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Summary  
Tax related perspectives for self-employed workers when establishing a business. 

It is the purpose of this master thesis to present and analyze tax related perspectives for self-employed 

workers when establishing a business in Denmark.  

The master thesis has a two-fold approach, a theoretical one, concerning relevant tax law and the princi-

ples used for calculating income taxes and practical one based on a case study, which thus allows theory 

being applied to practical use.   

A self-employed worker can choose between three taxation schemes, the personal taxation scheme, the 

return of capital scheme and the business taxation scheme.  

Under the personal taxation scheme income is divided into to two main groups: personal income and capi-

tal income. Personal income is more heavily taxed when it reaches the upper tax level. 

 The return of capital- and the business taxation scheme follow the same principles, but they still differ 

from the personal taxation scheme.   

When chosen, the return of capital scheme allows the self-employed worker, to partial deduct commercial 

interest as a return on capital is calculated and deducted from personal income and added to the capital 

income thereby lowering the overall taxation. A short-term tax relief is also available in the way of savings.  

The business taxation scheme secures full deduction of commercial interests and compared to the return of 

capital scheme it is more flexible when it comes to savings and short-term tax relief. A return on capital is 

also calculated and deducted from personal income and added to the capital income. 

 Deciding on a taxation scheme will be a case-by-case decision, but it’s important to identifying whether 

personal income reaches the upper tax level and look at the overall level for commercial interest and of net 

capital income in order to optimize the tax payment.  

In the presented case-sturdy a self-employed worker establishes a business. 

 It is analyzed which one of the available taxation schemes that should be used. Based on the projected 

earnings and interests going forward and restrictions applied by the owner, it is concluded that the busi-

ness taxation scheme should be used as it lowers the overall tax payment and secures a higher permanent 

tax relief plus savings. 
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Indledende kapitel 

Skattemæssige betragtninger for selvstændige erhvervsdrivende ved opstart af virksomhed 

Afhandlingens formål er at behandle kort- og langsigtede skattemæssige problemstillinger som selvstændi-

ge erhvervsdrivende må forholde sig til ved opstart af egen virksomhed i Danmark. 

Som selvstændig erhvervsdrivende, normalt kendetegnet ved ”for egen regning og risiko, at udøve en virk-

somhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud”, vil en naturlig overvejelse være hvor-

ledes det økonomiske udbytte maksimeres, mens den dertilhørende risiko minimeres.  

Ud fra en skattemæssig betragtning må følgende, uden en forudgående uddybning findes nødvendig, som 

udgangspunkt kunne sluttes: ”en erhvervsdrivende vil såfremt dennes virksomhed frembringer et drift-

mæssigt overskud, forsøge inden for rammerne af gældende lovgivning, at minimere den skat som skal 

betales.  

Tilsvarende må et eller gentagende underskud blive forsøgt udnyttet på en måde, som tilgodeser interes-

serne hos den enkelte erhvervsdrivende.” 

Grundet det nære samspil mellem skattelovgivningen og de respektive selskabsformer, hvoraf valget af 

formen hvori virksomheden drives, dette værende enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, som 

skattemæssigt er defineret som ikke-selvstændige skattesubjekter eller i form af et kapitalselskab, der 

modsat defineres som et selvstændigt skattesubjekt netop har afgørende betydning for hvilke regler, der 

finder anvendelse ved beskatningen af en vilkårlig erhvervsvirksomhed.  

For de ikke-selvstændige skattesubjekter, gælder at det er personen bag, og ikke virksomheden, som be-

skattes. Det er hensigten med afhandlingen, at fokus alene er på selvstændig erhvervsdrivende, hvor mu-

lighederne for beskatning er personskattelovens almindelige regler, eller virksomhedsskattelovens be-

stemmelser, ved enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastningsordningen.  

Den grundlæggende overvejelse ved valg af beskatningsform, må være afledt af ønsket hos det vilkårlige 

skattesubjekt, om en minimering af skattebetalingen, og hvorledes indkomsten efter skat kan udnyttes i 

forhold til den løbende husholdning, eller mere langsigtede betragtninger såsom opsparing.  

Mulighederne for beskatning efter personskatte- og virksomhedsskatteloven, giver naturligt en række ind-

faldsvinkler som kan illustreres ved inddragelse af konkrete skatteberegninger med udgangspunkt i en case 

virksomhed under hensyn til valg af de forskellige beskatningsformer.  

Herved kan praktiske relevante og realistiske skattemæssige problemstillinger kombineres og behandles i 

samspil med relevant teori.  
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Problemformulering 

 

Emne:  

Skattemæssige betragtninger for selvstændige erhvervsdrivende ved opstart af virksomhed 

Problemafgræsning: 

Formålet med afhandlingen er med udgangspunkt i en indledende teoretisk gennemgang af de vigtigste 

regler for erhvervsbeskatning, at behandle skatteretlige problemstillinger, som mest findes relevante for 

selvstændige erhvervsdrivende ved opstart af virksomhed samt under hensyn til den fremadrettede drift og 

med udgangspunkt i denne gennemgang og dertilhørende analyse, udtrykke en konklusion om hvilken be-

skatningsform, der findes mest fordelagtig, herunder hvorledes skattebetalingen minimeres, og opsparing 

optimeres i alternative case scenarier med fokus på praktisk realisme og relevans.  

Heraf er følgende problemformulering valgt med dertilhørende uddybende problemstillinger som søges 

besvaret: 

Problemformulering: 

En speciallæge ønsker at opstarte en speciallægepraksis i form af overtagelse af en eksisterende speciallæ-

gevirksomhed som led i et generationsskifte. Ud fra de givne forudsætninger og faktiske forhold, hvilken 

beskatningsform vil, ud fra et skattemæssigt perspektiv, være optimal?  

Skatteretlige forhold 

 Hvilke beskatningsformer kan selvstændige erhvervsdrivende anvende i henhold til dansk lovgiv-

ning? 

 Hvorledes adskiller de forskellige beskatningsformer sig fra hinanden? 

 Under hvilke forudsætninger og forhold vil den enkelte beskatningsform eventuelt bedst kunne 

anvendes? 

