bundskat, sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat, og fratrækkes i den endelige 

skatteberegning.   

3.5.4 Eksempel på skatteberegning efter PSL   

I følgende eksempel illustreres en skatteberegning efter PSL, hvor der anvendes og tages udgangspunkt i de 

gennemsnitlige skattesatser for 2018, som ovenfor er beskrevet. Tallene i beregningen er fiktive og 

beregningen er udelukkende lavet at give et overblik over ovenstående teori samt for at opsummere 

gennemgangen af personskatteloven:   

Opgørelse af indkomst 

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst 

Overskud virksomhed/udlejningsejendom 650.000 52.000 598.000

Gruppelivsforsikring 2.000 2.000

Bidrag til privattegnet livsvarig pensionsordning -50.000

Personlig indkomst i alt 550.000

Samlet AM-bidrag 52.000

Kapitalindkomst 

Renteindtægter 500

17 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 171 
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Renteudgifter -8.200

Gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber 1.200

Kapitalindkomst i alt -6.500

Ligningsmæssige fradrag 

Fagligt kontingent -6.000

Befordring -2.000

Beskæftigelsesfradrag -34.300

Ligningsmæssige fradrag i alt -42.300

Skattepligtig indkomst: 501.200

Kilde: Efter egen tilvirkning 

Beregning af skat 

AM-bidrag 8% af 650.000 650.000 52.000

Topskat 15% af 550.000 - 498.900 7.665

Bundskat 11,13% af 550.000 61.215

Sundhedsbidrag 1% af  501.200 5.012

Kommuneskat 24,9% af  501.200 124.799

Kirkeskat 0,7% af  501.200 3.508

11,13 % af 46.000 personfradrag, bundskat -5.120

1,00 % af 46.000 personfradrag, sundhedsbidrag -460

24,9% af 46.000 personfradrag, kommuneskat -11.454

Beregnet skat 237.165

Kilde: Efter egen tilvirkning   

Som det kan ses af ovenstående beregninger, fremgår det at den skattepligtige person i dette tilfælde skal 

betale en skat på 237.165 kr.   

3.5.5 Underskud   

Såfremt det viser sig, at den erhvervsdrivende får et underskud kan dette modregnes i den personlige 

indkomst i indkomståret. Hvis underskuddet overstiger den personlige indkomst, skal modregningen ske i 

den positive kapitalindkomst. Hvis der efter modregning i den personlige indkomst og positive 

nettokapitalindkomst fortsat er et underskud, skal det resterende underskud i de efterfølgende år 

modregnes i den positive nettokapitalindkomst og derefter i den personlige indkomst.18

18 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1974658 – Virksomhedsunderskud 
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3.6 Delkonklusion    

Personskatteloven er den beskatningsform, som man som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende 

som udgangspunkt beskattes efter, medmindre man som erhvervsdrivende aktiv går ind og vælger en af de 

to andre ordninger.   

Personskatteloven kan deles op i henholdsvis personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige 

fradrag, som tilsammen udgør den skattepligtige indkomst.   

Den personlige indkomst vedrører ofte indkomst fra en erhvervsmæssig virksomhed, lønindkomst eller 

lignende og omfatter indkomst, der indgår i den skattepligtige indkomst og som ikke er kapitalindkomst.  

Kapitalindkomst er eksempelvis renter, kursgevinst/tab, kapitalafkast, ejendomsavance mv. og kan oplistes 

i personskatteloven §4, som er en udtømmende paragraf.    

Ligningsmæssige fradrag er den skattepligtiges fradrag for private udgifter til fx befordring, fagforening, 

gaver, håndværkerfradrag m.fl.    

Når den skattepligtige indkomst er opgjort, kan årets aktuelle skat beregnes. Det er her AM-bidrag, 

bundskat, topskat, sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat mv. bliver beregnet og skal betales af den 

skattepligtige person. AM-bidrag ligger fast på 8% og topskatten ligger også fast på 15%.   

De andre skatter afhænger dog af hvilken kommune du bor i og kan derfor variere.   

AM-bidrag, topskat og bundskatten beregnes ud fra den personlige indkomst (og evt. positiv 

kapitalindkomst).   

Hvorimod sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat beregnes ud fra den skattepligtige indkomst.  

Dertil gives et personfradrag til alle personer der er fult skattepligtige i Danmark og et nedslag i skatten 

såfremt man har negativ kapitalindkomst.   

Der er et skatteloft på 52,02% i 2018, som betyder, at man maksimalt kan blive beskattet af denne samlede 

procentsats før indregning af AM-bidrag. 

Såfremt den erhvervsdrivende et år har underskud i den personlige indkomst, skal dette enten modregnes i 

den positive kapitalindkomst eller også skal det henføres til efterfølgende år, hvor det kan modregnes heri. 
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4. Virksomhedsskatteordningen   

Ved skattereformen i 1987 ændrede man reglerne således at borgerne nu ikke blot skulle opgøre en 

almindelig skattepligtig indkomst, men at den også skulle deles op i personlig indkomst, kapitalindkomst og 

ligningsmæssige fradrag. Dette medførte dog også at ikke alle udgifter fik samme fradragsværdi som de 

havde før. Bl.a. erhvervsmæssige renteudgifter, som nu kun kan fratrækkes i kapitalindkomsten, hvor 

fradragsværdien er lavere. Derfor besluttede man i forbindelse med skattereformen, at indføre en særlig 

ordning for selvstændige erhvervsdrivende, der sikrede dem fuld fradragsret for alle erhvervsmæssige 

udgifter. Denne ordning er i dag kendt under navnet ”virksomhedsordningen” eller 

”virksomhedsskatteordningen”.   

4.1 Formål med virksomhedsordningen    

Formålet med den nye ordning er først og fremmest at give den selvstændige erhvervsdrivende fuld 

fradragsret for alle de erhvervsmæssige udgifter. som nævnt ovenfor, samt bedre mulighed for 

konsolidering19 af virksomheden ved at beskatte et opsparet overskud lempeligere end det overskud, der 

anvendes til privatforbrug. Derudover er formålet også at ordningen skal kunne anvendes til at udjævne 

svingende indkomster, da det ikke menes at være hensigtsmæssigt at have en meget høj indkomst det ene 

år efterfulgt at en lav indkomst det følgende år. Man har derfor mulighed for at opspare noget af 

overskuddet i virksomheden med henblik på senere udbetaling og beskatning hos ejeren. 20

4.2 Betingelser for at anvende virksomhedsordningen   

For at kunne anvende virksomhedsordningen er der lovgivningsmæssigt stillet en række bestemte krav for 

dette. Såfremt man ikke overholder disse betingelser, vil man ikke kunne anvende ordningen og 

beskatningen vil derfor ske i henhold til personskatteloven.   

Indkomst som lønmodtager, honorarmodtager eller indkomst ved hobbyvirksomhed kan ikke indgå i 

ordningen.    

En af kravene for anvendelse af ordningen er, at den erhvervsdrivende skal føre et regnskab for 

virksomheden, som skal opfylde bogføringslovens krav. Hensigten med dette er, at sikre at der foretages 

registrering af alle de økonomiske transaktioner i virksomheden, samt at de sker korrekt og i kronologisk 

19 Konsolidering: Forstærke virksomheden og forøge egenkapitalen, så den er bedre rustet til at modstå eventuelle tab 

20 Grundlæggende skatteret 2017 side 465-466 
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rækkefølge. Det er derudover en betingelse, at man i bogføringen og det skattemæssige regnskab, skal 

tilrettelægge det således, at der er en klar adskillelse af erhvervsøkonomien og den private økonomi.21

Desuden er der krav om at den erhvervsdrivende skal opstille følgende specifikationer, som skal indgives i 

forbindelse med selvangivelsen:   

 Indskudskonto, jf. VSL § 3   

 Kapitalafkastgrundlag, jf. VSL § og 8   

 Kapitalafkast, jf. VSL § 7   

 Konto for opsparet overskud jf. VSL § 10, stk. 222

Ud over dette foreligger der også krav om, at der af det skattemæssige årsregnskab skal fremgå 

mellemregningskonto, indskudskonto og kapitalafkastgrundlag samt oplysning af indskud og eller 

hævninger.    

Såfremt den erhvervsdrivende vælger at lade sig beskatte af virksomhedsordningen, skal den anvendes for 

hele indkomståret, og den skal gælde for alle de virksomheder som den erhvervsdrivende driver. Det er 

derfor ikke muligt at vælge en anden beskatningsmulighed for en eller flere af virksomhederne. Til gengæld 

kan man i forbindelse med selvangivelsen ændre hvilken ordning man vil lade sig beskatte af ved hvert 

indkomstår. Der kan dog være nogle uhensigtsmæssige ulemper ved at gøre dette, som jeg vil komme ind 

på senere i opgaven.   

4.3 Indskudskonto    

Indskudskontoen er et udtryk for den nettoværdi, som ejeren indskyder i virksomheden. Der skal altså 

opgøres hvilke aktiver og passiver der vedrører virksomhedsøkonomien, og disse skal registreres på 

indskudskontoen. Dette skal altid gøres ved starten af det år, hvor virksomhedsordningen anvendes for 

første gang. Der er her tale om en opsparing af private midler der placeres i den nystartede virksomhed i 

form af aktiver, og da disse allerede er beskattede midler, har den pågældende person derfor mulighed for 

at hæve midlerne ud igen uden at skulle beskattes yderligere.    

21 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 183-184 

22 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 – VSL § 3, 7, 8 og 10 
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4.3.1 Værdiansættelse af aktiver og passiver   

Indskudskontoen opgøres som værdien af virksomhedens indskudte aktiver fratrukket gælden og det 

beskrives nedenfor hvordan de specifikke aktiv- og gældsposter værdiansættes:   

Fast ejendom  

Fast ejendom værdiansættes enten ud fra kontant anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved 

indkomstårets begyndelse. Såfremt den værdiansættes ud fra den fastsatte ejendomsværdi, skal den 

reduceres med byrder, der ikke er taget hensyn til ved vurderingen, med tillæg af eventuel sum for 

ombygning, forbedringer mv.   

Driftsmidler og skibe   

Driftsmidler og skibe værdiansættes til den afskrivningsberettiget saldo ved indkomstårets begyndelse. En 

negativ saldo kan ikke fradrages i indskudskontoen. Ved blandet benyttede driftsmidler gælder de samme 

regler om at det skal værdiansættes til den afskrivningsberettiget saldo. Driftsmidler, der hidtil har været 

anvendt privat skal dog værdiansættes til handelsværdien.     

Varelagre   

Varelageret kan værdiansættes på følgende 3 måder, jf. VLL § 1, stk. 1-3:     

1) Dagsprisen ved regnskabsårets slutning     

2) Indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende    

3) Fremstillingsprisen, såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed23

Goodwill    

Goodwill værdiansættes til den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med afskrivninger. Der kan 

forekomme andre regler såfremt goodwillen er anskaffet før den 1/1-1999, dette er dog ikke relevant for 

opgaven.   

Øvrige aktiver    

Øvrige aktiver værdiansættes som anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger. I det 

omfang anskaffelsessummen er omregnet til kontant værdi, skal denne anvendes.    

23 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173302 – Varelagerloven § 1, stk. 1-3 
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Finansielle aktiver    

Finansielle aktiver, der ikke er omfattet af VSL § 1 stk. 2 skal som udgangspunkt værdiansættes til 

kursværdien. Aktier, som er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer og 

præmieobligationer kan ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver næring 

med sådanne aktiver, og de skal derfor ikke indregnes ved opgørelse af indskudskontoen.24

Gæld   

Gæld skal altid opgøres til kursværdien.25

4.3.2 Negativ indskudskonto   

Viser det sig at indskudskontoen er negativ, når den gøres op, skal det afklares, om der alene er tale om 

erhvervsmæssig gæld der er indskudt. Er dette tilfældet, kan indskudskontoen sættes til nul.  

Hvis det skyldes at der er overført privat gæld til ordningen, vil den være negativ fra starten. Det er ikke 

helt omkostningsfrit at have en negativ indskudskonto. Dette vil nemlig medføre en rentekorrektion og 

indebære at den skattepligtige ikke har mulighed for at opspare overskud i virksomhedsordningen. 

Muligheden for at nulstille indskudskontoen gælder kun ved indtræden i virksomhedsordningen og 

fastlåses herefter. Det er dog muligt at indskyde værdier i form af penge eller aktiver fra privatøkonomien 

og ind på indskudskontoen for at udligne indskudskontoen. Man skal dog være opmærksom på at det ikke 

gælder, hvis beløbet er bogført på mellemregningskontoen jf. VSL § 4.26

Hvis den negative indskudskonto primo og ultimo 2014 med tillæg for eventuelle sikkerhedsstillelser ikke 

overstiger en bagatelgrænse på 500.000 kr., så vil der stadig være mulighed for opsparing i 

virksomhedsordningen.    

4.4 Kapitalafkastgrundlaget   

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse eller ved opstart af virksomhedsordningen 

og er forskellen mellem virksomhedens aktiver og gæld, som indskydes i virksomheden. Endvidere 

fratrækkes der i afkastgrundlaget indestående på mellemregningskontoen og hensættelser til senere 

hævning, opstået ved disponering af virksomhedens resultat. Hensættelse til senere hævning kan derfor 

ikke forekomme i forbindelse med virksomhedens opstart, da der først kan hensættes til senere hævning 

24 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 – VSL § 1, stk. 2 

25 Skattevejledning 2018, side 94 

26 Lærebog om indkomstskat, side 220-221 
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når indkomståret er gået og disponeringen af virksomhedens resultat er opgjort i det skattemæssige 

regnskab.    

Mellemregningskontoen kan derimod godt optræde ved opstart.27

Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for den investerede kapital i virksomheden og i modsætning til 

indskudskontoen, skal denne opgøres ved hver begyndelse af et indkomstår, hvor indskudskontoen kun 

opgøres ved opstart eller indtrædelse i virksomhedsordningen.    

Kapitalafkastgrundlaget opgøres på følgende måde:   

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag:

+ Virksomhedens aktiver, primo (som beskrevet og opgjort i afsnittet vedrørende indskudskonto)

- Virksomhedens gæld, primo (som beskrevet og opgjort i afsnittet vedrørende indskudskonto) 

- Beløb hensat til senere hævning 

- Indestående på mellemregningskontoen 

= Kapitalafkastgrundlag primo

Kilde: Efter egen tilvirkning   

4.5 Kapitalafkast   

Kapitalafkastet beregnes som kapitalafkastgrundlaget primo ganget med den fastlagte afkastsats for det 

pågældende år. I 2018 udgør satsen 0%, og det er endnu ikke fastlagt hvordan denne vil udvikle sig til 

næste år. I 2017 var den dog på 1%.     

Satsen beregnes på grundlag af et gennemsnit af den af Danmarks Nationalbanks opgjorte kassekreditrente 

for ikke-finansielle selskaber i de første 6 måneder af indkomståret svarende til kalenderåret. 28

For at kunne beregne et kapitalafkast, skal kapitalafkastgrundlaget være positivt. Såfremt grundlaget er 

negativt, skal kapitalafkastet sættes til 0 kr.    

Kapitalafkastet kan ikke overstige årets skattepligtige overskud, jf. VSL § 7.    

Hvis virksomhedens regnskabsperiode er kortere eller længere end 12 måneder, skal der laves en 

forholdsmæssig beregning af kapitalafkastet.   

Kapitalafkastet kan betragtes som en slags belønning til virksomhedsejeren for at investere i sin egen 

virksomhed, fremfor eksempelvis at indsætte pengene i banken eller investere dem. Belønningen sker ved 

27 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 197 

28 https://tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_9_4.htm - Fastsættelse af kapitalafkastsatsen 
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at kapitalafkastet fradrages i den personlige indkomst, og tillægges i kapitalindkomsten. Som tidligere 

nævnt, er fradragsværdien højere i den personlige indkomst end i kapitalindkomsten.    

4.6 Mellemregningskontoen   

Mellemregningskontoen er en post i balancen og er et udtryk for at den erhvervsdrivende har et 

tilgodehavende i virksomheden. Ifølge reglerne kan der ikke omvendt opstå end gæld til virksomheden, da 

dette altid skal anses som en hævning via hæverækkefølgen.    

Mellemregningskontoen er overførsler mellem privatøkonomien og virksomhedsøkonomien, og gør det 

muligt at foretage indskud i virksomheden fra privatøkonomien uden at binde dette til indskudskontoen.   

Dette har den betydning, at den erhvervsdrivende kan hæve det tilgodehavendet, uden om 

hæverækkefølgen, tilbage til privatøkonomien uden at blive beskattet af beløbet.  

Jf. VSL § 4, stk. 1 er det kun kontante beløb, der kan bogføres på mellemregningskontoen. Det vil sige 

faktiske overførsler fra den private bankkonto til virksomhedens bankkonto. Overførslen anses at ske på 

den dato, hvor overførslen er gennemført.    

Udover faktiske overførsler, kan private udlæg for virksomhedens driftsomkostninger også bogføres som 

tilgodehavender på mellemregningskontoen. 29

4.7 Hæverækkefølge   

Den udvidede hæverækkefølge er en fordeling af samtlige hævninger og overførsler fra virksomheden til 

privatøkonomien i løbet af indkomståret. Den opgøres for at sikre at den skattepligtige bliver beskattet af 

hele virksomhedens overskud inden der hæves skattefrit på indskudskontoen.    

Hæverækkefølgen ser således ud:   

- Virksomhedsskat    

- Hensættelser til senere hævning primo   

- Kapitalafkast   

- Resterende overskud til beskatning som personlig indkomst   

- Opsparet overskud for tidligere indkomstår   

- Indestående på indskudskontoen   

- Beløb, der overføres ud over indestående på indskudskontoen   

29 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 216 
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4.7.1 Beløb, der faktisk overføres   

Beløb kan enten være faktiske overførsler eller beløb der anses for hævet. Såfremt det er en faktisk 

overførsel, kan dette bestå af penge der er hævet fra virksomhedens bankbeholdning eller kontanter der 

bogføres via kassebeholdningen. Derudover kan det også bestå af værdipapirer, driftsmidler og andre 

aktiver som indgår i virksomheden og overføres til privat brug.   

4.7.2 Beløb, der anses for overført   

Beløb der anses for overført, kan fx være privat kørsel i en bil og privat rådighed over telefonen i 

virksomheden. Dette kaldes henholdsvis fri bil og fri telefon. Generelt er dette et udtryk for privat forbrug 

af de produkter der indgår i virksomhedsordningen. Der er altså alene tale om bogholderimæssige 

posteringer og der må ikke følge kontante beløb med i overførsel. Beløbet der anses for overført lægges til 

virksomhedens indkomst og anses for overført til den selvstændige.    

4.8 Konto for opsparet overskud   

Når den skattepligtige har opgjort virksomhedens overskud, er der mulighed for i virksomhedsordningen, at 

opdele overskuddet i et opsparet overskud og i et hævet overskud.    

Virksomhedens overskud

Opsparet overskud Hævet overskud

Kilde: Grundlæggende skatteret, side 469 

Den del af overskuddet man vælger at opspare, skal kun beskattes med en a conto skat / virksomhedsskat 

på 22% i 2018. Dette er den samme procentsats som for eksempelvis selskaber, som også bliver beskattet 

af 22% af virksomhedens skattemæssige overskud. Den selvstændige har altså derfor samme mulighed som 

selskaber for at konsolidere og udvide virksomheden, idét det resterende beløb kan reinvesteres i 

virksomheden.    

Det opsparede overskud skal registreres på en særskilt konto i regnskabet og er udelukkende et udtryk for 

en regnskabsmæssig postering.    

Ved at opspare en del af virksomhedens overskud, kan den selvstændige udjævne sin indkomst fra de år 

hvor det går godt, til de år hvor det går mindre godt, og derved holde beskatningen lige. For eksempel ved 
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at optimere til topskattegrænsen. Det er vigtigt at være opmærksom på at det opsparede overskud skal 

hæves igen på et senere tidspunkt og det kan derfor betragtes som en udskydning af skatten.30

Man kan i princippet selv bestemme, om det overskud der tidligere er opsparet skal hæves i et senere 

indkomst år. Hvis man vælger at hæve det hele eller en del af det, vil det blive beskattet som personlig 

indkomst. Dog hvis man hæver mere end virksomhedens resultat eller har underskud et år, vil hele eller en 

del af det opsparede overskud komme til beskatning. Såfremt virksomheden lukkes eller man et år vælger 

at skifte ordning til enten personskatteloven eller kapitalafkastordningen, så vil hele det opsparede 

overskud komme til beskatning. Når det opsparede overskud kommer til beskatning skal beløbet inklusiv 

den foreløbige virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst. Dog vil den 

foreløbige virksomhedsskat, der allerede er betalt, blive fratrukket i slutskatten.   

4.9 Hensat til senere hævning   

Når man taler om hensat til senere hævning, er der tale om at den selvstændige har mulighed for at anse et 

beløb som hævet, men som først hæves på et senere tidspunkt. Man laver altså derfor en ”fiktiv” hævning i 

regnskabet i indkomståret. Dette er især relevant når den selvstændige vil disponere beskatningen af årets 

resultat på en bestemt måde. Man kan derved øge sine hævninger i indkomståret, så man har mulighed for 

at indkomstudjævne og dermed optimere til topskattegrænsen, såfremt man har hævet for lidt ud til sig 

selv i året. Man skal dog sikre sig, at man har likviditet nok til at betale skatten som hensættelsen medføre. 

Beløbet der er hensat til senere hævning primo kan, i det efterfølgende indkomstår, hæves skattefrit ved en 

faktisk hævning.     

4.10 Rentekorrektion   

Såfremt den selvstændige har medtaget privat lån i virksomheden, skal der ske en rentekorrektion. Dette 

skal modvirke, at de private renteudgifter bliver fratrukket i den personlige indkomst, men at de derimod 

giver fradrag i kapitalindkomsten, som man normalt får for private renteudgifter.    

Hvis den opgjorte indskudskonto viser sig at være negativ, er det et tegn på at der er medtaget privat gæld, 

og af den grund skal der ske rentekorrektion. Derudover beregnes den også hvis der i samme år både sker 

hævning og indskud på indskudskontoen.    

30 Grundlæggende skatteret 2017, side 469-470 
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Rentekorrektion beregnes ved anvendelse af rentekorrektionssatsen, som typisk vil være 3 procentpoint 

højere end kapitalafkastsatsen. Da kapitalafkastsatsen er 0% i år, er rentekorrektionssatsen derfor sat til 

3%. 31

Den beregnes som den talmæssigt største negative saldo af indskudskontoen henholdsvis primo og ultimo 

ganget med rentekorrektionssatsen. Derudover skal der foretages en beregning af det største negative 

kapitalafkastgrundlag ganget med rentekorrektionssatsen, da rentekorrektion højst kan udgøre dette 

beløb. Rentekorrektionen kan endvidere højst udgøre virksomhedens nettorenteudgifter.32

4.11 Sikkerhedsstillelse   

Såfremt den erhvervsdrivende har stillet sikkerhed for privat gæld, ved anvendelse af aktiver, der indgår i 

virksomhedsordningen, vil personen blive beskattet af eventuel opsparet overskud og vil derudover ikke 

kunne opspare i de efterfølgende år, før sikkerhedsstillesen er fuldstændig afviklet.  

Havde man stillet sikkerhed for privat gæld i virksomhedens aktiver før den 11. juni 2014, skulle man senest 

have afviklet sikkerhedsstillelsen ultimo 2017 for at bevare sin opsparing i indkomstårene 2014 til 2017. 

Havde man stillet sikkerheden efter den 11. juni 2014, ville man skulle beskattes i det indkomstår, hvor der 

var blevet stillet sikkerhed for virksomhedens aktiver.   

Det er det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedens størrelse der anses for hævet i 

virksomhedsordningen, såfremt der er stillet sikkerhed for privat gæld i virksomhedsordningen.    

4.12 Overskudsdisponering   

For at illustrere overskudsdisponeringen, der sker i forbindelse med at man opsparer en del af overskuddet 

er nedenstående kassesystem indsat:   

31 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948910 - Rentekorrektion 

32 Lærebog om indkomstskat 2017, side 234 
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Kilde: Efter egen tilvirkning  

Når det skattepligtige overskud er opgjort, skal kapitalafkastet fratrækkes. Dette giver det resterende 

overskud. Herefter kan den erhvervsdrivende selv vælge hvor meget af det resterende overskud, der skal 

hæves og beskattes som personlig indkomst samt hvor meget der skal opspares i virksomheden med en 

aconto skat på 22%. Konto for opsparet overskud kan ikke overstige forskellen mellem det skattepligtige 

resultat og det hævede beløb i virksomheden inkl. hensat til senere hævning primo og ultimo. 

Disponeringen af virksomhedens resultat kræver derudover, at der er et skattemæssigt overskud i 

virksomheden for indkomståret.     

4.13 Underskud   

Såfremt der er skattemæssigt underskud i virksomheden, er det ikke muligt at disponere overskuddet, som 

beskrevet ovenfor. Derimod skal underskuddet som det første modregnes i en eventuel opsparing af 

overskud for tidligere år med tillæg af tilhørende virksomhedsskat. Det vil sige at det modregnede beløb 

inkl. virksomhedsskatten beskattes som personlig indkomst og derefter modregnes virksomhedsskatten 

igen i slutskatten, da den allerede er betalt a conto.    

Såfremt underskuddet ikke kan modregnes i opsparingen, sker der modregning i en eventuel positiv 

kapitalindkomst hos personen. Såfremt den erhvervsdrivende er gift, er det den samlede kapitalindkomst 

for ægtefællerne, der skal være positiv, før at der modregnes.33

Hvis underskuddet er større end den positive kapitalindkomst, eller hvis der er negativ kapitalindkomst, så 

modregnes det resterende underskud i den personlige indkomst hos personen. Ender det med at den 

33 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 224-25 
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personlige indkomst bliver negativ, fremføres underskuddet til fradrag i den skattepligtiges indkomst for de 

følgende indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i den skattepligtige indkomst, jf. PSL § 13.34

4.14 Delkonklusion    

Virksomhedsordningen blev indført i 1987, for at sikre de selvstændige erhvervsdrivende fuld fradragsret 

for alle de erhvervsmæssige udgifter og for bedre muligheder for konsolidering af virksomheden, herunder 

udjævne svingene indkomster.    

For at kunne anvende virksomhedsordningen er det et krav, at man betragtes som selvstændig 

erhvervsdrivende. Derudover skal det regnskab som årligt udarbejdes opfylde bogføringslovens regler.  

Der medfølger en hel del række krav for at kunne anvende ordningen, og der skal bl.a. være en klar 

adskillelse af erhvervsøkonomien og den private økonomi. Der skal desuden opstilles specifikationer med 

opgørelse af indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og konto for opsparet overskud. 

Herudover skal der af regnskabet fremgå mellemregningskonto samt oplysning af indskud og eller 

hævninger.    

Indskudskontoen er den nettoværdi, ejeren indskyder i virksomheden og opgøres som værdien af 

virksomhedens indskudte aktiver fratrukket gælden.     

Den skal opgøres ved starten af det år, hvor virksomhedsordningen anvendes for første gang. 

Såfremt den viser sig at være negativ, kan den sættes til 0, hvis der kun er medtaget erhvervsmæssig gæld i 

opgørelsen. Hvis der er medtaget privat gæld, vil det medføre en rentekorrektion og at man ikke har 

mulighed for opsparing af overskud i virksomheden.    

Kapitalafkastgrundlaget opgøres som forskellen mellem virksomhedens aktiver og gæld, hvor der endvidere 

fratrækkes indestående på mellemregningskontoen og hensættelser til senere hævning. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres hvert år, og heraf beregnes kapitalafkastet som en procentdel heraf. I 

2018 er kapitalafkastsatsen på 0%.    

Virksomhedsordningen har den fordel, at man kan vælge at opspare det overskud, som man ikke har hævet 

privat eller hensat til senere hævning. Den del man opspare i virksomheden beskattes med en foreløbig 

skat på 22%, og den del man hæver ud til sig selv beskattes som personlig indkomst.    

På den måde er det derved muligt at udjævne sin indkomst og holde beskatningen lige hvert år. Hævninger 

skal overholde hæverækkefølgen og det er ikke lovligt at stille sikkerhed for privat gæld for aktiver der 

indgår i virksomhedsordningen.    

34 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173514 – Personskatteloven § 13 
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Hvis man i et år har underskud, skal underskuddet først modregnes i det overskud man har opsparet i 

tidligere år, hvor det beskattes som personlig indkomst. Her modregnes den foreløbig virksomhedsskat som 

man tidligere har betalt i slutskatten. Såfremt der ikke er opsparet overskud, opgøres underskuddet på 

samme måde som ved anvendelse af reglerne for personskatteloven.   
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5. Kapitalafkastordningen    

Kapitalafkastordningen blev ved lov indført den 19. december 1992 med virkning fra indkomståret 1993, 

som et forenklet alternativ til virksomhedsordningen. Baggrunden for at indføre ordningen, var at give de 

mindre virksomheder mulighed for at opnå stort set de samme fordele, som ved virksomhedsordningen, da 

det for mange var en større udfordring selv at opgøre denne uden brug af en revisor.    

Kapitalafkastordningen stiller ikke helt de samme krav til den erhvervsdrivende som virksomhedsordningen 

gør. Til gengæld giver den heller ikke de samme muligheder for tilrettelæggelse og optimering af 

indkomsten. Ordning anvendes ofte af mindre virksomheder og benyttes i største grad af 

udlejningsvirksomheder med fast ejendom, også kaldt udlejningsejendomme eller forældrekøb.    

I forhold til personskatteloven giver denne ordning fradrag for finansieringsudgifter af de erhvervsmæssige 

driftsaktiver i den personlige indkomst.    

Ligesom med virksomhedsordningen skal man også her tilkendegive valg af kapitalafkastordningen for at 

anvende den. Dette skal ligeledes gøres inden den 30. juni året efter indkomstårets udløb, i forbindelse 

med selvangivelsen.35

5.1 Regnskabsmæssige krav   

Ved kapitalafkastordningen stilles der, modsat virksomhedsordningen, ikke krav om regnskabsaflæggelse 

efter bogføringsloven. Virksomhedens økonomi og den private økonomi er heller ikke nødvendig at adskille, 

hvilket gør at der ikke skal udarbejdes en opgørelse af indskudskonto, mellemregningskonto eller lignende. 

Det eneste regnskabsmæssige krav er, at kapitalafkastgrundlaget skal opgøres ved starten af indkomståret 

eller på det tidspunkt, hvor virksomheden påbegyndes, jf. § 22 a, stk. 5.36 Det er ikke nødvendigt at opgøre 

kapitalafkastgrundlaget ved ultimo af indkomståret, idet der ikke kan forekomme rentekorrektion som i 

virksomhedsordningen.   

5.2 Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget   

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ligeledes som ved virksomhedsordningen, som værdien af de aktiver der 

udelukkende anvendes erhvervsmæssigt inklusiv eventuelle blandet benyttede aktiver. Dog kan de 

finansielle aktiver i form af kontante beholdninger mv. ikke indgå i grundlaget. Omsætningsaktiver så som 

igangværende arbejder, varelagre og varedebitorer kan godt indgå i grundlaget. De igangværende arbejder 

35 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 247 

36 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158215 – VSL § 22 a, stk. 5 
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indgår alene med nettoværdien, hvilket betyder, at forudbetalingen reducerer værdien. Ved varelager skal 

værdien opgøres efter varelagerloven og endelig ved varedebitorer skal den skattemæssig værdi anvendes. 

Disse aktiver indgår alene i det omfang, denne værdi overstiger værdien af varekreditorerne.   

5.3 Kapitalafkast   

Kapitalafkastet beregnes som det opgjorte kapitalafkastgrundlag ganget med afkastsatsen, som i 2018 er 

fastsat til 0%.     

Kapitalafkastet maksimeres efter VSL § 22 a, stk. 3, og kan ikke overstige det største talmæssige beløb af 

følgende:   

- Den positive personlige indkomst fra virksomheden eller   

- Den negative kapitalindkomst før indregning af kapitalafkastet.   