Skattemæssige betragtninger med udgangspunkt i den case baserede speciallægevirksomheden 

 Hvilke skattemæssige forhold vil kunne være relevante at forholde sig til? 

 Med udgangspunkt i skatteberegninger, hvorledes vil de respektive beskatningsformer adskille sig?  

 Ud fra en samlet betragtning, hvilken beskatningsform vil være at foretrække? 
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Afgrænsning 

Med et utal af indfaldsvinkler til denne generelle erhvervsbeskatning og de problemstillinger den enkelte 

erhvervsdrivende må tage stilling til i forbindelse med opstart af erhvervsvirksomhed følger naturligt et 

behov for at afgrænse de områder og emner afhandlingen vil dække. 

Der medtages derfor alene selvstændige erhvervsdrivende for at opnå større indsigt i anvendelse af virk-

somhedsskatteloven som beskatningsgrundlag. Personer, som driver virksomhed igennem et kapitalsel-

skab, det vil sige hovedaktionærselskaber, medtages ikke i afhandlingen. Inddragelse af selvstændige skat-

tesubjekter i form af kapitalselskaber ville tillige have medført en teoretisk gennemgang af grundprincipper 

i selskabsskatteloven og dertilhørende skatteberegninger, som ligeledes under hensyn til afhandlingens 

samlede omfang, er fundet uhensigtsmæssigt at inddrage.  

Når virksomhedsordningen desuden vælges som beskatningsform sidestiller de selvstændige erhvervsdri-

vende til dels så disse beskattes på samme måde som selskaber. Af denne årsag er undladelsen af selskabs-

beskatning ikke et forhold, som vil gøre konklusioner i indeværende afhandling mindre valide.  

Opstart af egen virksomhed er ikke alene centreret omkring skattemæssige overvejelser, men vil derudover 

kræve overvejelser af selskabsretlige emner, eksempelvis valg af selskabsform, der udover branchebestem-

te eller personlige forhold, givet vil være afledt om hvorvidt den erhvervsdrivende eksempelvis foretrækker 

begrænset hæftelse overfor personlig hæftelser eller af hensyn til fremtidige samarbejdsparterne fore-

trækker at indskyde en lovbestemt minimumskapital, hvilket tilsvarende medfører at en række stiftelses-

krav skal opfyldes.  

Problemstillinger vedrørende valg af selskabsform, herunder hensynet til beskatning af selskabets deltagere 

og samspillet med den generelle skattelovgivning, har selvstændigt adskillige juridiske betragtninger, som i 

sig selv giver grundlag for at blive behandlet i en selvstændig fremstilling.  

For at kunne behandle afhandlingens overordnede problemområder fyldestgørende og undgå tværfaglige 

problematikker af ringe betydning for disse konklusioner, er valgt at se bort fra selvstændige selskabsretlige 

forhold og kun i de tilfælde det findes relevant og under hensyn til skattelovgivningen, inddrages selskabs-

retten. 

Med de undtagelser, som eventuelt vil kunne findes er målet med etablering af en virksomhed at opnå en 

langsigtet rentabel drift, der skal sikre den selvstændige erhvervsdrivende en fast indkomst med en sidelø-

bende mulighed for opsparing.  

De relevante skattemæssige betragtninger må heraf ikke alene være koncentreret omkring opstartsåret for 

den enkelte erhvervsvirksomhed, men have en længere tidshorisont hvilket giver en mere retvisende be-

handling af de respektive beskatningsformer.  

Afhandlingen må endvidere ikke ses som havende fokus på selve problemstillingen opstart af virksomhed, 

heriblandt formalia samt registrering i forbindelse med opstarten eller en uddybende gennemgang af for-

hold af relevans for grundlæggende regnskabsbudgettering.  
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Det primære formål med den valgte case virksomhed, hvori opstartselementet er relateret til overtagelse af 

en speciallægepraksis er at illustrere hvorledes de pågældende skatteberegninger varierer under hensyn til 

den valgte beskatningsform og tilhørende forudsætninger, som findes realistiske at anvende i denne sam-

menhæng. Samlet konkluderes herefter hvilken af de anvendelige beskatningsformer som ud fra en samlet 

betragtning er mest fordelagtig i forhold til at skatteoptimere.  

Grundet den danske skattelovgivnings omfang og til tider kompleksitet er valgt at give en indledende be-

skrivelse af skatterettens grundlæggende principper og regler, der senere vil skulle anvendes i afhandlingen 

til besvarelse af den overordnede problemstilling og valgte underspørgsmål. Omtale af speciallovgivning og 

uddybning af enkelte regler vil ske løbende såfremt disse har betydning for besvarelse af de præsenterende 

problemstillinger.   

I tillæg til indeværende afsnit er der valgt at afgrænse løbende i udvalgte kapitler.  
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Struktur og metode 

Afhandlingens overordnede struktur er illustreret nedenfor efterfulgt af uddybende kommentarer.  

Indledende kapitel 

 Indledning 

 Problemformulering  

 Afgrænsning, struktur og metode 

Kapitel 2  

 Selvstændige Erhvervsdrivende 

 Definition 

 Økonomiske og regnskabsmæssige overvejelser 

 Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende  

Kapitel 3 

 Personskatteloven - Juridisk grundlag og regler 

 Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende på grundlag af personskatteloven 

 Generelle forhold ved personskattelovens regler af relevans for drift af erhvervsvirksomhed 

Kapitel 4 

 Kapitalafkastordningen - Juridisk grundlag og regler  

 Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende på grundlag af kapitalafkastordningen 

 Generelle forhold ved kapitalafkastordningen af relevans for drift af erhvervsvirksomhed 

Kapitel 5 

 Virksomhedsordningen - Juridisk grundlag og regler 

 Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende på grundlag af virksomhedsordningen 

 Generelle forhold ved virksomhedsordningen af relevans for drift af erhvervsvirksomhed  