Der kan altså derfor godt beregnes og fradrages et kapitalafkast selvom den personlig indkomst fra 

virksomheden er negativ. Det kræver bare at der også er negativ kapitalindkomst og at den ikke overstiger 

dette. Såfremt man er gift, er det den samlede kapitalindkomst for ægtefæller der er gældende.    

Når opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst sker, er det efter samme princip som 

virksomheder der anvender personskatteloven. Kapitalafkastet fratrækkes derefter i den personlige 

indkomst og tillægges i kapitalindkomsten. På den måde får den selvstændige et fradrag i den personlige 

indkomst svarende til de renteudgifter, der er knyttet til finansieringen af de erhvervsmæssige aktiver.     

5.4 Konjunkturudligning    

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen har den erhvervsdrivende mulighed for at foretage en vis 

udligning af virksomhedsresultatet over indkomstårene. Formålet med dette er, at der på samme måde 

som ved opsparing i virksomhedsordningen også kan foretages indkomstudjævning. Konjunkturudligningen 

går derfor ud på, at man i de år med overskud i virksomheden kan fratække en henlæggelse i sit 

skattepligtige overskud og så hæve disse henlæggelser i år med underskud eller lav indtjening i 

virksomheden. Dog er det ikke muligt at henlægge hele årets overskud, da konjunkturudligningskontoen 

indeholder en begrænsning om at der højst kan foretages en henlæggelse på 25% af det skattemæssige 
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resultat før renter.37 Desuden er det et krav at henlæggelsen er på minimum 5.000 kr. og at det opsparede 

beløb skal bindes i et pengeinstitut samt at henlæggelsen indtægtsføres indenfor 10 år.38

Ligesom ved opsparing af overskud i virksomhedsordningen, skal der også her betales en a conto skat på 

22% i 2018 af det opsparede overskud. Det resterende beløb skal som sagt bindes i et pengeinstitut.  

Det opsparede beløb der henlægges, fratrækkes ved opgørelsen af den personlige indkomst.    

Ved hævning af det opsparede beløb sker der beskatning i den personlige indkomst. Når henlæggelsen 

hæves bliver den foreløbige virksomhedsskat fratrukket i slutskatten.   

5.5 Underskud   

Såfremt den erhvervsdrivende har skattemæssigt underskud, kan personen ikke henlægge til 

konjunkturudligning for det indkomstår og skal derfor indtægtsføre tidligere henlæggelser svarende til 

underskuddet. Henlæggelsen indtægtsføres efter indregning af den tidligere betalte skat af henlæggelsen 

og der kan i den forbindelse hæves det indtægtsførte henlæggelsesbeløb i pengeinstituttet.39

Hvis der ikke er nogle tidligere henlæggelser, kan den erhvervsdrivende godt henlægge til 

konjunkturudligning for indkomstår med underskud.40

5.6 Delkonklusion   

Kapitalafkastordningen blev indført med virkning i indkomståret 1993 med henblik på at være et forenklet 

alternativ til virksomhedsordningen, så de mindre virksomheder havde mulighed for at opnå nogle af de 

samme fordele uden de helt store udfordringer med udarbejdelsen af dette.   

Det er de samme regnskabsmæssige krav som ved anvendelse af reglerne for personskatteloven, dog med 

undtagelse af at kapitalafkastgrundlaget skal opgøres ved starten af hvert indkomstår.    

Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres anderledes her, men stadig på baggrund af de erhvervsmæssige 

aktiver. Der indgår dog ikke indgå finansielle aktiver, som fx kontakte beholdninger og gæld.     

Omsætningsaktiver skal kun indgå med nettoværdien, hvis de overstiger værdien af varekreditorer.    

Ud fra kapitalafkastgrundlaget beregnes kapitalafkastet med den fastlagte procentdel, som i 2018 er på 0%. 

Kapitalafkastet fradrages i den personlige indkomst, og er et udtryk for afkastet af virksomhedens 

investerede kapital. Den tillægges herefter i kapitalindkomsten.     

37 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 255 

38 Lærebog om indkomstskat 2017, side 244-245 

39 Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, side 258 

40 https://tax.dk/jv/cc/C_C_5_3_2_2_2.htm - Henlæggelse til konjunkturudligning 
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Når man anvender kapitalafkastordningen, har man mulighed for at henlægge op til 25% af det 

skattemæssige resultat før renter til konjunkturudligningskontoen. Henlæggelsen skal være på minimum 

5.000 kr. og beløbet skal bindes i et pengeinstitut. Der skal ligesom ved virksomhedsordningen betales en 

foreløbig skat på 22% af det henlagte beløb.   

Det resterende beløb, som ikke er henlagt, bliver beskattet i den personlige indkomst som virksomhedens 

overskud for det pågældende år.   

Formålet med henlæggelsen er at udjævne indkomsten i år med høj indtjening og dermed hæve 

henlæggelsen igen ved år med lav indtjening.   

Såfremt der opstår skattemæssigt underskud, skal der indtægtsføres henlæggelser fra tidligere år svarende 

til underskuddet.    
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6. Sammenligning af PSL, VSO og KAO   

I dette afsnit foretages der en sammenfatning af forskellene mellem henholdsvis personskatteloven, 

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, herunder hvilke krav der er til de forskellige ordninger. 

Dette gøres for at give et bedre overblik over hvilke forskelle og ligheder samt fordelene og ulemperne der 

er.    

6.1 Krav   

Ved beskatning efter personskatteloven, er der kun et krav om, at personen skal være fuldt eller begrænset 

skattepligtig i Danmark. Ud over dette er der ikke andre krav end at mindstekravsbekendtgørelsen skal 

overholdes. Ved virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen er det yderligere et krav, at den 

pågældende person er selvstændig erhvervsdrivende. For at kunne anvende en af de to sidstnævnte 

beskatningsmuligheder, skal den selvstændige erhvervsdrivende positivt tilkendegive dette på sin 

selvangivelse hvert år. Hvis ikke dette gøres, sker beskatningen efter personskatteloven.   

Ved anvendelse af VSO er det et krav at man udarbejder et selvstændigt regnskab for virksomheden, som 

opfylder bogføringslovens krav, så der foretages registrering af alle de økonomiske transaktioner. Dette er 

ikke et krav ved PSL og KAO, men der er stadig krav om bogføring og regnskabsaflæggelse jf. 

mindstebekendtgørelsen41. Kravene er blot mindre hertil.   

Grunden til kravene ved VSO er, at der skal være en klar adskillelse af erhvervsøkonomien og den private 

økonomi. Dette er ikke et krav i de to andre beskatningsformer.    

Ved anvendelse af KAO skal der opstilles kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og konjunkturudligningskonto 

for at benytte ordningen. Såfremt man gerne vil anvende VSO skal der opstilles indskudskonto, 

kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og konto for opsparet overskud. Derudover skal der af det 

skattemæssige regnskab yderligere fremgå mellemregningskonto og oplysning af indskud og eller 

hævninger. 

Overførsler af værdier fra virksomheden til den selvstændige skal foretages i hæverækkefølgen, da der er 

forskel på om man overfører virksomhedsoverskud, indskud eller beløb ud over indskud. Dette gøres for at 

sikre at den skattepligtige bliver beskattet af hele virksomhedens overskud inden der hæves skattefrit på 

indskudskontoen. 

41 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203244 - Mindstekravsbekendtgørelsen 
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I virksomhedsordningen er det ikke tilladt at stille sikkerhed for privat gæld i virksomhedens aktiver. Dette 

vil gøre at man ikke kan anvende virksomhedsordningen, før man har afviklet sikkerhedsstillelsen 

fuldstændigt.    

PSL stiller ikke nogen krav til opstilling af ovenstående. Hvis man ikke opfylder betingelserne for VSO eller 

KAO er man tvunget til at bruge reglerne for PSL.    

6.2 Kapitalafkast     

Såfremt man benytter personskattelovens regler, er det ikke muligt at beregne og fratrække et eventuel 

kapitalafkast. Dette betyder, at man ikke får fordelen ved at kunne få fradrag for den investerede kapital i 

virksomheden. Det kan man til gengæld i både virksomhedsordningen og kapitalafkastningsordningen. Dog 

er der forskel på hvordan beregningsgrundlaget herfor opgøres.   

I VSO beregnes kapitalafkastgrundlaget som forskellen mellem virksomhedens aktiver og gæld, der 

indskydes i virksomheden. Endvidere fratrækkes der indestående på mellemregningskontoen og 

hensættelser til senere hævning.   

I KAO opgøres kapitalafkastgrundlaget som alle aktiver med undtagelse af de finansielle aktiver (kontante 

beholdninger og fordringer mv.) Igangværende arbejder, varelager og varedebitorer kan kun indgå i 

beregningsgrundlaget med den værdi der overstiger varekreditorerne.   

Kapitalafkastet beregnes herefter som en procentdel af kapitalafkastgrundlaget. I 2018 er procentsatsen 

dog på 0%.   

Kapitalafkastet fradrags i den personlige indkomst, hvor fradragsværdien er størst, og tillægges i 

kapitalindkomsten. Derfor kan det være rentabelt at have et så stort kapitalafkast som muligt.   

6.3 Renter   

Ved brug af personskattelovens regler og kapitalafkastordningen, bliver renter beskattet/fradraget ved 

kapitalindkomsten. Der er derved ikke fradrag for virksomhedens renter i den personlig indkomst. Det er 

derfor det skattepligtige resultat før renter der beskattes i den personlige indkomst. Anvendes 

virksomhedsordningen derimod, indgår renterne i virksomhedens overskud og derved opnås der fuldt 

fradrag for disse. Virksomhedens renter flyttes altså fra kapitalindkomsten til den personlige indkomst, hvor 

skattesatsen er højere og derved opnås en højere fradragsværdi.    



Side 39 af 86

Ud over dette opnås der også en besparelse i AM-bidraget, da den fulde fradragsværdi af renterne medføre 

at det AM-bidragspligtige beløb formindskes. Såfremt man i virksomheden kun har renteindtægter og 

anvender virksomhedsordningen, vil beregningsgrundlaget dog stige, og derfor vil man skulle betale mere i 

AM-bidrag end ved de 2 andre ordninger.     

Såfremt man har medtager private lån og renter i VSO, vil det medføre en rentekorrektion. Dette vil ikke 

ske i de andre ordninger, da der ikke er fradrag for renterne i den personlige indkomst. Laves der en 

rentekorrektion, vil det svare til at man bliver beskattet af et beløb svarende til de private renteudgifter, 

som man har medtaget i virksomhedsresultat. De flyttes i stedet ned til kapitalindkomsten, hvor der 

normalt er fradrag for private renteudgifter.   

6.4 Opsparet overskud   

Såfremt man vælger personskattelovens regler, er det ikke muligt at opspare overskud i virksomheden. Det 

vil altså sige, at hele virksomhedens skattemæssige overskud kommer til beskatning i indkomståret. Det er 

derimod muligt at opspare overskud i både virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, dog på 2 

forskellige måder. Ved begge ordninger skal der betales en foreløbig virksomhedsskat på 22% i 2018, som 

ved hævning i efterfølgende år bliver reduceret i skatten.   

I VSO er der mulighed for opsparing af hele virksomhedens overskud efter kapitalafkast og hævninger er 

fratrukket. Det overskud man ikke hæver ud til sig selv, kan man derfor lade blive i virksomheden mod en a 

conto beskatning. Derved er det muligt at indkomstudjævne og undgå at betale topskat, såfremt man ikke 

har hævet for meget ud.    

For at gøre dette muligt, skal der laves en overskudsdisponering, hvor der beregnes hvor meget der skal 

spares op i virksomheden, samt hvor meget der skal hensættes til senere hævning osv.    

I KAO er det kun muligt at opspare 25% af det skattepligtige overskud og beløbet skal dog være minimum 

5.000 kr. Her henlægges overskuddet til en konjunkturudligningskonto. Beløbet svarende til henlæggelse, 

skal bindes i et pengeinstitut og skal indtægtsføres inden for 10 år, hvilket der ikke er noget krav om ved 

anvendelse af VSO.    

Ved begge ordningerne er det en udskydning af skatten, da det opsparede overskud skal tillægges den 

personlige indkomst, så snart det hæves igen.    
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Alt dette kan gøres også op i følgende oversigt, som giver et samlet og mere enkelt overblik over forskellen 

på beskatningsformerne:   

Kilde: Efter egen tilvirkning  

PSL må anses for den administrative letteste løsning, da kravene hertil er meget få. Man må derfor antage, 

at ordningen i realiteten godt vil kunne udarbejdes af den erhvervsdrivende selv uden hjælp fra en revisor, 

såfremt at man kender til reglerne for mindstekravsbekendtgørelsen og derudover har en regnskabsmæssig 

forståelse.   

KAO er også en administrativ let løsning, men da der er lidt flere krav til denne, så som opgørelse af 

kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og konjunkturudligning, skal man have eller stifte bekendtskab med 

opgørelsen af disse begreber for at kunne udarbejde denne ordning på egen hånd.    

VSO er helt klart den administrativ tungeste løsning, da der bliver stillet mange krav hertil og da den er 

svær at opgøre. Det kan derfor være en fordel af betale en revisor for assistance med dette, medmindre 

man selv er meget regnskabskyndig og evner at opgøre indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, 

overskudsdisponering samt holde regnskab med dette ved hvert indkomst år. Om dette kan betale sig vil 

blive diskuteret senere i opgaven.   
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7. Præsentation af case og virksomheden      

I opgavens case er der taget udgangspunkt i et fiktivt scenarie, hvor Peter Jensen driver en 

erhvervsvirksomhed. Peter Jensen er læge og ejer 50% af et interessentskab sammen med en anden fysisk 

person. Interessentskabet betragtes ikke som et selvstændigt skatteobjekt, men er derimod som 

skattemæssigt transparent, da begge interessenter er personer og ikke selskaber. Beskatningen af 

interessentskabets overskud sker derfor med en ligelig andel hos hver af de 2 interessenter, da de ejer 50% 

hver. Indkomstopgørelsen sker i øvrigt hos de enkelte interessenter efter skattelovgivningens almindelige 

regler.42

Aktiviteten i interessentskabet består i drift af almen lægepraksis, som foregår fra interessenternes klinik.   

Peter Jensen har oprettet en separat enkeltmandsvirksomhed, med tilhørende CVR nr., hvor han indregner 

overskudsandelen og kapitalindestående fra interessentskabet. Denne virksomhed kalder han for ”Læge 

Peter Jensen”. Foruden interessentskabet, har han også sine egne indtægter og erhvervsmæssige udgifter, 

som han også indregner i enkeltmandsvirksomheden.     

Det er derfor forudsat at Peter Jensen anses som værende selvstændigt erhvervsdrivende.    

Selvom Peter er en travl mand, og selvom han har meget at se til i forbindelse med sit erhverv som læge, 

har han altid selv stået for udarbejdelse af sit eget regnskab samt indberetning af dette til SKAT. Han er 

igennem alle årene blevet beskattet efter personskattelovens regler. Peter har nu snakket med den anden 

interessent af I/S’et som har fortalt at han bliver beskattet efter en af de andre beskatningsformer, og Peter 

er derfor kommet i tvivl om det også kan betale sig for ham at gøre det samme. Da han ikke har særlig stor 

kendskab til de andre ordninger, er han nødsaget til at få en revisor til at hjælpe ham med dette.    

Peter ønsker derfor at vide hvilken beskatningsform der bedst kan svare sig for ham at anvende og hvor 

stor en besparelse der vil være tale om såfremt, at han enten vælger at blive beskattet efter 

personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen.    

Han er ydermere i tvivl om det kan betale sig, at betale en revisor for at hjælpe ham med det hele, så han 

kan overlade alt det økonomiske til revisoren og dermed bruge mere tid i klinikken, eller om han blot skal 

fortsætte med at gøre som han hele tiden har gjort, hvor han udarbejder det hele på egen hånd.    

42 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2083479 - Interessentskaber 
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Der vil i de følgende afsnit derfor beregnes på, hvilken af de 3 ordninger der bedst kan betale sig for Peter 

og om det kan betale sig for ham at betale en revisor for at hjælpe ham.   

Peter har ikke nogen samlevende ægtefælle og bor i Københavns kommune, hvorfor de gældende 

skattesatser herfra anvendes. Han har gennem sin virksomhed indbetalt 83.164 kr. til en privattegnet 

livsvarig pensionsordning, hvor selvstændige erhvervsdrivende kan indbetale op til 30% af virksomhedens 

overskud og samtidig få fuldt fradrag i indbetalingsåret.   

Derudover er han blevet beskattet af 1.880 kr. i gruppelivsforsikring og har private renteindtægter på 578 

kr. samt private renteudgifter på 26.408 kr. i 2018.   

Af bilag 1 fremgår Læge Peter Jensens seneste årsregnskab for 2018, som en revisor har hjulpet ham med 

at udarbejde. Årsregnskabet er udarbejdet efter de regnskabsmæssige metoder.    

8. Skatteberegning ved brug af personskattelovens regler 

For at undersøge hvilken beskatningsform der er mest rentabel for Læge Peter Jensen og den hvor han 

dermed kan spare flest penge, startes med en skatteberegning efter personskattelovens regler.    

For at kunne lave skatteberegningen, er vi nødt til at kende det skattemæssige resultat. Årsrapporten, jf. 

bilag 1, har Peter som nævnt, fået hjælp af en revisor til at opstille og den er udarbejdet efter de 

regnskabsmæssige metoder. Der skal derfor korregeres for de skattemæssige reguleringer.    

8.1 Opgørelse af skattemæssigt resultat   

Det regnskabsmæssige resultat er, jf. bilag 1, på 1.076.400 kr. efter renter. Renterne udgør 8.159 kr. 

- I årsregnskabet fremgår det at Peter har repræsentationsudgifter for 2.121 kr. Da der skattemæssigt kun 

er fradrag for 25% af disse udgifter, skal der reguleres for 75% af repræsentationsudgifterne. 

- De regnskabsmæssige afskrivninger skal der ligeledes korrigeres for, da disse beregnes anderledes 

skattemæssigt. Da det ikke er vurderet væsentligt, at vise hvordan forskellen på beregning af afskrivninger 

regnskabsmæssigt kontra skattemæssigt for denne opgave, er dette ikke vist.      

- Peter har medtaget telefonudgifter i regnskabet, hvorfor han skal beskattes af fri telefon, som i 2018 lyder 

på 2.800 kr.     
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- Han har desuden indbetalt 19.835 kr. til kontingenter til arbejdsgiverforening, som er fratrukket i 

regnskabet jf. bilag 1. Der er dog kun ligningsmæssigt fradrag herfor, hvorfor der også skal reguleres for 

dette i det skattepligtige resultat.     

- I interessentskabets årsrapport er der oplyst, at Peters andel af indretning af lejede lokaler har en 

regnskabsmæssig værdi på 95.409 kr. i 2018 og 109.039 kr. i 2017, hvorfor der skattemæssigt skal reguleres 

for den skattemæssige afskrivning. (Interessentskabets årsrapport er ikke vedhæftet som bilag, da det ud 

over informationen vedrørende indretning af lejede lokaler, ikke er fundet relevant).      

Opgørelsen over det skattemæssige resultat ser således ud:    

Skattemæssigt resultat for virksomhed 

Årets resultat ifølge årsrapport 1.076.400

Ikke-fradragsberettiget del af 

repræsentationsomkostninger, 75% af 2.121 kr. 1.591

Regulering, regnskabsmæssige poster 1.591

Goodwill 89.218

Driftsmidler 27.484

Indretning af lejede lokaler I/S 13.630

Regnskabsmæssige afskrivninger i alt 130.332

Goodwill -127.454

Driftsmidler -14.403

Indretning af lejede lokaler I/S -27.260

Skattemæssige afskrivninger i alt -169.117

Værdi af fri telefon 2.800

Kontingent til arbejdsgiverforening  19.835

Regulering, skattemæssige poster 22.635

Skattemæssigt resultat for virksomhed 1.061.841

Virksomhedsresultat til beskatning specificeres således: 

Årets overskud før renter 1.070.000

Renteomkostninger i virksomhed -8.159

1.061.841
Kilde: Efter egen tilvirkning     
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Som vi kan se fra ovenstående opgørelse, er der nu reguleret for de regnskabs- og skattemæssige poster, 

hvilket giver et skattemæssigt resultat på 1.070.000 kr. før renterne er fratrukket. Renteudgifterne er på 

8.159 kr.     

8.2 Beregning af skatten     

Nu hvor vi har beregnet det skattemæssig resultat for Peters virksomhed, kan vi beregne hvor meget han vil 

skulle betale i skat, såfremt han vælger at lade sig beskatte efter personskatteloven. Vi ved allerede, at 

renteudgifterne ikke skal medtages i den personlige indkomst, da der kun er fradrag for disse i 

kapitalindkomsten, jf. personskatteloven.    

Det betyder, at det er det skattemæssige resultat før renter på 1.070.00 kr. der tillægges den personlige 

indkomst. Ud fra alle ovenstående oplysninger, kan vi derfor beregne den skattepligtige indkomst, som vist 

nedenfor:    

Opgørelse af indkomst 
Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst 

Overskud virksomhed 1.070.000 85.600 984.400

Gruppelivsforsikring 1.880 1.880

Bidrag til privattegnet livsvarig pensionsordning -83.164

Personlig indkomst i alt 903.116

Samlet AM-bidrag 85.600

Kapitalindkomst 

Renteindtægter 578

Renteudgifter -26.408

Renteudgifter i virksomhed -8.159

Kapitalindkomst i alt -33.989

Ligningsmæssige fradrag 

Beskæftigelsesfradrag -34.300

Jobfradrag -1.400

Ekstra pensionsfradrag -5.600

Kontingent vedrørende virksomhed  -19.835

Ligningsmæssige fradrag i alt -61.135

Skattepligtig indkomst: 807.992

*) Beskæftigelsesfradrag er beregnet som 9,5% af virksomhedsoverskuddet og kan højst udgøre 34.300 kr. i 2018 

*) Jobfradrag er beregnet som 2,5% af virksomhedsoverskuddet over 187.500 kr. og kan højst være 1.400 kr.  

*) Ekstra pensionsfradrag er beregnet som 8% af pensionsindbetalingen op til 70.000 kr. altså højst 5.600 kr. 
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Som vi kan se fra ovenstående beregning, viser den, at Peter vil have en skattepligtig indkomst på 807.992 

kr. såfremt han vælger PSL som beskatningsform.  Dette beløb består af en personlig indkomst på 903.116 

kr., en kapitalindkomst -33.989 kr. samt ligningsmæssige fradrag på -61.135 kr.     

Ved beregning af den personlige indkomst, fratrækkes AM-bidraget, som nu skal tillægges i følgende 

beregning af slutskatten:   

Beregning af skat 
AM-bidrag 8% af 1.070.000 1.070.000 85.600

Topskat 15% af 903.116 - 498.900 60.632

Bundskat 11,13% af 903.116 100.517

Sundhedsbidrag 1% af  807.992 8.080

Kommuneskat 23,8% af  807.992 192.302

Kirkeskat 0,8% af  807.992 6.464

11,13 % af 46.000 personfradrag, bundskat -5.120

1,00 % af 46.000 personfradrag, sundhedsbidrag -460

24,6% af 46.000 personfradrag, kommune- og kirkeskat -11.316

Nedslag for negativ kapitalindkomst -2.379

Beregnet skat 434.320

*) Nedslag for negativ kapitalindkomst er beregnet som 7% af den del af den negative nettokapitalindkomst, der ikke 
overstiger 50.000 kr.    

Den samlede skatteprocent kan beregnes til 51,73%, såfremt skatterne summeres. De overstiger derfor 

ikke skatteloftet på 52,02% i 2018 og derfor skal skatten ikke reduceres i topskatten.    

Fra beregningen kan det nu udledes at Peter skal betale i alt 434.320 kr. i skat for 2018 ved anvendelse af 

personskattelovens bestemmelser.     

Den effektive skatteprocent kan beregnes til 48,09%, svarende til den beregnede skattebetaling divideret 

med den personlige indkomst (434.320 / 903.116 * 100 = 48,09%).      

Ud fra den skattepligtige indkomst kan den effektive skatteprocent beregnes til 53,8%.     
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9. Skatteberegning ved brug af virksomhedsskatteordningen      

Eftersom vi allerede har opgjort den skattepligtige indkomst fra foregående beregning, kan vi fortsat 

benytte denne opgørelse til beregning af skatten, hvor vi vil undersøge hvad det vil koste Peter i skat 

såfremt han anvender reglerne for beskatning i virksomhedsordningen.    

For at give et sammenligneligt niveau med beregning fra før, vil der først beregnes på hvad slutskatten 

bliver, i det tilfælde hvor der ikke spares opspares overskud i året. Derefter vil der beregnes på hvordan det 

ser ud, når der så opspares overskud og hvor der optimeres til topskattegrænsen.    

Det forudsættes at Peter overholder alle krav og betingelser for at kunne anvende virksomhedsordningen.  

For at anvende virksomhedens er det et krav, at der opgøres indskudskonto og kapitalafkastgrundlag, 

hvorfor der nu vil beregnes dette i følgende afsnit.     

9.1 Opgørelse af indskudskonto    

Indskudskontoen skal opgøres det første regnskabsår, hvor virksomhedsordningen tages i brug og opgøres 

på baggrund af virksomhedens indskudte aktiver fratrukket gælden, og det er tidligere i opgaven 

gennemgået hvilke aktiver og passiver der kan indgå.     

Indskudskontoen skal derudover opgøres primo 2018, hvor der er gjort anvendelse i regnskabstallene fra 

2017 jf. bilag 1, til opstilling af dette:      

Opgørelse af indskudskonto 
Goodwill anskaffet efter 01.01.1996 eller 
senere 565.048

Driftsmidler 55.784

Indretning af lejede lokaler I/S 109.039

Kapitalindestående Lægerne I/S 251.794

Andre tilgodehavender 8.666

Likvide beholdninger 5.580

Aktiver i alt 995.911

Bankgæld -281.852

Kortfristet del af langfristet gæld -166.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser -35.000

Anden gæld -436

Passiver i alt -483.288

Indskudskonto ved start 512.623
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Af ovenstående opgørelse, fremgår det at Peter kan indskyde 512.623 kr. på indskudskontoen primo 2018, 

som han senere vil have mulighed for at hæve skattefrit, såfremt øvrige henlæggelser er hævet forud for 

dette. Eftersom indskudskontoen er positiv, vil der ikke skulle beregnes rentekorrektion og Peter vil 

derudover have mulighed for at opspare overskud i virksomhedsordningen.      

9.2 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag     

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ligesom indskudskontoen på baggrund af virksomhedens aktiver fratrukket 

gælden. Opgørelsen skal ligeledes foretages primo det år, hvor virksomhedsejeren vælger at indtræde i 

VSO og skal derudover opgøres ved hver begyndelse af indkomståret.     

Kapitalafkastgrundlaget opgøres også primo 2018, hvorfor der er gjort anvendelse i regnskabstallene fra 

2017 jf. bilag 1, til opstilling af dette:     

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag 
Goodwill anskaffet efter 01.01.1996 eller 
senere 565.048

Driftsmidler 55.784

Indretning af lejede lokaler I/S 109.039

Kapitalindestående Lægerne I/S  251.794

Andre tilgodehavender 8.666

Likvide beholdninger 5.580

Aktiver i alt 995.911

Bankgæld -281.852

Kortfristet del af langfristet gæld -166.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser -35.000

Anden gæld -436

Passiver i alt -483.288

Kapitalafkastgrundlag ved start 512.623

Opgørelsen viser samme resultat som indskudskonto, da Peter ikke har været i virksomhedsordningen 

tidligere og derfor ikke har noget hensat til senere hævning, primo. Han har derudover ikke nogen 

mellemregningskonto med privatsfæren. Peter har således et kapitalafkastgrundlag primo 2018 på 512.623 

kr.      

Da kapitalafkastprocenten er på 0% i 2018, vil kapitalafkastet dermed være 0 kr. (512.623 gange 0% = 0 kr.)  

Peter får derfor ikke fradrag af kapitalafkastet i den personlige indkomst og bliver heller ikke beskattet af 

kapitalafkastet i kapitalindkomsten, da den udgør 0 kr.    
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9.3 Beregning af skatten uden opsparing af overskud    

For at sammenligne med personskatteloven, beregnes først skatten uden at opspare overskud i dette 

afsnit, hvorefter der i efterfølgende afsnit vil blive sammenlignet med hvad der sker, når man optimerer til 

topskat. Det er derfor en forudsætning her, at Peter hæver hele årets overskud, da det er det han bliver 

beskattet af.     

Når man anvender virksomhedsordningen, er der fradrag for virksomhedens renter i den personlige 

indkomst og de skal derfor ikke længere trækkes fra i kapitalindkomsten. Det er nu det skattemæssige 

resultat efter renter der skal beskattes i den personlige indkomst, det vil sige 1.061.841 kr.    

Opgørelse af indkomst 
Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst 

Overskud virksomhed 1.061.841 84.947 976.894

Gruppelivsforsikring 1.880 1.880

Bidrag til privattegnet livsvarig pensionsordning -83.164

Personlig indkomst i alt 895.610

Samlet AM-bidrag 84.947

Kapitalindkomst 

Renteindtægter 578

Renteudgifter -26.408

Kapitalindkomst i alt -25.830

Ligningsmæssige fradrag 

Beskæftigelsesfradrag -34.300

Jobfradrag -1.400

Ekstra pensionsfradrag -5.600

Kontingent vedrørende virksomhed  -19.835

Ligningsmæssige fradrag i alt -61.135

Skattepligtig indkomst: 808.645

Som vi kan se af opgørelsen ovenfor er den skattepligtige indkomst nu steget med 653 kr. i forhold til 

beregning fra før, ved personskattelovens regler. Kapitalindkomsten er steget med 8.159 kr. svarende til 

renteudgifterne i virksomheden og den personlige indkomst er tilsvarende faldet med samme beløb. Dog er 

det AM-bidraget der gør at den personlige indkomst falder yderligere med 653 kr., da 

beregningsgrundlaget (overskud af virksomheden) nu er faldet med renteudgifterne på 8.159 kr. 
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Beregning af skatten kan nu foretages: 

Beregning af skat 
AM-bidrag 8% af 1.061.841 1.061.841 84.947

Topskat 15% af 895.610 - 498.900 59.506

Bundskat 11,13% af 895.610 99.681

Sundhedsbidrag 1% af  808.645 8.086

Kommuneskat 23,8% af  808.645 192.457

Kirkeskat 0,8% af  808.645 6.469

11,13 % af 46.000 personfradrag, bundskat -5.120

1,00 % af 46.000 personfradrag, sundhedsbidrag -460

24,6% af 46.000 personfradrag, kommune- og kirkeskat -11.316

Nedslag for negativ kapitalindkomst -1.808

Beregnet skat 432.444

Det resulterer i at Peter, ved at anvende virksomhedsordningen går fra en beregnet skat på 434.320 kr. til 

432.444 kr. Han kan derved spare 1.876 kr. Dette skyldes at virksomhedens renteudgifter er flyttet fra 

kapitalindkomsten til den personlige indkomst, hvor fradragsværdien er større. Derudover er det 

beregnede AM-bidrag, som skal betales også faldet på grund af det lavere virksomhedsresultat.  

Den effektive skatteprocent er nu på 48,28% (i forhold til den personlige indkomst), hvilket er på niveau 

med udregningen ved anvendelse af reglerne for personskatteloven. 

Ud fra den skattepligtige indkomst kan den effektive skatteprocent beregnes til 53,48%.     

9.4 Beregning af skatten ved opsparing af overskud    

Udover, at der er højere fradragsværdi for renteudgifterne ved at anvende virksomhedsordningen, er en af 

fordelene også, at man kan opspare en del af virksomhedens overskud og dermed optimerer til 

topskattegrænsen. På den måde kan man udjævne sin indkomst ved hvert indkomstår og man kan helt 

undgå at betale topskat på 15% af personlig indkomst der overstiger 498.900 kr. i 2018.    