Kapitel 6  

 Generelle betragtninger om forskellene mellem de gennemgåede beskatningsregler 

 Præsentation af case virksomhed og -regnskab for speciallægevirksomheden  

 Identifikation af relevante skattemæssige problemstillinger   

 Skatteberegninger med henblik på optimering af skattebetalinger under hensyn til valgte problem-

stillinger og heraf af illustration af de enkelte beskatningsformer i en praktisk kontekst 

Kapitel 7 

 Konklusion på problemformuleringen 
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Med udgangspunkt i det indledende kapitel, hvori den overordnede problemstilling og supplerende under-

spørgsmål som afhandlingen vil behandle er præsenteret, vil de efterfølgende kapitler, 2-5 være centeret 

omkring de generelle regler for beskatning af indkomst i Danmark og de respektive beskatningsformer, 

selvstændige erhvervsdrivende kan anvende.  Sådan en gennemgang kan naturligt ikke dække samtlige 

aspekter af dansk indkomstbeskatning, alene som følge af det ganske betragtelige lovgrundlag, der regule-

rer dette område. De beskatningsregler og tilhørende beregningsmodeller, der inddrages er heraf valgt 

selektivt med henblik på at give et overblik over de vigtigste forhold vedrørende erhvervsbeskatning, her-

under præsentation af de respektive beskatningsformer således at disse kan sammenlignes på en række 

centrale parametre af særlig betydning for selvstændige erhvervsdrivende. Herved sikres en naturlig konti-

nuitet og teoretisk forståelse for de i kapitel 6 anvendte skatteberegninger og til besvarelse af afhandlings 

problemstillinger.   Selve gennemgangen af det teoretiske grundlag for beskatning sker med udgangspunkt i 

primært de enkelte lovtekster indhentet fra retsinformation og litteratur med fokus på indkomst og – er-

hvervsbeskatning som er fundet fagligt relevant og hvilket giver det fornødne fundament til at beskrive 

teorien retvisende.  

Kapitel 2 indledes med en kort beskrivelse af begrebet selvstændig erhvervsdrivende og gennemgang af 

generelle driftsøkonomiske og regnskabsmæssige forhold relateret til drift af selvstændig erhvervsvirksom-

hed, som den erhvervsdrivende må forholde sig til. Med udgangspunkt i det regnskabsmæssige årsregnskab 

opgøres virksomhedens skattepligtige resultat, hvor det regnskabsmæssige resultat er korrigeret for ikke 

skattepligtige indtægter og ej fradragsberettigede omkostninger. Kapitlet vil afslutningsvis introducere 

skattelovgivningens almindelige regler i form af statsskattelovens og herved nettobeskatningsprincippet 

som er grundlaget for indkomstbeskatningen i Danmark.   

I de efterfølgende kapitler 3-5, gennemgås beskatning i henhold til personskatte- og virksomhedsskattelo-

vens bestemmelser og hvordan disse hver især har særlig relevans for driften og optimeringen af skattebe-

talingen hos selvstændige erhvervsdrivende. Med fordel skulle både overskud- og underskudsdisponering 

dækkes i samme omfang. Det er imidlertid valgt at den teoretiske gennemgang har fokus på skatteoptime-

ring af overskud. I det omfang det er fundet hensigtsmæssigt inddrages anden lovgivning, som har betyd-

ning og selektive regneeksempler er valgt til illustration af hvorledes de pågældende beregningsmodeller 

anvendes i praksis. De inkluderede beregninger er uafhængige af case virksomheden, som præsenteres i 

kapitel 6 og ikke ses som udtømmende, da omfanget ikke tillader behandling af samtlige aspekter af den 

gennemgåede teori. Anvendte beløb er tilfældigt valgt og anvendes udelukkende som illustration af hvorle-

des teorien anvendes.  

Efter den teoretiske gennemgang og dertilhørende analyse af omtalte beskatningsformer sammenholdes 

disse i starten af kapitel 6, hvorved de primære forskelle i hovedtræk og under hensyn til at samtlige skat-

temæssige betragtninger og scenarier ikke kan dækkes af afhandlingen, beskrives med tilhørende fordele 

og ulemper for den selvstændige erhvervsdrivende, herunder under hvilke forhold og forudsætninger den 

enkelte beskatningsform vil skulle anvendes. Efterfølgende præsenteres case virksomheden og valg af be-

skatningsform begrundes afslutningsvis i kapitlet.  De forudsætninger og overvejelser, der ligeledes er gjort 

i forbindelse med den praktisk orienterede case gennemgås indledningsvis, hvorefter skatteberegninger 

foretages for at begrunde valg af beskatningsform.  I kapitel 7 konkluderes på den i indledende kapital præ-

senterede problemformulering og samtidig reflekteres og perspektiveres på afhandlingens konklusioner.  

Beregninger, herunder skatteberegninger fremgår af bilag.  
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Kapitel 2 – Selvstændige Erhvervsdrivende – En definition 
 

Når det vurderes om en indkomst opnået fra en given aktivitet er skattepligtig og heraf hvorledes denne vil 

skulle beskattes, må det først fastlægges om den pågældende aktivitet kan kvalificeres som en virksomhed, 

idet indkomsten jf. statsskattelovens § 4 er skattepligtig uanset formen virksomheden drives i. Som det 

fremgår af nedenstående kapitel 2.2 danner bestemmelserne i statsskatteloven grundlag for opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst.  

I forlængelse af afgræsningen om en aktivitet kategoriseres som en virksomhed, må det tillige afgøres om 

skatteyderen reelt driver selvstændig erhvervsvirksomhed eller vedkommende er ansat til at udføre den 

pågældende aktivitet som lønmodtager. For begge grupper gælder at der ikke findes nogen lovfæstet defi-

nition af de to begreber1. I personskattecirkulæret (cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994) er indeholdt en beskri-

velse af begrebet erhvervsdrivende2:”Selvstændige erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen 

regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud”.        