Peter bliver beskattet af de midler han fra virksomheden hæver ud til sig selv som hans ”løn”. Dette er de 

private hævninger, og så længe han ikke trækker for meget ud til sig selv, kan han optimerer sin indkomst 

og skat.    
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9.4.1 Overskudsdisponering    

For at foretage en skatteoptimering for Peter, er det først nødvendigt at beregne hvor meget han 

maksimalt må hæve som resterende overskud, og som dermed skal beskattes i den personlige indkomst, 

før AM-bidrag er fratrukket. Dette gøres på følgende måde:   

Beregning af resterende overskud før AM-bidrag 
Topskattegrænse efter AM-bidrag 498.900

Gruppelivsforsikring -1.880

Livsvarig pensionsordning 83.164

I alt efter AM-bidrag 580.184

Før AM-bidrag 630.635

Der beregnes her baglæns, for at fastsætte hvor meget Peter skal hæve for at ramme topskattegrænsen på 

498.900 kr. Vi ved allerede, at han er blevet beskattet af 1.880 kr. i gruppelivsforsikring, som skal trækkes 

fra, da det er en indtægt i den personlige indkomst. Derudover ved vi at han har indbetalt 83.164 kr. som er 

et beløb han får fradrag for, og derfor skal denne tillægges. Beløbene er herefter summere op og divideret 

med 0,92 for at beregne beløbet før AM-bidrag.    

Da vi nu ved at Peter maksimalt må hæve 630.635 kr. i virksomhedsordningen, kan overskudsdisponeringen 

nu foretages, for at beregne om han har hævet for meget ud til sig selv, eller om han har hævet for lidt og 

der derfor skal hensættes et beløb til senere hævning.      

Som det fremgår af bilag 1 er der kontante hævninger på 418.494 kr. + pensionsbidrag på 83.164 kr. 

Derudover ved vi fra tidligere, at der foretaget skattemæssige reguleringer for henholdsvis fri telefon på 

2.800 kr. samt kontingent til arbejdsgiverforening på 19.835 kr., som anses for hævninger, da der ikke 

skattemæssigt er fradrag herfor. Sammenlagt er der derfor hævet i alt 524.293 kr.     
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Overskudsdisponeringen kan nu foretages: 

Ovenstående beregning er lavet på baggrund af de i forvejen kendte beløb. Kapitalafkastsatsen er 0% i 

2018, hvorfor kapitalafkastet bliver 0 kr.      

Det skattepligtige overskud fratrukket de opgjorte hævninger, et udtryk for hvor meget der maksimalt kan 

opspares i virksomheden. Men da vi ikke er interesseret i at opspare så meget overskud som muligt, men 

derimod at optimere til topskattegrænsen sætter vi det hævede resterende overskud til 630.635 kr.     

Vi kan herefter beregne os frem til at konto for opsparede overskud skal være 336.341 kr. og for at nå frem 

til dette, er vi nødt til at hensætte 201.207 kr. til senere hævning. Der laves altså en ekstra ”fiktiv” hævning 

i indkomståret, og dette beløb vil kunne hæves skattefrit næste år. Det udløser samlet set en 

virksomhedsskat på 94.865 kr. i 2018.     

Den optimale hævning er nu opgjort til i alt 725.500 kr. (524.293 + 201.207) og de hæves jf. 

hæverækkefølgen således:    



Side 52 af 86

9.4.2 Beregning af skatten    

Dette leder os frem til skatteberegningen, som ved skatteoptimeringen af Peters skattepligtige indkomst 

for 2018 vil se således ud:      

Opgørelse af indkomst 
Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst 

Overskud virksomhed 630.635 50.451 580.184

Gruppelivsforsikring 1.880 1.880

Bidrag til privattegnet livsvarig pensionsordning -83.164

Personlig indkomst i alt 498.900

Samlet AM-bidrag 50.451

Kapitalindkomst 

Renteindtægter 578

Renteudgifter -26.408

Kapitalindkomst i alt -25.830

Ligningsmæssige fradrag 

Beskæftigelsesfradrag -34.300

Jobfradrag -1.400

Ekstra pensionsfradrag -5.600

Kontingent vedrørende virksomhed  -19.835

Ligningsmæssige fradrag i alt -61.135

Skattepligtig indkomst: 411.935

Den skattepligtige indkomst er her beregnet til 411.935 kr. med en personlig indkomst på 498.900 kr., som 

er den nøjagtige grænse inden der skal betales topskat. Kapitalindkomsten og de ligningsmæssige fradrag 

er uændret fra den tidligere beregning, da skatteoptimeringen ikke påvirker disse.    

Som det fremgår, kan vi nu se at den skattepligtige indkomst er faldet fra 808.645 kr. til 411.935 kr. ved at 

opspare overskud i virksomhedsordningen hvilket er en reducering på 396.710 kr.    

Hvor meget det påvirker i den endelige skat vil efterfølgende beregnes:   
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Beregning af skat 
AM-bidrag 8% af 1.070.000 630.635 50.451

Topskat 15% af 498.900 - 498.900 0

Bundskat 11,13% af 498.900 55.528

Sundhedsbidrag 1% af  411.935 4.119

Kommuneskat 23,8% af  411.935 98.041

Kirkeskat 0,8% af  411.935 3.295

11,13 % af 46.000 personfradrag, bundskat -5.120

1,00 % af 46.000 personfradrag, sundhedsbidrag -460

24,6% af 46.000 personfradrag, kommune- og kirkeskat -11.316

Nedslag for negativ kapitalindkomst -1.808

Virksomhedsskat 22% af 431.206 94.865

Beregnet skat 287.595

Den beregnede skat lander på 287.595 kr., som Peter skal betale såfremt han vælger at lade sig optimere i 

virksomhedsordningen. Sammenlignet med VSO uden opsparing, er dette en besparelse på 144.849 kr., 

som han kan undgå at betale for indkomståret 2018. Dette skyldes udelukkende at den personlige indkomst 

er faldet så væsentligt ved at opspare noget af overskuddet i virksomheden.    

Som det fremgår af skatteberegningen ligger forskellen også i, at Peter nu skal betale en virksomhedsskat. 

Dette er a conto skatten på 22% af den indkomst der er flyttet til virksomhedsbeskatning. Her skal han 

betale 94.865 kr. Det resterende beløb på 336.341 kr. er flyttet til konto for opsparet overskud, og er en 

udskydning af skatten, da den først skal betales i et senere indkomstår.      

Den effektive skatteprocent ligger nu på 57,65%. Dette skyldes at den betalte virksomhedsskat er 

medregnet. Men dette er en forudbetalt skat, og vil blive modregnet i skatten igen, så snart at det 

opsparede overskud hæves i et andet indkomstår. Hvis a conto skatten tages ud af ligningen vil den 

effektive skatteprocent ligge på 38,63% hvilket næsten er 10 procentpoint lavere end ved de 2 tidligere 

beregninger på hhv. PSL og VSO.    

Ud fra den skattepligtige indkomst svarer det til en effektiv skatteprocent på 46,8%., hvilket er 7 

procentpoint lavere end ved PSL.     

Besparelsen ved at anvende virksomhedsordningen, hvor der opspares overskud fremfor at anvende 

reglerne efter personskatteloven, udgør en besparelse på 146.725 kr.     

Fordelagtigheden ved at anvende denne ordning, forudsætter dog at Peter kan nøjes med en bestemt 

nettoindkomst og ikke hæver for meget ud fra virksomheden til privat, da dette vil kunne medfølge 

negative konsekvenser for ham. Dette vil jeg komme nærmere ind på senere i opgaven.    
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10. Skatteberegning ved brug af kapitalafkastordningen     

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen stilles der ikke de samme krav i forhold til 

virksomhedsordningen, da det er meningen, at dette skal være en forenklet udgave, men med nogle af de 

samme fordele. Det eneste regnskabsmæssige krav, er at kapitalafkastgrundlaget skal opgøres ved opgøres 

ved starten af indkomståret eller på det tidspunkt, hvor virksomheden påbegyndes.      

10.1 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag       

Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget skal, i dette tilfælde for Peter, opgøres ved indkomstårets 

begyndelse og skal opgøres primo de efterfølgende år, såfremt han benytter denne ordning. Som 

udgangspunkt opgøres grundlaget på samme måde som i virksomhedsordningen, dog med undtagelse af 

finansielle aktiver, kontante beløb og fordringer (gæld). Derudover skal igangværende arbejder, varelagre 

og varedebitorer kun medtages hvis de overstiger værdien af varekreditorerne.     

Kapitalafkastgrundlaget opgøres primo 2018, hvorfor der er gjort anvendelse i regnskabstallene fra 2017 jf. 

bilag 1, til opstilling af dette og skal opgøres således for Peter:    

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag 
Goodwill anskaffet efter 01.01.1996 eller 
senere 565.048

Driftsmidler 55.784

Indretning af lejede lokaler I/S 109.039

Aktiver i alt 729.871

Passiver i alt 0

Kapitalafkastgrundlag ved start 729.871

I kapitalafkastgrundlaget indgår som nævnt ikke kontante beløb og finansielle aktiver. Derfor medtages 

kapitalindestående fra I/S, likvide beholdninger og gæld ikke i denne opgørelse.     

Igangværende arbejder, varelagre og varedebitorer indgår alene i det omfang, denne værdi overstiger 

værdien af varekreditorer og da de i dette tilfælde ikke overstiger værdien skal de ikke medtages. 

Nedenstående beregning viser, at tilgodehavender fratrukket leverandører af varer og tjenester har en 

negativ værdi på -26.334 kr. og derfor er begge poster helt udeladt fra opgørelsen:     
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Andre tilgodehavender 8.666

Leverandører af varer og tjenester -35.000

Nettoværdi -26.334

Kapitalafkastgrundlaget udgør i alt 729.871 kr. ved indkomstårets begyndelse og ud fra dette kan 

kapitalafkastet beregnes. Grundlaget vil i de færreste tilfælde blive negativt, da gælden ikke medtages i 

denne ordning, men såfremt at dette skulle ske skal kapitalafkastet sættes til 0 kr.      

10.1.1 Kapitalafkast    

Kapitalafkastet er den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den erhvervsdrivendes 

aktiver i virksomheden. Kapitalafkastet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i 

kapitalindkomsten. Den selvstændige erhvervsdrivende får dermed et fradrag i den personlige indkomst for 

de renteudgifter, der er gået til finansiering af de erhvervsmæssige aktiver. Såfremt kapitalafkastet 

overstiger de faktiske renteudgifter, så er det et udtryk for en forrentning af egenkapitalen i virksomheden, 

der beskattes som kapitalindkomst.    

Kapitalafkastet beregnes efter reglerne i VSL § 22 a, stk. 2 og beregningen sker ved at gange 

kapitalafkastgrundlaget med kapitalafkastsatsen43.    

Da kapitalafkastsatsen i 2018 er fastlagt til 0%, kan kapitalafkastet kun være 0 kr. (729.871 gange 0% = 0 kr.) 

Selvom kapitalafkastet er 0 kan ordningen godt anvendes alligevel.  

Kapitalafkastet vil aldrig kunne blive negativt.     

10.1.2 Maksimeringsreglen    

Såfremt kapitalafkastet havde været højere end 0 kr. ville der skulle tages forbehold for 

maksimeringsreglen. Kapitalafkastet kan nemlig ikke være højere end:    

1. Det positive resultat fra den erhvervsmæssige virksomhed efter PSL § 3   

2. Den samlede negative kapitalindkomst efter PSL § 4    

- Hvis 1. er negativ, sættes denne til 0. Hvis 2. er positiv sættes denne til 0.    

- Hvis enten 1. eller 2. er 0, så er det det andet tal, der afgør maksimeringen.    

- Hvis begge tal er 0, så er kapitalafkastet 0.    

43 https://tax.dk/jv/cc/C_C_5_3_1_2_2.htm - Kapitalafkast 
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Eftersom kapitalafkastet i dette års tilfælde er 0, så skal der ikke tages forbehold for maksimeringsreglen, 

og vi kan derfor se bort fra denne.     

10.2 Beregning af skatten uden opsparing af overskud     

Det er nu muligt at beregne den skattepligtige indkomst og den beregnede skat ved anvendelse af 

kapitalafkastordningen. I dette afsnit gennemgås her hvordan beregningen ser ud, hvor det på forhånd er 

bestemt, at der ikke foretages henlæggelser til konjunkturudligningskontoen. Altså at der ikke opspares 

noget overskud, og at hele overskuddet hæves. Grunden til dette er, at det er en forudsætning for at kunne 

lave en fornuftig sammenligning med de andre ordninger. I efterfølgende afsnit laves beregningen, hvor der 

opspares overskud, for igen at kunne sammenligne hinanden.      

Opgørelsen af indkomsten vil se ud på følgende måde, såfremt der ikke henlægges til 

konjunkturudligningskontoen:    

Opgørelse af indkomst 
Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst 

Overskud virksomhed 1.070.000 85.600 984.400

Gruppelivsforsikring 1.880 1.880

Bidrag til privattegnet livsvarig pensionsordning -83.164

Personlig indkomst i alt 903.116

Samlet AM-bidrag 85.600

Kapitalindkomst 

Renteindtægter 578

Renteudgifter -26.408

Renteudgifter i virksomhed -8.159

Kapitalindkomst i alt -33.989

Ligningsmæssige fradrag 

Beskæftigelsesfradrag -34.300

Jobfradrag -1.400

Ekstra pensionsfradrag -5.600

Kontingent vedrørende virksomhed  -19.835

Ligningsmæssige fradrag i alt -61.135

Skattepligtig indkomst: 807.992
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Første beregning viser, at den personlige indkomst overstiger topskattegrænsen her. Det er overskuddet 

før renter, der er tillagt, da der ikke skattemæssigt er fradrag for virksomhedens renteudgifter i den 

personlige indkomst ved anvendelse af kapitalafkastordningen. De er i stedet fratrukket i 

kapitalindkomsten, ligesom ved reglerne for personskatteloven.    

Da kapitalafkastsatsen er 0% og vi derfor beregnede kapitalafkastet til 0 kr., er det ikke noget der kan 

fratrækkes i den personlige indkomst. Beregningen af den skattepligtige indkomst, er derfor den samme 

som hvis man havde valgt at anvende reglerne for personskatteloven. Af den grund kan vi også her 

beregnes os frem til at den skattepligtige indkomst udgør 807.992 kr.     

Hvis man antager, at kapitalafkastsatsen havde været 1% i indkomståret, ligesom den var året før, så havde 

Peter kunne fratrække et beløb på 7.299 kr. i den personlige indkomst, som efterfølgende ville blive tillagt 

kapitalindkomsten (729.871 gange 1%). Da fradragsværdien er højere i den personlige indkomst, ville det 

derfor havde betydet at Peter ville skulle betale en smule mindre i skat. I dette tilfælde ville kapitalafkastet 

næsten have svaret til renteudgifterne for virksomheden på 8.159 kr. med en difference på 860 kr. Man 

skal dog også huske på, at kapitalafkastet tillægges kapitalindkomsten og derfor ikke ville have helt samme 

fradragsværdi.     

Hvis der er fradrag i den personlige indkomst, svarer det til at man reducerer det beløb, som beskattes op 

til ca. 56% inkl. arbejdsmarkedsbidraget, såfremt den personlige indkomst er over topskattegrænsen, 

ligesom den er for Peter. Hvis den havde ligget under topskattegrænsen, havde fradragsværdien været ca. 

43% efter arbejdsmarkedsbidrag.     

Ved kapitalindkomsten er fradragsværdien kun på ca. 27% i 2018.     

I opgaven tages der dog udgangspunkt i den nuværende kapitalafkastsats for 2018, og beregningen af 

skatten vil derfor se ud på følgende måde:   

Beregning af skat 
AM-bidrag 8% af 1.070.000 1.070.000 85.600

Topskat 15% af 903.116 - 498.900 60.632

Bundskat 11,13% af 903.116 100.517

Sundhedsbidrag 1% af  807.992 8.080

Kommuneskat 23,8% af  807.992 192.302

Kirkeskat 0,8% af  807.992 6.464

11,13 % af 46.000 personfradrag, bundskat -5.120

1,00 % af 46.000 personfradrag, sundhedsbidrag -460

24,6% af 46.000 personfradrag, kommune- og kirkeskat -11.316

Nedslag for negativ kapitalindkomst -2.379

Beregnet skat 434.320
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Som vi kan se i ovenstående beregning, udgør den beregnede skat det præcis samme beløb som ved 

anvendelse efter personskattelovens regler, nemlig 434.320 kr. At anvende kapitalafkastordningen i 2018, 

har altså ikke påvirket skatten på nogen som helst måde, og uden at henlægge en del af indkomsten til 

konjunkturudligning, er der derfor ikke nogen forskel på at anvende en af de 2 ordninger i dette 

indkomstår.     