 Kapitel 2.1 - Økonomiske overvejelser ved drift af selvstændig erhvervsvirksomhed 

Når selvstændige erhvervsdrivende for egen regning og risiko udøver virksomhed af økonomisk karakter 

med det formål at opnå et overskud følger naturligt et ønske om minimering af risikoen og maksimering af 

det økonomiske udbytte uanset hvilken branche, vedkommende er beskæftiget i. Forskellene i indtje-

ningsmuligheder, konkurrence, konjunkturfølsom og stabilitet i omsætning er tillige forhold som vi være 

branchebestemt og have indvirkning på hvorledes et eventuelt overskud niveaumæssigt vil ligge og udvikle 

sig for virksomheden. Den højst mulige indtjening opnås ved at omsætningen maksimeres, mens omkost-

ninger, der afholdes for at generere denne i løbet af året minimeres. For den erhvervsdrivende vil de ind-

tægter, der løbende skabes endvidere skulle dække dennes privatforbrug og udgifter. 

I perioder med svigtende eller faldende indtjening kan både likviditeten hos virksomheden og den selv-

stændige blive presset, og samtidig med en eventuel øget risiko for underskud på driften vil dette, såfremt 

situationen ikke ændres på længere sigt kunne resultere i insolvens og efterfølgende en potentiel konkurs 

for både erhvervsvirksomheden og personen bag, hvilket for sidstnævnte kan have vidtrækkende økonomi-

ske konsekvenser.  

De overvejelser den enkelte erhvervsdrivende heraf må have både i forbindelse med opstart og den videre 

drift er nogenlunde ensartede. Udfordringerne i forhold til manglende likviditet eller utilstrækkelig opspa-

ret kapital i tilfælde af gentagne underskud og derved evnen til at modstå disse, må dog i et vist omfang 

være af særlig relevans i en virksomheds opstartsfase, da ikke alle selvstændige erhvervsdrivende nødven-

digvis råder over megen egen startkapital og i stedet er nødsaget til at anvende fremmedkapital, mens virk-

somheden dersom den når en modningsfase med en formodning om en mere stabil indtjening, vil tillade 

større fokus på overskudsdisponeringen og herved hvor stor en andel af overskuddet, der kan hæves til 

privatforbrug. 

 

                                                           
1
 Erhvervsbeskatning, Side 43 

2
 Ibid. Side 42-43  
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Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger, kan det med rette argumenteres at nævnte forhold i form 

af anvendelse af overskud/underskud, have tilstrækkelig likviditet, optimering af finansiering og opsparing 

er driftsøkonomiske problemstillinger og afledt, skattemæssige betragtninger som generelt har den for-

nødne betydning for de selvstændige ved opstarten af virksomhed og den fremadrettede drift således at de 

tilsvarende er skatteretligt relevante.  

Det over- eller underskud der fremkommer i løbet af et givent regnskabsår er resultatet af økonomiske 

transaktioner, der regnskabsmæssigt fremgår af resultatopgørelsen, mens de værdier virksomheden har 

akkumuleret siden dens etablering og oparbejdede forpligtelser fremgår af balancen. Tilsammen udgør 

resultatopgørelse og balance, årsregnskabet, som en række interessenter herunder offentlige myndigheder 

og kreditorer vil have interesse i.  

I en skatteretlig henseende er årsregnskabet tidlige centralt, da flere oplysninger heri anvendes til at opgø-

re den skattepligtige indkomst hos den selvstændige erhvervsdrivende. Regnskabsposter såsom årets resul-

tat, finansielle indtægter og – omkostninger, afskrivninger, driftsomkostninger, omsætning samt værdian-

sættelsen af virksomhedens aktiver og passiver kan nævnes som eksempler herpå.  

Det må imidlertid bemærkes at den regnskabsmæssige værdi nødvendigvis ikke er udtryk for den skatte-

mæssige værdi, hvilket medfører nødvendigheden af efterfølgende skattemæssige korrektioner3 så den 

skattepligtige indkomst kan opgøres på grund af det regnskabsmæssige overskud. Grundet denne sam-

menhæng er nedenfor i hovedtræk beskrevet lovgrundlaget for aflæggelse af regnskab for erhvervsdriven-

de. 

Aflæggelse af årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder er reguleret af årsregnskabsloven4. 

I årsregnskabslovens § 3, stk.1 er oplistet de virksomhedsformer, der efter reglerne i loven skal aflægge 

årsrapporten.  Af denne fremgår modsætningsvis at en række af de traditionelle virksomheds- og selskabs-

former selvstændige erhvervsdrivende anvender i form af eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed5 eller 

gennem deltagelse i et personselskab6 såsom interessentskab (I/S) og kommanditselskab (K/S) ikke er for-

pligtet til at aflægge årsregnskab efter årsregnskabsloven.  

Såfremt den erhvervsdrivende er fritaget for at aflægge en årsrapport i henhold til årsregnskabsloven be-

stemmelser og ikke frivilligt vælger dette, vil vedkommende stadig skulle udarbejde et skattemæssigt års-

regnskab jf. Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder 7 og der foreligger endvidere bogfø-

ringspligt for erhvervsdrivende virksomheder i Danmark jf. reglerne i bogføringsloven8.  Jf. § 1, stk.1 finder 

bekendtgørelsen anvendelse for erhvervsdrivende virksomheder, som jf. § 4, stk.1, men under hensyn § 5, 

stk.1, skal give supplerende oplysninger i selvangivelsen.  

                                                           
3
 Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende, Side 15-16 

4
 LBK nr 1580 af 10/12/2015 

5
 Karakteriseret ved at en fysisk person påbegynder en erhvervsvirksomhed i eget navn og for egen regning.    

Dansk selskabsret 1, Side 56  
6
 Et personselskab er kendetegnet ved at selskabsdeltagerne hæfter personligt for den gæld, der påhviler selskabet. 

Ibid, Side 63 
7
 BEK nr 594 af 12/06/2006 

8
 LBK nr 648 af 15/06/2006 
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Det skattemæssige årsregnskab, som skal indgives, udarbejdes jf. § 7, stk.1 ”skal være udarbejdet efter 

skattemæssige principper eller skal indeholde skattemæssige korrektioner (konvertering) og specifikationer 

til regnskabet”. Indholdsmæssigt skal skatteregnskabet jf. § 7, stk.2 mindst bestå af ”hovedposterne i resul-

tatopgørelse, balance og bevægelserne i virksomhedens egenkapital samt konvertering i det mindste i ho-

vedposter.”. 

Bogføringspligten gælder jf. bogføringslovens § 1, stk.1, ”for erhvervsdrivende virksomheder etableret her i 

landet af enhver art uanset ejer- eller hæftelsesforhold samt erhvervsaktiviteter, der udøves her i landet af 

virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet.”. Det kræves at ”Bogføringen skal tilrettelægges og udfø-

res i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang” og ”Alle 

transaktioner skal registreres nøjagtigt under hensyn til virksomhedens art og omfang” jf. §§ 6 og 7. Selve 

udarbejdelsen af en årsrapport, herunder indhold og krav om revision vil ikke blive gennemgået.  
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Kapitel 2.2 – Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende – En introduktion 

I indeværende kapitel gennemgås i hovedtræk de vigtigste regler og principper for beskatning af selvstædi-

ge erhvervsdrivende i Danmark.  

Med de muligheder der foreligger den enkelte erhvervsdrivende for formen hvori den pågældende virk-

somhed kan drives og hvor ikke udtømmende, med udgangspunkt i lov om visse erhvervsdrivende virksom-

heder9kan nævnes enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber jf. lovens § 1, 

stk.2.  Det er ligeledes nødvendigt at foretage en skattemæssig kvalifikation10 for at klarlægge om der fore-

ligger et selvstændigt eller ikke-selvstændigt skattesubjekt, sidstnævnte kan alternativt defineres som skat-

tetransparent (gennemsigtigt), det vil sige at beskatningen sker hos ejeren eller deltagerne i personselska-

bet11, og ikke i selve virksomheden.   

For hovedaktionærselskaber, hvor virksomheden er drevet som et kapitalselskab12, gennem eksempelvis et 

aktie- og anpartsselskab eller et iværksætterselskab , reguleret af selskabsloven13 sker beskatning og fast-

sættelse af skattepligten på baggrund af Selskabsskatteloven14. 

Hvor de ovennævnte kapitalselskaber skatteretligt betragtes som selvstændige skattesubjekter, hvorved 

den indkomst og de udgifter, der skattemæssigt vedrører virksomheden skal beregnes ved selvstændig 

opgørelse15, er personselskaber efter dansk ret ikke at betragte som selvstændige skattesubjekter16.  

Ved udøvelse af en enkeltmandsvirksomhed, karakteriseret ved at en fysisk person påbegynder en er-

hvervsvirksomhed i eget navn og for egen regning er personen skattesubjekt og ej virksomheden. Det er 

ikke fundet relevant at gennemgå yderligere i relation til en skattemæssig kvalifikation af en erhvervsvirk-

somhed samt uddybe selskabsretlige forhold. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 LBK nr 1295 af 15/11/2013 

10
 Erhvervsbeskatning, Side 343 

11
 Ibid. Side 343 

12
 Et kapitalselskab er kendetegnet ved at lovgivningen, ufravigeligt stiller krav, om at kapitalejerne ved selskabets 

stiftelse indskyder en kapital i selskaber mindst svarende til lovens mindstekrav samt, at ejerne ikke hæfter for selska-
bets gæld. 
Dansk selskabsret 1, Side 62 
13

 LBK nr 1089 af 14/09/2015 
14

 LBK nr 680 af 20/05/2015 
15

 Dansk selskabsret 1, Side 84-95  
16

 Ibid. Side 86 
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Kapitel 2.3 – Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende – Statsskatteloven 

Grundprincippet i opgørelsen af den skattepligtige indkomst er nettoindkomstprincippet17 efter statsskatte-

lovens §§ 4-618, hvor bruttoindkomsten en gang årligt med fradrag af de udgifter, der i årets løb er afholdt 

for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten beskattes. Skattepligtig indkomst er heraf en nettoind-

komst, svarende til differencen mellem henholdsvis de skattepligtige bruttoindtægter i lovens § 4 og de 

fradragsberettigede bruttoudgifter jf. § 6.  

Tabel 2.0 - Indkomstopgørelsens grundprincipper efter statsskattelovens regler   

Skattepligtige indkomster  Skattefrie indtægter  Fradragsberettigede udgifter  

SL § 4  SL § 5  SL § 6  

Som skattepligtig indkomst be-
tragtes som udgangspunkt den 
skattepligtiges samlede årsind-
tægter, bestående i penge eller 
formuegoder af pengeværdi. 

Hovedregel I: 
Ikke-realiserede værdisvingerne 
på aktiver skal ikke medregnes 
ved indkomstopgørelsen. 
 
Hovedregel II: 
Salg af den skattepligtiges aktiver 
(og heraf følgende fortjene-
ste/tab) skal ikke medregnes ved 
indkomstopgørelsen. 

Ved beregning af den skatteplig-
tige indkomst kan fradrages bl.a. 
driftsomkostninger (litra a) og 
renteudgifter (litra e). 
 
Private udgifter, anlægsudgifter 
m.v. kan ikke fradrages, jf. SL § 6 
in fine.  

Kilde: Skatteret kompendium, Side 55 

 

Det ganske omfattende indkomstbegreb defineret i SL § 4, stk.1 er afgrænset negativt i SL § 5, hvor indtæg-

ter, der ikke betragtes som skattepligtig indkomst kvalificeres. Simplificeret vedrører SL § 4 indkomst, som 

er skattepligtig, mens SL § 5 er relateret til formuen hvoraf ændringerne i denne i udgangspunktet ikke 

vedrører indkomstopgørelsen. Sidstnævnte forhold er dog i praksis modificeret ganske væsentligt grundet 

reglerne om avancebeskatning i form af aktieavancebeskatningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, 

kursgevinstloven.   

Som udgangspunkt skal en given indkomst medregnes i det år hvor, den endelige ret til indkomsten erhver-

ves. Dette retserhvervelsesprincip gør tillige at afkald på indkomst ikke kan gives uden skattemæssige kon-

sekvenser, mens statsskattelovens realisationsprincip gør at indkomst ikke beskattes, såfremt denne ikke er 

realiseret19.     