Den effektive skatteprocent kan beregnes til 48% i forhold til den personlige indkomst og 54% i forhold til 

den skattepligtige indkomst, og den er derfor ikke anderledes end ved brug af personskatteloven som 

beskatningsform.     

10.3 Beregning af skatten ved opsparing af overskud    

Ligesom det var muligt, at opspare overskud i virksomhedsordningen, er det muligt at foretage henlæggelse 

til konjunkturudligningen i kapitalafkastordningen. Henlæggelsen fradrages her ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor henlæggelsen foretages.    

Henlæggelse til konjunkturudligning kan højst være 25 pct. af årets overskud af den selvstændige 

erhvervsvirksomhed, og skal mindst udgøre 5.000 kr. Heraf skal der betales en konjunkturudligningsskat på 

22%, svarende til virksomhedsskatten i VSO. Fradraget kan kun foretages på den betingelse af, at det 

henlagte beløb efter fradrag, indsættes i et pengeinstitut, hvor pengene er bundet. Derudover skal 

henlæggelsen indtægtsføres indenfor 10 år.     

Det indkomstår, hvor henlæggelsen hæves, bliver den medregnet i den erhvervsdrivendes personlige 

indkomst og slutskatten nedsættes med den foreløbige betalte konjunkturudligningsskat. For de penge 

man har bundet i pengeinstituttet, er det først muligt at udbetale indskuddet efter udløbet af 

henlæggelsesåret og skal senest hæves i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb.   

Pengeinstituttet kan ikke udbetale beløb fra kontoen, før der er forløbet 3 måneder fra indsættelsen af det 

pågældende beløb.     

I beregningen nedenfor forudsættes det, at Peter henlægger så meget som muligt af det skattepligtige 

overskud, for at komme så tæt på topskattegrænsen som muligt. Det vil sige, at han her henlægger 25% af 

overskuddet. Grundlaget for beregningen, der skal anvendes, er overskuddet før renter, da der i 

kapitalafkastordningen ikke er fradrag for de erhvervsmæssige renter i den personlige indkomst, jf. 

personskatteloven. Det er desuden også før overførsel til medarbejdende ægtefælle og før fradrag af 

kapitalafkast.    
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Da vi tidligere har opgjort Peters skattepligtige overskud for virksomheden til 1.070.000 kr. kan han 

henlægge 25% af dette beløb. Det vil sige, at han kan henlægge 267.500 kr. til 

konjunkturudligningskontoen. Det resterende beløb på 802.500 kr. skal tillægges og beskattes i den 

personlige indkomst. Hvordan dette påvirker den skattepligtige indkomst, vil jeg nu vise i nedenstående 

beregning:    

Opgørelse af indkomst 
Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst 

Overskud virksomhed 802.500 64.200 738.300

Gruppelivsforsikring 1.880 1.880

Bidrag til privattegnet livsvarig pensionsordning -83.164

Personlig indkomst i alt 657.016

Samlet AM-bidrag 64.200

Kapitalindkomst 

Renteindtægter 578

Renteudgifter -26.408

Renteudgifter i virksomhed -8.159

Kapitalindkomst i alt -33.989

Ligningsmæssige fradrag 

Beskæftigelsesfradrag -34.300

Jobfradrag -1.400

Ekstra pensionsfradrag -5.600

Kontingent vedrørende virksomhed  -19.835

Ligningsmæssige fradrag i alt -61.135

Skattepligtig indkomst: 561.892

Som vi kan se, er det de 802.500 kr. der er tillagt den personlige indkomst efter henlæggelsen af 25% af 

virksomhedens overskud. Det giver en samlet personlig indkomst på 657.016 kr., hvilket vi kan konstaterer 

er over topskattegrænsen på 498.900 kr. Der er altså her 158.116 kr. ned til topskattegrænsen, så Peter 

kommer til at betale topskat af dette beløb og det er ikke muligt for ham, at henlægge mere af 

overskuddet.    

At benytte denne ordning, har stadig ikke påvirket kapitalindkomsten og de ligningsmæssige fradrag i 

forhold til beregningen fra før. Det er kun den personlige indkomst der er reduceret, men det er til gengæld 

også her hvor fradragsværdien er størst.    
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Den skattepligtige indkomst lander derfor på i alt 561.892 kr. hvilket er en forskel på 246.100 kr. og som er 

blevet reduceret i den personlige indkomst ved at henlægge 25% af overskuddet til 

konjunkturudligningskontoen. Dette påvirker den beregnede skat på følgende vis:    

Beregning af skat 
AM-bidrag 8% af 802.500 802.500 64.200

Topskat 15% af 657.016 - 498.900 23.717

Bundskat 11,13% af 657.016 73.126

Sundhedsbidrag 1% af  561.892 5.619

Kommuneskat 23,8% af  561.892 133.730

Kirkeskat 0,8% af  561.892 4.495

11,13 % af 46.000 personfradrag, bundskat -5.120

1,00 % af 46.000 personfradrag, sundhedsbidrag -460

24,6% af 46.000 personfradrag, kommune- og kirkeskat -11.316

Nedslag for negativ kapitalindkomst -2.379

Virksomhedsskat 22% af 267.500 58.850

Beregnet skat 344.463

Af beregningen fremgår det, at Peter i dette scenarie vil skulle betale en skat på 344.463 kr. Det svarer til 

en besparelse af skatten på 89.857 kr., som han skal betale mindre fremfor, hvis han havde valgt ikke at 

henlægge noget af overskuddet.     

Det fremgår at han skal betale 15% i topskat af det beløb der overstiger topskattegrænsen. Det vil sige 15% 

af 158.116 kr. som er 23.717 kr.    

Herudover skal der betales en foreløbig skat på 22% af det henlagte beløb på 267.500 kr. Det vil sige, at han 

skal betale 58.850 kr. i virksomhedsskat som det fremgår af beregningen. Det er dog en a conto skat, som 

vil sige at Peter får et nedslag i skatten, svarende til dette beløb, så snart at det opsparede overskud hæves 

ud i den personlige indkomst igen i et efterfølgende indkomstår.    

I forhold til dette scenarie, er det nu et krav at Peter indbetaler det henlagte beløb på 

konjunkturudligningskontoen på 267.500 kr. til en bundet konto i et pengeinstitut. Beløbet skal indsættes 

på kontoen efter henlæggelsesårets udløb, men inden fristen for indgivelse af selvangivelsen i dette 

indkomst år. Det vil sige senest 1. juli 2019, som er deadline for at udfylde og indberette selvangivelsen, 

som nu kaldes oplysningsskemaet.     
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Såfremt Peter vælger denne ordning, skal han derfor inden længe indsætte beløbet på en af følgende konti: 

 i et pengeinstitut, som Finanstilsynet har givet tilladelse til at drive pengeinstitut 

 i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et land inden for EU eller et land, som EU har 

indgået samarbejdsaftale med, har en filial her i landet.    

Det er yderligere et krav, at kontoen der oprettes bliver kaldt ”Konjunkturudligningskonto” og der skal 

registreres følgende oplysninger om den selvstændige:    

oNavn    

oAdresse     

oPersonnummer    

oVirksomhedens regnskabsår    

oHenlæggelsesåret44

Hvis Peter efterfølgende vil hæve indskuddet på konjunkturudligningskontoen, kan han gøre dette med 

virkning for et bestemt indkomstår, hvis beløbet hæves fra kontoen inden fristen af oplysningsskemaet for 

indkomståret udløber. Beløbet kan først hæves når henlæggelsesåret er udløbet. Derudover skal der tidligst 

gå 3 måneder fra det tidspunkt, hvor den selvstændige henlagde det.     

Når indskuddet hæves, skal det henlagte beløb der er hævet, beskattes i den personlige indkomst.   

For at sammenligne denne ordning med virksomhedsordningen når opspares overskud til 

topskattegrænsen, kunne vi ud fra beregningerne se, at den opgjorte skat ved anvendelse af 

virksomhedsordningen var på 287.595 kr. Ved anvendelse af kapitalafkastordningen med henlæggelse af 

25% af overskuddet landede skatten på 344.463 kr. Det er en samlet skattebesparelse på 56.868 kr. at 

hente ved at anvende VSO frem for KAO, hvor der opspares overskud.   

Den effektive skatteprocent ekskl. konjunkturudligningsskatten udgør 43% i forhold til den personlige 

indkomst og 51% i forhold til den skattepligtige indkomst, hvilket i begge tilfælde er 4 procentpoint højere 

end ved virksomhedsordningen. 

Umiddelbart må det derfor antages, at den mest rentable ordning vil være at vælge virksomhedsordningen, 

ud fra et økonomisk perspektiv. Dog kan der være andre perspektiver det er nødvendigt at have in mente 

44 https://tax.dk/jv/cc/C_C_5_3_2_2_4.htm
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inden man vælger hvilken beskatningsform man vil gå med. Dette vil blive undersøgt og gennemgået 

nærmere senere i opgaven.     

10.4 Delkonklusion     

Når man sammenligner de tre beskatningsformer med hinanden, kan man godt se, at der stilles en del flere 

krav til at anvende virksomhedsordningen i forhold til de to andre former.      

For alle tre former gælder det, at man skal overholde mindstekravsbekendtgørelsen. Ved anvendelse af 

kapitalafkastordningen skal man herudover opstille kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og 

konjunkturudligningskonto for at benytte ordningen.    

Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal man overholde bogføringslovens krav og adskille 

erhvervsøkonomien og den private økonomi. Yderligere skal der opstilles kapitalafkastgrundlag, 

kapitalafkast, konto for opsparet overskud samt mellemregningskonto og oplysning af indskud og eller 

hævninger skal fremgå af regnskabet. Overførsler af værdier fra virksomheden til den selvstændige skal 

foretages efter hæverækkefølgen.    

Ved personskattelovens regler, kan man ikke fratrække et kapitalafkast i den personlige indkomst. Det kan 

man til gengæld i de to andre ordninger. Beregningsgrundlaget er blot forskelligt. Kapitalafkastet skal 

tillægges i kapitalindkomsten ved de begge.   

Det er kun ved anvendelse af virksomhedsordningen, at man kan få fuldt fradrag for virksomhedens renter i 

det skattepligtige overskud. Ved henholdsvis PSL og KAO kan man kun få fradrag for virksomhedens renter i 

kapitalindkomsten, hvor fradragsværdien er lavere.    

Når man anvender personskatteloven som beskatningsform, er det ikke muligt at opspare overskud i 

virksomheden. Det er det dog ved anvendelse af de to andre former. I virksomhedsordningen er det muligt 

at opspare det overskud i virksomheden, som man ikke har hævet ud til sig selv privat. Man kan yderligere 

hensætte et beløb til senere hævning såfremt man ikke har hævet nok til at ramme topskattegrænsen.  

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen er der en begrænsning, så man kun kan henlægge 25% af det 

skattepligtige overskud, som skal bindes i et pengeinstitut efterfølgende og skal indtægtsføres igen inden 

for 10 år.     

PSL anses derfor for den administrativ letteste løsning. Derefter kommer KAO og til sidst kommer VSO som 

er den administrativt tungeste og sværeste at opgøre. Derfor kræver det oftest en revisors bistand til hjælp 

med denne.   
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For at kunne lave en analyse af hvilken beskatningsform der er den mest rentable, er der lavet en case, 

hvor der er taget udgangspunkt i en fiktiv virksomhed ved navn Læge Peter Jensen.    

Peter Jensen ejer en enkeltmandsvirksomhed og har tidligere anvendt reglerne efter PSL, men overvejer nu 

også de to andre ordninger. Han vil derfor gerne vide hvilken en af de tre beskatningsformer der er mest 

rentabel for ham i 2018. Dette regnes der efterfølgende på.    

Det skattemæssige resultat for Læge Peter Jensen opgøres til 1.070.000 kr. og virksomhedens renteudgifter 

udgør 8.159 kr. Det vil sige et skattemæssige resultat efter renter på 1.061.841 kr.   

Herefter regnes der først på, hvordan Peters skat vil se ud, såfremt han benytter personskattelovens regler. 

Her får han ikke fuldt fradrag for virksomhedens renter og ender derfor med en skattepligtig indkomst på 

807.992 kr. Den beregnede skat som han vil skulle betale beregnes herefter til 434.320 kr. for 2018, hvilket 

giver en effektiv skatteprocent på ca. 54% ud fra den skattepligtige indkomst.   

Der beregnes nu på hvad det vil koste Peter i skat såfremt han anvender virksomhedsordningen i stedet. 

Her opgøres indskudskonto og kapitalafkastgrundlaget til det samme beløb på 512.623 kr.  

Da kapitalafkastsatsen er 0% beregnes kapitalafkastet til 0 kr. i 2018.     

For at sammenligne ordningen bedst muligt, beregnes der først på hvor der ikke opspares overskud i 

virksomheden, og herefter på hvad skatten bliver, når der opspares overskud og optimeres til 

topskattegrænsen.    

Det er det skattepligtige resultat efter renter, der anvendes, da der nu er fuldt fradrag for renterne. 

Uden at opspare overskud beregnes den skattepligtige indkomst til 808.645 kr. og den beregnede skat 

opgøres til 432.444 kr. som er 1.876 kr. lavere end ved PSL.    

For at opspare overskud og optimere til topskattegrænsen, laves der først en disponering af overskuddet, 

hvor der bl.a. hensættes til senere hævning for at optimere mest muligt.     

Derefter viser det sig, at der flyttes 336.341 kr. til konto for opsparet overskud og at der skal betales 94.865 

kr. i virksomhedsskat. Det vil sige, at det er de 630.635 kr. som beskattes som personlig indkomst for året. 

Den personlig indkomst kan herefter opgøres til 498.900 kr. som er topskattegrænsen for 2018. Dette giver 

en skattepligtig indkomst for Peter på 411.934 kr. og en beregnet skat på 287.595 kr., som er en bespares 

på i alt 144.849 kr. som han kan spare ved at anvende VSO. Her er den effektive skatteprocent nu nede på 

ca. 47%.      

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen opgøres kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets begyndelse 

til 729.871 kr. Men da kapitalafkastsatsen er 0% opgøres kapitalafkastet igen til 0 kr.    
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Ved denne ordningen foretages der også først en beregning uden henlæggelse af overskud og derefter hvor 

25% af årets overskud henlægges til konjunkturudligningskontoen.    

Det er det skattepligtige resultat før indregning af renter der beskattes.    

Uden henlæggelse af overskud opgøres den skattepligtige indkomst til 807.992 kr. og den beregnede skat 

til 434.320 kr. hvilket er nøjagtig det samme, som ved anvendelse af personskatteloven som 

beskatningsform.     

Hvis man herimod henlægger 25% af overskuddet, er det muligt at reducere den skattepligtige indkomst til 

561.892 kr. og den beregnede skat til 344.463 kr. inkl. konjunkturudligningsskatten på 58.850 kr. Dette er 

altså en besparelse på af den beregnede skat på i alt 89.857 kr. i forhold til PSL, men det er 56.868 kr. mere 

i forhold til VSO.    

Det henlagte beløb på 267.500 kr. skal herefter overføres og bindes til en konto i et pengeinstitut og må 

ikke hæves før det henlagte beløb er hævet.    

Det må derfor antages at den mest rentable ordning, for Peter, vil være at vælge virksomhedsordningen, da 

han økonomisk set her får den største besparelse i 2018.   
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11. Sammenligning af resultater       

For at sammenligne beskatningsformerne efter hhv. personskatteloven, virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen, er nedenstående oversigt udarbejdet, for at skabe et bedre samlet overblik. 

Oversigten oplister resultaterne for alle beregningerne ved de forskellige beskatningsformer samt ved 

optimering af skatten i VSO og KAO.       