De fradragsberettigede driftsomkostninger er SL § 6, litra a, anført som ”de udgifter, som i årets løb er an-

vendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger”.   

Af SL § 6 in fine, følger ikke udtømmende at private udgifter og anlægsudgifter ikke er fradragsberettigede. 

Fradrag efter SL § 6 forudsætter, at der er opstået en endelig retlig forpligtelse til at afholde udgiften, og at 

beløbet kan opgøres endeligt.   

                                                           
17

 Erhvervsbeskatning, Side 52 
18

LOV nr 149 af 10/04/1922   
19

 Erhvervsbeskatning, Side 53 
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Når indkomstopgørelsen er foretaget og virksomhedens skattemæssige resultat opgjort kan den erhvervs-

drivende vælge blandt 3 forskellige lovgivningsmæssige fastlagte beregningsmetoder illustreret ved neden-

stående tabel. 

Tabel 2.1 – Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende – Lov- og beregningsgrundlag 

Skattelovgivningens almindelige regler, Statsskatteloven (SL) §§ 4,5 og 6 

Personskatteloven (PSL) 

Virksomhedsordningen (VO) 
- Virksomhedsskatteloven (VSL) 

Kapitalafkastordningen (KO) 
- Virksomhedsskatteloven (VSL) 

Kilde: Virksomhedsbeskatning, Side 77 
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Kapitel 3 - Personskatteloven - Juridisk grundlag og regler 
 

På baggrund af det udarbejde skatteregnskab, hvorefter skattepligtige nettoindkomst, positiv som negativ 

jf. statsskattelovens bestemmelser opgøres, skal den faktiske skatteberegning foretages, og heraf vil om-

fanget af skatten, der betales blive fastlagt. For fysiske personer, herunder selvstændige erhvervsdrivende 

er personskatteloven20, som udgangspunkt den lov og det beregningsgrundlag, der anvendes21. Selve skat-

teopkrævningen er reguleret af kildeskattelovens22 afsnit V. 

 Jf. KSL § 41, stk.1, opkræves en foreløbig skat, enten ved ”indeholdelse i skattepligtig indkomst” eller ”ved 

betaling i henhold til skattebillet”. Skatten der foreløbigt betales, opgøres på basis af det forventede ind-

komstforhold som fastsættes i en forskudsopgørelse jf. KSL § 52.  

Mens SL § 4, har fastsat at den årlige indkomst opgøres samlet indeholder personskattelovens regler, en 

række indkomstkategorier, der opgøres separat. I henhold til lovens § 1 gælder følgende ” For personer, der 

er skattepligtige her til landet, opgøres den skattepligtige almindelige indkomst efter skattelovgivningens 

almindelige regler med de ændringer, der følger af denne lov.”.  

I PSL § 2 fremgår endvidere at Foruden den skattepligtige almindelige indkomst opgøres personlig ind-

komst, kapitalindkomst, aktieindkomst og CFC-indkomst”. Indkomstopgørelsen og dennes indhold, for per-

soner illustreres ved følgende tabel.  

Tabel – 3.0 - Indkomstopgørelse – Personskattelovens regler 

Skattepligtig indkomst Aktieindkomst PSL § 4a  CFC-Indkomst § 4 b  

Personlig indkomst PSL § 3  Kapitalindkomst PSL § 4  

Kilde: Skatteret kompendium, Side 71 

 

 

  

                                                           
20

 LBK nr 1163 af 08/10/2015 
21

 Erhvervsbeskatning, Side 163 
22

 LBK nr 117 af 29/01/2016 
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Kapitel 3.1 – Skattemæssige korrektioner for den selvstændige erhvervsdrivende  

Af relevans for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvorpå personskattelovens indkomstkategorier 

baseres, er de skattemæssige korrektioner der foretages i relation til den selvstændige erhvervsdrivendes 

virksomhed, således at det regnskabsmæssige overskud bliver til det skattepligtige overskud. Denne regule-

ring er forsøgt illustreret ved nedenstående graf. 

 Graf - 3.0 – Fra det regnskabsmæssige overskud til den skattepligtige indkomst 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende, side 191 med egne tilføjelser 

Om end ikke udtømmende for samtlige de skattemæssige korrektioner, der foretages kan en række af disse 

kategoriseres som henholdsvis permanente- og midlertidige differencer23. De permanente differencer er 

poster, indtægter og omkostninger, der indgår i den ene form for indkomstopgørelse, dette værende enten 

selvangivelsen eller regnskabet som 1) aldrig optræder i en anden opgørelse og/eller 2) ikke tilbageføres i 

senere år.  

Midlertidige differencer kendetegnes ved 1) poster, indtægter og omkostninger, som ikke fremgår af regn-

skab og selvangivelse i samme periode eller 2) poster, der opstår i en periode, i enten selvangivelsen eller 

regnskabet og bliver tilbageført i en anden periode. For midlertidige differencer forøges eller formindskes 

den skat, der skal betales for pågældende periode, men på sigt udlignes alle midlertidige differencer. 

 Ikke udtømmende kan nævnes følgende driftsindtægter24 og – omkostninger25, som tilhørende kategorien 

permanente differencer; salg af ejendom, akkord og gældseftergivelse, overdragelse af virksomhed, øvrige 

indtægter- og udgifter, advokat- og revisionsudgifter, renteudgifter og bøder. Tilsvarende kan oplistes mid-

lertidige differencer såsom afskrivninger, gæld og hensættelser samt underskud.  

 

 

 

                                                           
23

 Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende, side 16 
24

 Ibid. kapitel 2, side 17-70 
25

 Ibid. kapitel 3, side 71-123 
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Kapitel 3.2 - Beskatning på grundlag af personskatteloven – En introduktion 

Indledningsvis kan beskatning efter personskatteloven i hovedtræk beskrives som følgende26: en skatteplig-

tig almindelig indkomst, som består af den personlige indkomst og kapitalindkomst fratrukket de lignings-

mæssige fradrag opgøres.  

Den skattepligtige indkomst danner grundlag for beregning for henholdsvis kommuneskat, sundhedsbidrag 

(statsskat)27 og såfremt den skattepligtige er medlem af folkekirken, kirkeskatten. Statsskatterne består af 

bund- og topskat.  

Beregningsgrundlaget for bundskatten er den personlige indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst. 

Topskatten beregnes med udgangspunkt i den personlige indkomst, der overstiger et i henhold til person-

skatteloven fastsat bundfradrag med tillæg af kapitalindkomst, som tillige overstiger et fastlagt grundbeløb. 

Endvidere skal opgøres en særskilt aktieindkomst, vedrørende udbytter og aktier samt en CFC-indkomst. 

Sidstnævnte vil ikke blive behandlet yderligere.  

Udover ovennævnte skatter, skal der betales et arbejdsmarkedsbidrag. Nedenfor er skematisk opstillet 

beregningsgrundlaget for statsskatterne samt kommune – og kirkeskat.               

Tabel 3.1 – Beregningsgrundlag for skatter – Personskatteloven 

Kommune- og kirkeskat Statsskatter 

Bundskat Topskat Sundhedsbidrag 

+ Personlig indkomst  + Personlig indkomst  + Personlig indkomst  + Personlig indkomst  

+Nettokapitalindkomst  + Positiv nettokapital-
indkomst 

+ Positiv nettokapital-
indkomst, der overstiger 
et grundbeløb på 40.000 
kr. (2010-niveau) 

+Nettokapitalindkomst  

- Ligningsmæssige fra-
drag 

 - 446.300 kr. (2010-
niveau) 

- Ligningsmæssige fra-
drag 

= Beskatningsgrundlag  = Beskatningsgrundlag  = Beskatningsgrundlag  = Beskatningsgrundlag  

Kilde: Skatteret kompendium, Side 61 med egne tilføjelser 

 

Ligningsloven28 tilhører den del af skattelovgivningen, der i et omfang supplerer statsskattelovens bestem-

melser og heraf det almindelige indkomstbegreb i form af præciseringer, indskrænkninger eller udvidelse af 

dette29. Ved ligningsmæssige fradrag benævnes de udgifter, som ikke omfattes af den personlige indkomst i 

PSL § 3 eller PSL § 4 vedrørende kapitalindkomst, der skal fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Person-

skatteloven indeholder selvstændigt ikke hvorledes ligningsmæssige fradrag fastsættes. Omkostninger, der 

kan fradrages i henhold til ligningslovens regler vil ofte karakteriseres som ligningsmæssige fradrag30. Af 

umiddelbart relevans for selvstændige erhvervsdrivende kan nævnes befordring, faglige kontingenter og A-

kasse, da denne type af omkostninger er relateret til personen selv og ikke til selve erhvervsvirksomheden.   

                                                           
26

 Erhvervsbeskatning, Side 61-64 
27

 Sundhedsbidraget udfases gradvist årligt med 1 procentenhed indtil indkomståret 2019, mens bundskatten parallelt 
øges. Skatteret kompendium, Side 64 
28

 LBK nr 1081 af 07/09/2015 
29

 Erhvervsbeskatning, Side 58 
30

 Ibid. Side 63 
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Som omtalt i kapitel 2.2 er de fradragsberettigede driftsomkostninger jf. SL § 6, litra a, defineret som ”de 

udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten”. Etableringsudgifter 

vedrører derimod alene tilvejebringelsen af nyt indkomstgrundlag og falder derved uden for virksomhedens 

naturlige rammer og er derved ej fradragsberettigede. 

Den skattemæssige behandling af afskrivninger31 reguleres hovedsageligt af afskrivningsloven32og er et 

eksempel hvorpå en driftsomkostning ikke nødvendigvis vil have en sammenfaldende skatte- og regn-

skabsmæssige værdi da disse opgøres forskelligt33.  

Jf. afskrivningslovens § 1 hvor følgende fremgår ” Efter reglerne i denne lov kan skattemæssig afskrivning 

foretages på udgifter til anskaffelse og forbedring af aktiver, der benyttes erhvervsmæssigt af den skatte-

pligtige, samt på visse andre udgifter.” Afskrivningsretten er heraf betinget af at det pågældende aktiv be-

nyttes erhvervsmæssigt og ejes af den, der ønsker at afskrive. 

I AL § 3 opstilles betingelserne for hvornår afskrivninger kan påbegyndes. Driftsmidlet eller skibet, skal være 

”1) Leveret til en igangværende virksomhed, 2) bestemt til at indgå i virksomhedens drift og 3) færdiggjort i 

et sådant omfang, at det kan indgå i driften.”.   

For aktiver omfattet af AL §§ 5-10, anvendes som hovedregel saldoprincippet jf. AL § 5, stk.1, ”Driftsmidler 

og skibe, som en skattepligtig udelukkende benytter erhvervsmæssigt, skal afskrives på en samlet saldo for 

den enkelte virksomhed”.  

Den opgjorte saldoværdi kan jf. AL § 5, stk.3 højst afskrives med 25 %. Bygninger og installationer kan jf. AL 

§ 17, stk.1, afskrives fra og med anskaffelsesåret. Afskrivningen sker med indtil 4 % af anskaffelsessummen. 

Jf. AL §§ 14-15 skal den enkelte bygning eller installation afskrives særskilt.  

Goodwill afskrives med indtil 1/7 årligt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 ”Ved skattemæssige afskrivninger forstås at værdifald på anlægsaktiver med begrænset levetid hvert år tages til 
udgift i årsregnskabet og kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst”.  
Skatteret kompendium, Side 156 
32

 LBK nr 948 af 17/08/2015 
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 Jf. ÅRL § 11, stk.1, ”Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens 
og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.”  
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Kapitel 3.3 - Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende på grundlag af personskatteloven 

Med gennemgang af rammerne for opgørelsen af den skattepligtige indkomst i henhold til bestemmelserne 

i statsskatteloven og introduktion af personskatteloven, vil indeværende kapitel anvende den gennemgåe-

de teori og under hensyn til inddragelse af supplerende regler og love til en praktisk orienteret opgørelse af 

indkomst for selvstændige erhvervsdrivende med sideløbende skatteberegninger34. Som tillæg til den i ka-

pitel 3.2 anvendte tabel 3.1, kan nedenstående tabel tjene som udgangspunkt for den videre behandling, 

idet denne illustrerer progressionen i indkomstbeskatningen. Lodret illustreres beskatning af indkomst, 

vandret indkomstens størrelse. 