Sammenligningen viser hvor meget Peter kan spare ved at anvende de forskellige ordninger, samt hvad den 

effektive skatteprocent er. Der er taget udgangspunkt i personskatteloven, hvorfor besparelsen for de 

respektive ordninger viser besparelsen i forhold hertil.      

Sammenligning af beskatningsformerne

PSL VSO KAO VSO (optimering) KAO (optimering) 

Personlig indkomst 903.116 895.610 903.116 498.900 657.016

Kapitalindkomst -33.989 -25.830 -33.989 -25.830 -33.989

Ligningsmæssige fradrag -61.135 -61.135 -61.135 -61.135 -61.135

Skattepligtig indkomst 807.992 808.645 807.992 411.935 561.892

Forskel ift. PSL 0 653 0 -396.057 -246.100

AM-bidrag 85.600 84.947 85.600 50.451 64.200

Besparelse ift. PSL 0 -653 0 -35.149 -21.400

Topskat 60.632 59.506 60.632 0 23.717

Besparelse ift. PSL 0 -1.126 0 -60.632 -36.915

Virksomhedsskat 94.865 58.850

Slutskat 434.320 432.444 434.320 287.595 344.463

Besparelse ift. PSL 0 -1.876 0 -146.725 -89.857

Effektiv skatteprocent: 

Ift. den personlige indkomst 48% 48% 48% 39% 43%

Ift. den skattepligtige indkomst 54% 53% 54% 47% 51%

Effektiv skatteprocent er ekskl. virksomhedsskatten på 22%     

11.1 Personlig indkomst    

Den personlige indkomst er den indkomstform der beskattes med den højeste skatteprocent (op til 56% 

inkl. AM-bidrag), og derfor er det ud fra et skatteretligt perspektiv at foretrække, at den personlige 

indkomst er så lav som mulig.   
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Hvis de 3 beskatningsformer sammenlignes, hvor der ses bort fra optimeringsmulighederne, fremgår det af 

oversigten, at den laveste personlige indkomst forekommer ved anvendelse af virksomhedsordningen. 

Dette skyldes, at der er fradrag for virksomhedens renteudgifter ved anvendelse af denne ordning frem for 

de andre. Såfremt kapitalafkastsatsen havde været højere end 0%, havde det reduceret den personlige 

indkomst yderligere for virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Dog er denne 0% i 2018.   

Den højeste personlige indkomst forekommer derfor ved anvendelse af både PSL og KAO, da der ikke er 

forskel på disse 2 ordninger, så længe der ikke henlægges til konjunkturudligning.   

Sammenholdes beregningerne ved optimering, viser det at den personlige indkomst er lavest ved 

anvendelse af optimering i virksomhedsordningen, da Peter kun hæver private midler ud til sig selv op til 

topskattegrænsen, og derved har mulighed for at optimere sin personlige indkomst til dette. Hvorimod der 

ved brug af kapitalafkastordningen kun kan opspares 25% af det skattepligtige overskud, er det ikke muligt 

for Peter at komme ned på en personlig indkomst, der rammer topskattegrænsen. Såfremt hans overskud i 

virksomheden havde været lavere, ville det være muligt at komme nærmere topskattegrænsen.   

11.2 Kapitalindkomst    

Som det fremgår af oversigten, er kapitalindkomsten kun anderledes ved anvendelse af 

virksomhedsordningen på grund af virksomhedens renteindtægter der er flyttet til den personlige 

indkomst. Den er altså identisk for alle de andre ordninger.  

Såfremt kapitalafkastsatsen havde været over 0% havde denne beregning set anderledes ud, da 

kapitalafkastet i dette tilfælde ville blive tillagt her ved anvendelse af både VSO og KAO.  

11.3 Ligningsmæssige fradrag   

De ligningsmæssige fradrag er ved alle 3 beskatningsformer identiske, da de ikke påvirkes som sådan af 

virksomhedens resultat, og primært vedrører private udgifter, som beskattes efter personskatteloven. 

Dog hvis den skattepligtige havde haft en AM-bidragspligtig indkomst der i 2018 lå under 361.053 kr. havde 

dette reduceret beskæftigelsesfradraget, da der opnås fradrag for 9,5% af denne indkomst med et 

maksimalt fradrag på 34.300 kr.      
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Jobfradraget er i 2018 på 2,5% og kan højest udgør 1.400 kr. Det mindste beløb der skal tjenes for at få 

fuldt fradrag er 243.500 kr.45

Hvis Peter ikke havde indbetalt til pension, havde han heller ikke fået det ekstra pensionsfradrag. Man får 

her automatisk et ekstra fradrag, når der indbetales til fradragsberettigede pensionsordninger. Det 

beregnes som en procentdel af ens indbetalinger op til 70.000 kr. Procentdelen afhænger af, hvor mange år 

man har til folkepensionsalderen og for Peters tilfælde er dette mere end 15 år, hvorfor han får et ekstra 

fradrag på 8% af indbetalingerne. 8% af 70.000 kr. (maks.) = 5.400 kr.   

Såfremt han havde indbetalt mindre end 70.000 kr. ville fradraget reduceres. 46

11.4 AM-bidrag    

Det fremgår af oversigten, at uden optimering, er det højeste AM-bidrag der skal betales ved både PSL og 

KAO. Ved VSO er den lidt lavere, da renteudgifterne er fratrukket i den AM-bidragspligtige indkomst, som i 

dette tilfælde er virksomhedsoverskuddet. AM-bidraget beregnes som 8% af beregningsgrundlaget. Det 

betyder også at størrelsen for besparelsen afhænger af, hvor højt virksomhedens overskud ligger på. Jo 

lavere beløb, jo lavere AM-bidrag skal der betales.   

Ved optimering for henholdsvis KAO og VSO, er AM-bidraget derfor væsentlig lavere end uden optimering. 

Her spares der ved VSO 50.451 kr. i AM-bidrag og 21.400 kr. ved KAO.    

11.5 Topskat    

Topskatten, som vi kan se, skal Peter betale i samtlige ordninger med undtagelse i virksomhedsordningen, 

hvor der optimeres til skattegrænsen. Ved anvendelse af personskatteloven skal han betale 60.632 kr. og 

ved optimering i kapitalafkastordningen skal han kun betale 23.717 kr., hvilket er en besparelse på 36.915 

kr.    

VSO og KAO er derfor de 2 ordninger, hvor der kan bespares væsentlig mest ved opsparing af overskud. 

Ved KAO kan topskattebetalingen dog ikke undgås helt, da der ikke kan henlægges mere overskud til 

konjunkturudligningskontoen i 2018.        

45 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234762 – Beskæftigelse- og jobfradrag 

46 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2559 – Ekstra pensionsfradrag 
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11.6 Virksomhedsskat    

Virksomhedsskatten skal kun betales, når der opspares overskud. Denne udgør 22% af det opsparede 

beløb. Da der opspares mest overskud i virksomhedsordningen, er det også her der skal betales mest.  

I 2018 skal der betales 94.865 kr. såfremt han vælger denne ordning. Hvis han vælger at spare op i 

kapitalafkastordningen skal han betale 58.850 kr.      

Beløbet er dog kun en foreløbig skat, som vil blive modregnet når det opsparede overskud på et senere 

tidspunkt hæves ud og beskattes som personlig indkomst.   

Så længe der ikke spares op, skal der altså ikke betales noget virksomhedsskat.   

11.7 Slutskat   

Ved anvendelse af personskattelovens regler eller kapitalafkastordningen uden henlæggelse af overskud, er 

der ikke nogen forskel i slutskatten, da denne for begges vedkommende er på 434.320 kr.    

Såfremt virksomhedsordningen anvendes uden at opspare overskud, er der en lille besparelse at hente på 

1.876 kr. på grund af det den højere fradragsværdi i den personlige indkomst.   

Det er først når der opspares overskud, at slutskatten ændrer sig væsentligt. Her viser det sig, at der er en 

besparelse på 89.857 kr. at hente ved anvendelse af kapitalafkastordningen med henlæggelse af 25% af 

overskuddet til konjunkturudligningskontoen. Såfremt Peter vælger denne ordning vil han derfor kun skulle 

betale 344.463 kr. mod 434.320 kr. hvis han havde valgt reglerne efter personskatteloven.   

Den ordning, hvor der er mest skat at spare, er virksomhedsordningen med optimering til 

topskattegrænsen, da der samlet set er en besparelse på hele 146.725 kr., hvor slutskatten ender på 

287.595 kr. Dette er altså en besparelse på 56.868 kr. i forhold til slutskatten i KAO.    

Økonomisk set, vil det derfor være mest fordelagtigt for Peter, at vælge den ordning, hvor han kan spare 

flest penge for indkomståret. Det er i dette tilfælde virksomhedsordningen, hvor der optimeres, og hvor 

han sparer væsentligt mere i forhold til de andre ordninger i indkomståret 2018.   

11.8 Effektiv skatteprocent    

Den effektive skatteprocent er et udtryk for den samlede procentsats, som skatteyderen skal betale i skat.  

I dette tilfælde, har jeg valgt at måle den effektive skatteprocent ud fra både den personlige indkomst og 

den skattepligtige indkomst. Dette er gjort for alle beregningerne, for at kunne sammenligne, hvor 

beskatningen har været højest og hvor den har ligget lavest.    
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Som vi kan se ud fra sammenligningen, ligger den effektive skatteprocent på 48% ud fra den personlig 

indkomst ved alle de 3 ordninger så længe der ikke optimeres. Det betyder, at Peter ud fra den personlige 

skat skal betale 48% af dette beløb til staten. Såfremt der optimeres i KAO falder den til 43% og ved 

optimering i VSO falder den helt ned til 39%. Dette er ekskl. virksomhedsskatten på 22% af overskuddet, da 

det ikke er relevant at medtage i beregningen, fordi man får en reducering i skatten på samme beløb, så 

snart at det opsparede overskud i et senere indkomstår hæves ud og beskattes.     

Såfremt der tages udgangspunkt i den effektive skatteprocent i forhold til den skattepligtige indkomst, 

ligger den på ca. 54% for ordningerne, hvor der ikke optimeres. Dette skyldes primært, at der her betales 

topskat, og derfor falder den ned til 51% ved optimering i KAO og 47% ved optimering i VSO.     

Ud fra dette perspektiv, må der derfor igen konkluderes, at det er mest rentabelt at vælge 

virksomhedsordningen, såfremt man er interesseret i at betale mindst muligt skat. Når der betales mindst 

muligt skat, er der også en større sandsynlighed for at man kan benytte de sparede midler til at investere 

sine penge i virksomheden, og dermed konsolidere.  

Det kan derfor anbefales Peter, at anvende virksomhedsordningen i 2018, ud fra ovenstående perspektiv. 
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12. Valg af beskatningsform og konsekvenserne heraf     

12.1 Virksomhedsordningen     

Ud fra de beregninger, der nu er lavet for virksomheden Læge Peter Jensen, må det konkluderes, at den 

ordning der er mest rentabel for Peter at vælge, er virksomhedsordningen. Ved at vælge denne ordning, 

kan han spare 146.725 kr. i slutskatten frem for at vælge personskatteloven, og 56.868 kr. frem for at vælge 

kapitalafkastordningen, hvor der optimeres maksimalt.  

Ved at vælge den ordning, hvor Peter skal betale mindst i skat, vil han i stedet kunne spare dem op i 

virksomheden eller bruge dem til at konsolidere.     

Økonomisk set ville det ikke kunne svare sig, at vælge nogle af de andre løsninger i 2018, da det blot vil 

være en ekstra udgift for ham.    

Man kan diskuterer om, det vil være mest rentabelt at vælge en af de andre ordninger i et af efterfølgende 

indkomstår. Her vil personskatteloven hurtigt kunne udelukkes, da Peter her ikke kan få fradrag for sine 

renteudgifter i den personlige indkomst, og han har derudover ikke mulighed for at optimere og dermed 

indkomstudjævne.     

I 2018, hvor kapitalafkastsatsen er på sit laveste niveau nogensinde, nemlig 0%, vil det ikke være 

fordelagtigt, at vælge ordningen, da han hermed ikke kan få fradrag for kapitalafkastet. Om satsen stiger 

igen i 2019, er endnu ikke til at sige, men såfremt at den stiger til 1% vil kapitalafkastet stadig udgøre 

mindre end renteudgifterne i virksomheden. I virksomhedsordningen opnår man også fradrag for 

kapitalafkastet, dog er kapitalafkastgrundlaget ofte lavere, da gælden skal fratrækkes heri. Det må alligevel 

formodes, at kapitalafkastsatsen skal stige væsentligt, før at det kan betale sig for Peter at vælge KAO frem 

for VSO i dette henseende.     

12.2 Overvejelser inden valg     

Peter har selv stået for udarbejdelse af regnskab og selvangivelse førhen, men hvis han skifter til 

virksomhedsordningen, som er meget mere kompleks end de andre ordninger, skal han være opmærksom 

på, at skal kunne efterkomme alle kravene for at kunne anvende ordningen. I realiteten vil han godt kunne 

udarbejde det hele selv, såfremt han sætter sig grundigt ind i reglerne og lære at lave overskuddisponering, 

opgørelse af indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og konto for opsparet overskud mv.      

Risikoen for at han laver en fejl, må dog antages at være betydelig, da han ikke er uddannet inden for 

arbejdsområdet og ikke havde noget kendskab til det i forvejen. Det anbefales ham derfor at få en revisor 
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til at hjælpe ham med at udarbejde regnskab og selvangivelse mv. ved anvendelse af 

virksomhedsordningen, mod at betale et honorar for dette.      

Honoraret til revisoren er fradragsberettiget og kan trækkes fra i det skattepligtige overskud. Det vil sige, at 

det trækkes fra i den personlige indkomst, hvor fradragsværdien ligger på næsten 40% i 2018, som det 

tidligere i opgaven er blevet beregnet frem til. Hvis man derfor antager, at en revisor koster 20.000 kr., som 

revisoren har afsat i regnskabet jf. bilag 1, så er nettoudgiften (efter skat) for dette ca. 12.000 kr.  

I forhold til den besparelse, der er ved at anvende virksomhedsordningen, må det derfor antages, at det 

ved dette scenarie, godt kan betale sig med en revisor til at assistere med udarbejdelsen.      

Ovenstående betyder endvidere, at den erhvervsdrivende ikke længere skal bruge tid på, at holde regnskab 

og spare derfor en hel del tid. Den tid kan i stedet bruges i virksomheden, fx ved at forsøge at skabe vækst 

og konsolidere virksomheden. Revisoren kan ydermere bruges som rådgivning, og det kan være at Peter 

kan få en masse gode råd med på vejen, som han ikke vidste i forvejen.     

Ved at anvende virksomhedsordningen og dermed optimere til topskattegrænsen og spare skatten, kan 

Peter bruge de midler han lader blive i virksomheden til fx at investere.     

I årsregnskabet, jf. bilag 1 kan vi se, at Peter har en bankgæld på i alt 308.933 kr. Ud fra 

renteomkostningerne fra banklånet på 6.062 kr., er det derfor muligt at beregne sig frem til at der ca. 

betales en rente på 2%. Inden Peter investerer sine likvider i virksomheden, ville det derfor være en idé at 

vente til, at han helt har indfriet sit lån, da det ikke kan garanteres, at han får et afkast på sine investeringer 

der ligger over 2%. Ved at indfri gælden spares renterne og der vil efterfølgende også være flere penge til 

rådighed. 

Så snart Peter er gældfri, kan han investere pengene i virksomheden og derved afhente et muligt afkast. 

En måde han kan gøre dette på, er ved at investere sine overskydende midler i eksempelvis aktier. Ved 

investering af aktier skal man dog være opmærksom på, at det ikke er alle former for aktier der kan indgå i 

virksomhedsordningen. Det er fx ikke tilladt at investere i enkeltaktier, der er omfattet af 

aktieavancebeskatningsloven. Det er dog tilladt at lade investeringer i obligationer og akkumulerende 

investeringsforeninger indgå i ordningen. På den måde kan man herved både investere i aktier og 

obligationer. Ved akkumulerende investeringsforeninger bliver der ikke løbende udbetalt udbytte og 

renteindtægter, og aktieudbytter geninvesteres automatisk. Derfor er det lovligt at investere heri i VSO.  

Har man frie midler i VSO, som man gerne vil placere i værdipapirer, er det således meget vigtigt at man 

sikrer sig, at de ønskede værdipapirer nu også kan/må indgå i virksomhedsordningen.     
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Såfremt man ved en fejl har investeret sine VSO midler i eksempelvis enkeltaktier, vil dette blive betragtet 

som en privat hævning og kan koste den erhvervsdrivende dyrt, hvis der i forvejen er opsparet en del 

overskud i ordningen. Det investerede beløb vil da blive betragtet som personlig indkomst og beskattes 

herefter. 47

Ved at benytte en revisor, er det yderligere muligt for Peter at få hjælp til at lave en restskatteberegning 

sidst på året. Hvis man ved at man får en restskat og har likvide midler stående på virksomhedskontoen, 

kan det oftest betale sig allerede at betale restskatten inden årets udgang. Dermed kan man undgå at skulle 

betale renter til SKAT. Det gælder i realiteten uanset om du betaler fra din private bankkonto eller 

virksomhedskontoen. Man skal blot være opmærksom på, at hvis man hæver pengene fra virksomheden, 

vil det være en privat hævning. Da man i virksomhedsordningen beskattes af de hævninger man foretager, 

skal man derfor sikre sig at man ikke kommer til at hæve for meget, så man ikke kan optimere til 

topskattegrænsen.     

Hvis man venter med at betale restskatten efter årets udgang, skal man betale en dag-til-dag rente for hver 

dag der går, frem til betalingen. Renten til SKAT er ikke fradragsberettiget i det skattepligtige overskud.  

Ved at betale restskatten hurtigst muligt kan man reducere eller helt fjerne potentielle renter eller 

procenttillæg. 48

Er der overskud i virksomheden og man benytter sig af virksomhedsordningen, vil der være store fordele at 

hente ved at investere pengene i virksomheden, i stedet for at hæve dem ud privat. I sær hvis den 

erhvervsdrivende i forvejen betaler topskat af sin indkomst og har en langsigtet plan med sine 

investeringer.    

Eftersom at Peter er læge og har sine faste patienter hvert år, må man antage at hans indkomst generelt vil 

være meget stabil og ikke vil have de helt store væsentlige udsving fra år til år.     

Det vil derfor være en fordel for ham, hvis han fortsat ikke hæver mere ud end til topskattegrænsen, så han 

kan blive ved med at udjævne sin indkomst og skat.    

Jo længere han kan udskyde sine hævninger, jo mere fordelagtigt er det, da topskattegrænsen øges hvert 

år.   

47 https://www.berlingske.dk/annonce/virksomhedsordning-giver-store-investor-fordele - Investering i VSO 

48 https://globalrevision.dk/vent-med-at-betale-restskatten/ - Restskat 
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12.3 Konsekvenser    

Det er dog ikke helt risikofrit at opspare overskuddet i virksomheden år efter år, da man kan ende med at 

have en et rigtigt højt opsparet overskud. Man skal stadig huske på, at det er en latent/udskudt skat som 

skal betales igen, når de trækkes ud af virksomheden eller når virksomheden lukker.     

Forstået på den måde, at hvis man har opsparet et stort overskud i virksomheden, og på et tidspunkt hæver 

en del penge ud til sig selv, til fx køb af ny bil, køkken, rejse eller andet, så skal man betale marginalskatten.  

Det vil sige, forskellen mellem de 22% (virksomhedsskatten) og ca. 42% eller 56% inkl. 

arbejdsmarkedsbidrag, afhængig af om der skal betales topskat eller ej.    

Det er derfor vigtigt at man ikke hæver mere end et vidst beløb hvert år. Hvis han hæver for meget risikere 

man at blive beskattet af det opsparede overskud som topskat.     

Hvis man et år har underskud eller overskuddet blot ligger under topskattegrænsen, og man har opsparet 

overskud i VSO, vil det mest optimale være igen at optimere op til topskattegrænsen, og dermed hive en 

del eller det hele af den udskudte skat ud, uden at skulle betale topskat af beløbet. Derved har den 

selvstændige erhvervsdrivende sparet 15% i skat.   

Det er derfor vigtigt at man planlægger, hvordan man vil skille sig af med den opsparede overskud igen, da 

den godt kan hobe sig op over mange år. Det kan blive rigtig dyrt for virksomhedsejeren, hvis han pludselig 

skal betale det hele på en gang, fordi at han lukker virksomheden eller ved en fejl kommer til at lave en 

sikkerhedsstillelse for privatgæld gennem aktiver i virksomhedsordningen og pludselig skal beskattes af alt 

det opsparede overskud. Man skal derfor altid have likviditeten til at kunne betale den latente skat. 

Såfremt man ikke er villig til at løbe risikoen og ende med et alt for højt opsparet overskud, er det altid 

muligt at hæve hele overskuddet hvert år, og blive beskattet af dette. Derved opnår man stadig fordelen 

ved at kunne fratrække renteudgifterne i virksomhedens skattepligtige resultat.     

12.4 Kapitalafkastordningen i 2018     

Ud fra beregningerne i denne opgave, viste det sig jo at kapitalafkastordningen ikke var særlig rentabel i 

2018, da der ikke kunne opnås noget fradrag for kapitalafkastet, som man har kunne i tidligere år. Man kan 

derfor stille spørgsmålstegn til denne beskatningsmodel, som tidligere nævnt, ofte bliver anvendt af 

personer med udlejningsejendomme og forældrekøb. Ved udlejningsejendomme, er der oftest stiftet gæld i 

forbindelse med køb af en ejendom, og der er derfor høje renteudgifter, som altså ikke længere kan 

fratrækkes, i form af kapitalafkastet, ved anvendelse af denne ordning.      



Side 74 af 86

For et par år tilbage var KAO i mange tilfælde et udmærket alternativ til VSO, da mange med for 

eksempelvis udlejningsejendomme kunne beregne et forholdsvis stort kapitalafkast samtidig med, at der 

ikke er samme regnskabskrav, som der er ved brug af virksomhedsordningen.    

I takt med at kapitalafkastsatsen nu er faldet til 0%, kommer denne beskatningsmodel nok sjældent i 

betragtning, da skattefordelen man kan opnå, ved at lade en revisor bistå med virksomhedsordningen, 

højst sandsynlig vil overstige det honorar, som revisoren typisk skal have, og som i øvrigt er 

fradragsberettiget.     

Hvis man derfor står og har anvendt kapitalafkastordningen i tidligere år, og gerne vil skifte til 

virksomhedsordningen, kan dette muligvis godt betale sig i de fleste tilfælde, hvis der er renteudgifter i 

virksomheden.    

Hvis man ønsker, at skifte fra KAO til VSO og gennem årene har henlagt en del af overskuddet, er der 

mulighed for at overføre henlæggelsen fra konjunkturudligningskontoen til virksomhedsordningen. 

Henlæggelsen vil her i stedet blive betragtet som en opsparing i virksomhedsordningen og den betalte 

konjunkturudligningsskat vil blive betragtet som en virksomhedsskat. Efter at man har skiftet ordning, kan 

det bundne beløb i pengeinstituttet frigives. Frigivelsen kan dog stadig tidligst ske 3 måneder efter, at 

henlæggelsen er bundet i pengeinstituttet.    

Den eneste fordel der er ved at anvende kapitalafkastordningen frem for reglerne ved personskatteloven, 

er at man har mulighed for at henlægge 25% af virksomhedsoverskuddet. Man skal dog lige have i mente, 

at når der laves en henlæggelse, så er det rent faktisk likviditet der skal sættes til sides på en særskilt konto 

som tidligere beskrevet. Ved brug af virksomhedsordningen, har man pengene til rådighed, og har mulighed 

for at investere dem i stedet for at de forbliver uforrettet. Indlånsrenten ligger derudover også på ca. 0% i 

2018, og i nogle tilfælde kan det vise sig at der er en negativ indlånsrente, så man skal betale penge i 

stedet.      

Hvilken beskatningsform man generelt skal vælge som selvstændig erhvervsdrivende, afhænger selvfølgelig 

meget af virksomhedens situation og de behov man har. Er det en lille virksomhed uden renteudgifter eller 

lignende kan det måske bedst svare sig, at vælge reglerne for personskatteloven og spare udgiften til 

revisor. Hvorimod hvis det er en større personlig virksomhed med renteudgifter, skal man være 

opmærksom på kapitalafkastsatsen og hvilke fordele der er mest optimale at vælge i forhold til om det skal 

være kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen.     
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13. Konklusion   

En selvstændig erhvervsdrivende betegnes som en person, der driver egen virksomhed med henblik på at 

opnå overskud. Såfremt den erhvervsdrivende er fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark, har 

personen mulighed for at vælge beskatning efter reglerne i enten personskatteloven, 

virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.      

Beskatningen sker som udgangspunkt efter personskattelovens regler, medmindre man aktivt går ind og 

vælger en af de andre ordninger.    

Uanset hvilken beskatningsform der vælges, er det et krav, at man fører regnskab med virksomhedens 

resultat og gemmer alle bilag, så de kan dokumenteres, da mindstekravsbekendtgørelsen skal overholdes. 

Personens indkomst opdeles i personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag, som samlet 

set udgør den skattepligtige indkomst og ud fra dette kan årets aktuelle skat der skal betales beregnes. En 

person vil maksimalt kunne betale ca. 52% i skat før AM-bidrag og ca. 56% hvis AM-bidraget medregnes i 

skatteloftet.   

Ved brug af personskattelovens regler eller kapitalafkastordningen, beskattes man ud fra virksomhedens 

overskud før renter. Såfremt man benytter virksomhedsordningen, kan man opnå den fordel at fratrække 

renterne i overskuddet og dermed i den personlige indkomst, hvor fradragsværdien er højere.   

Det er muligt, at opnå fradrag for kapitalafkast i kapitalafkastordningen, hvilket skal svare til et fradrag for 

den investerede kapital i virksomheden. Ved virksomhedsordningen fratrækkes kapitalafkastet også, men 

beregningsgrundlaget for de 2 ordninger er forskellige.    

Kapitalafkastsatsen er dog 0% i 2018, hvilket betyder, at kapitalafkastet vil være 0 kr. uanset hvad.  

Fordelene ved at anvende VSO eller KAO er endvidere, at man kan opspare overskud i virksomheden.  

Ved KAO er der dog en begrænsning på, at du maksimalt kan henlægge 25% af det skattemæssige resultat 

til konjunkturudligningskontoen, som skal bindes i en konto i et pengeinstitut.     

I VSO kan man opspare hele overskuddet efter kapitalafkast og hævninger er fratrukket. Så hvis man ikke 

hæver for meget ud til sig selv privat, så er det muligt hvert år at ramme en personlig indkomst svarende til 

topskattegrænsen og derved undgå at betale topskat. Det er lidt sværere ved KAO, da det afhænger af 

resultatets størrelse, fordi man kun kan henlægge 25% af overskuddet.    

Det opsparede overskud bliver for begge ordninger beskattet med en virksomhedsskat på 22% og betales i 

det indkomstår, hvor opsparingen foretages.     
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Så snart det opsparede overskud hæves, bliver det beskattet som personlig indkomst, men der opnås en 

reducering af skatten for den tidligere betalte virksomhedsskat.    

For at kunne anvende virksomhedsordningen stilles der mange krav, da der skal opgøres et selvstændigt 

regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringslovens krav, så erhvervsøkonomien og den private 

økonomi adskilles fuldstændigt. Derudover skal der opgøres indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, 

kapitalafkast og konto for opsparet overskud. Derudover skal der af regnskabet fremgå 

mellemregningskonto og indskud og eller hævninger.   

Ved kapitalafkastordningen skal der kun opgøres kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og 

konjunkturudligningskonto. Den anses derfor som et nemmere alternativ til virksomhedsordningen, som er 

mere kompleks og administrativ tung at opgøre. Derfor vil det oftest kræve en revisor til at hjælpe med 

dette. Personskatteloven er den administrative letteste løsning, da kravene hertil er få.    

For at beregne hvilken beskatningsform der er den mest rentable, er der taget udgangspunkt i en fiktiv 

virksomhed og et fiktivt scenarie, hvor Peter Jensen driver enkeltmandsvirksomheden Læge Peter Jensen. 

Han vil gerne vide hvilken beskatningsform der er mest rentabel for ham og hvor han dermed kan spare 

flest penge i 2018.   

Efter, at det skattepligtige overskud er opgjort til 1.070.000 kr. og renteudgifterne til 8.159, regnes der først 

på hvad det vil koste Peter såfremt han anvender reglerne for PSL. Her kommes der frem til en beregnet 

skat på 434.320 kr.    

Efterfølgende regnes der på hvad det vil koste Peter i skat, hvis han anvender VSO. Der opstilles derfor 

indskudskonto og kapitalafkastgrundlag inden. Hvis Peter i 2018 hæver hele årets resultat og ikke opsparer 

noget overskud i virksomheden, ender han med en beregnet skat på 432.444 kr. som er lidt lavere, på 

grund af det fulde fradrag af renteudgifterne.     

Såfremt at han opspare overskud og optimerer til topskattegrænsen, kommer skatten ned på 287.595 kr. 

hvilket er en besparelse på 146.725 kr.    

Ved beregning af kapitalafkastordningen opgøres der først kapitalafkastgrundlag. Men da 

kapitalafkastsatsen er 0%, opnår han ikke fradrag for kapitalafkastet. Det viser sig også i skatteberegningen 

uden henlæggelse til konjunkturudligningskontoen, da han her vil skulle betale det samme i skat som ved 

anvendelse af personskatteloven som beskatningsform.   

Såfremt han henlægger 25% af overskuddet, vil han dog have mulighed for at ende på en aktuel skat på 

344.463 kr. hvilket er en besparelse på 89.857 kr. i forhold til PSL, men det er stadig 56.868 kr. mere end 

ved VSO.     
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Det kan derfor konkluderes, at det økonomisk set er mest rentabelt at anvende virksomhedsordningen i 

2018, såfremt man udnytter dens fordele.    

De penge der spares, vil man i stedet kunne bruge på at konsolidere virksomheden. Ved 

kapitalafkastningsordningen, er dette dog ikke muligt, da pengene skal bindes til en konto i et pengeinstitut 

indtil de hæves igen. Men i virksomhedsordningen, er der fri mulighed for at investere pengene, da de ikke 

skal bindes. Herved ville det være ideelt først at afvikle sine lån og blive gældfri før pengene investeres. 

Derefter vil man kunne investere i værdipapirer, som for eksempel obligationer og akkumulerende 

investeringsforeninger, som godt kan indgå i virksomhedsordningen.      

Ved at benytte en revisor til at bistå med udarbejdelse af ordningen, vil man kunne spare en del tid og 

dermed koncentrere sig mere om sin forretning. Revisorhonoraret kan yderligere fratrækkes i skatten. Det 

vil også være muligt at lave en restskatteberegning sidst på året, og derved spare eventuelle renter og 

gebyrer til SKAT, såfremt man ved at man får en restskat for indkomståret.   

Når man opsparer overskud i virksomheden, skal dette planlægges nøje, da det ikke er helt risikofrit. Man 

kan ende med at have et meget højt beløb i opsparet overskud, og da dette blot er en udskudt skat, vil den 

før eller siden skulle betales, når de hæves ud igen. Det er marginalskatten som er forskellen mellem de 

22% og ca. 42% eller 56% afhængig af om der betales topskat eller ikke.      

Ud fra beregningerne i denne opgave, viste det sig at kapitalkastordningen ikke var særlig rentabel, når der 

ikke blev henlagt noget af overskuddet. Dette skyldes, at kapitalafkastsatsen er 0%, og den vil af den grund 

ikke være særlig anvendelig for mange virksomheder i 2018, hvis man har renteudgifter i virksomheden. 

Dog er det muligt at skifte til virksomhedsordningen ved at overføre det tidligere henlagt beløb fra 

konjunkturudligningskontoen til opsparet overskud i virksomhedsordningen.       

Hvilken beskatningsform man skal vælge afhænger dog af virksomhedens situation og de behov man har. 

Det afhænger yderligere af virksomhedens størrelse og om man har renteudgifter eller tilsvarende.    
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