Tabel 3.2 - Indkomstbeskatning – Beregning af den personlige indkomst i 2016 

 
 
Fradrag for 
arbejdsmarkedsbidrag 
 

Bundfradrag 
446.300 kr. (2010- niveau) 
PSL § 7, stk. 2 

15 procent topskat PSL § 7 

Personfradrag 
42.000 kr. (2010-niveau) 
PSL § 10 

9,08 procent bundskat PSL § 6 

3 procent sundhedsbidrag PSL § 8 

Ca. 25,6 procent Kommune- og kirkeskat 

8 Procent arbejdsmarkedsbidrag AMBL § 1 

Kilde: Skatteret kompendium, Side 60 med egne tilføjelser  

I forhold til i tabel 3.1 og 3.2 anvendte beløb gælder følgende jf. personskattelovens § 20 at ” Ved regule-

ring af beløb efter denne bestemmelse anvendes et årligt beregnet reguleringstal. Reguleringstallet bereg-

nes som det foregående års reguleringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministe-

ren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. 

Reguleringstallet beregnes med én decimal.”. 

For både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende følger jf. arbejdsmarkedsbidragsloven35 § 1 at et 

arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent skal betales. For erhvervsdrivende som ej anvender virksomheds-

ordningen, udgør grundlaget for bidraget jf. AMBL § 4, stk.1, ”den personlige indkomst ved selvstændig 

virksomhed, jf. personskattelovens § 3”.  Idet arbejdsmarkedsbidraget fragår opgørelsen af den skattepligti-

ge indkomst jf. LL § 8 M, indgår dette ikke i beregningsgrundlaget for indkomstskatterne.  

Beskatningsgrundlaget for henholdsvis kommune- og kirkeskatten er den skattepligtige indkomst36. Jf. 

Kommuneskattelovens37 § 1, stk.1, har indkomstpligtige til staten efter kildeskatteloven regler ” Pligt til at 

svare kommunal indkomstskat”. Jf. lovens § 2, anvendes den gældende beskatningsprocent i skattekom-

munen, svarende til den kommune hvor den skattepligtige har bopæl den 5. september i det forudgående 

kalenderår. I de følgende skatteberegninger anvendes den gennemsnitlige kommune- og kirkeskat. 

                                                           
34

 De anvendte skatte – og fradragssatser som anvendes i de følgende eksempler er indhentet fra Skatteberegning - 
hovedtrækkene i personbeskatningen 2016 udarbejdet af skatteministeriet. 
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-
2016 
Skatteberegninger må nødvendigvis ikke ses som udtømmende, da individuelle forhold vil påvirke indkomstopgørel-
sen og heraf de foretagende beregninger.  
35

 LOV nr 471 af 12/06/2009 
36

 Skatteret kompendium, Side 61 
37

 LBK nr 725 af 26/06/2006 

http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2016
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2016
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Summen af Indkomstskat til staten opgøres efter PSL § 5, men af de oplistede skatter behandles kun bund-

skat, topskat, sundhedsbidrag og skat af aktieindkomst i den videre fremstilling. Der ses endvidere bort fra 

ægtefællebeskatning og gennemgangen har alene udgangspunkt i reglerne for enlige personer. 

Jf. PSL § 6, stk.1, udgør bundskattegrundlaget ” den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapital-

indkomst”.  Sundhedsbidraget reguleres af PSL § 8 og beregnes af den skattepligtige indkomst.  

Efter PSL § 7, stk.1, beregnes topskatten af den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, ” 

i det omfang det samlede beløb overstiger bundfradraget anført i stk. 2”.  Dette bundfradrag udgør jf. PSL § 

7, stk.2,1.pkt.” 389.000 kr.”. Foreligger der positiv kapitalindkomst, medregnes dette kun i det omfang, 

denne overstiger det fastsatte grundbeløb på 40.000 kr. (2010-niveau).  For selvstændige erhvervsdrivende 

vil beskatningsgrundlaget for topskatten heraf kunne opstilles som følgende. 

Tabel 3.3 - Beskatningsgrundlag for topskatten – med og uden positiv nettokapitalindkomst i 2016 

+ personlig indkomst + personlig indkomst 

- bundfradrag på  446.300 kr. (2010-niveau) - bundfradrag på  446.300 kr. (2010-niveau) 

 + positiv nettokapitalindkomst over 40.000 kr. 
(2010-niveau).   

= beskatningsgrundlag = beskatningsgrundlag 

Kilde: Skatteret kompendium, Side 63 med egne tilføjelser 

 

For fuldt skattepligtige personer, der er fyldt 18 år udgør personfradragets grundbeløb jf. PSL § 10, stk.1, 

42.000 kr. (2010-niveau). Jf. PSL § 9, gives der personfradrag ved skatteberegningen, da de beregnede skat-

ter for det givne indkomstår nedsættes med skatteværdien af personfradraget.  Selve opgørelsen af skatte-

værdien reguleres af PSL § 12, hvorfra det fremgår at ”Skatteværdien af de i § 10 nævnte personfradrag 

opgøres som en procentdel af fradragene.”. De beregnede indkomstskatter til henholdsvis stat, kommune 

og kirke nedsættes hermed hver for sig med en procentdel af personfradraget. Til denne opgørelse anven-

des samme procent som ved beregningen af indkomstskat til kommune og kirke. I relation til beregning af 

indkomstskat til staten beregnes skatteværdien af personfradraget med beskatningsprocenter for bundskat 

og sundhedsbidrag. Kan skatteværdien af personfradraget ikke udnyttes ved beregningen af de i PSL § 9 

nævnte slatter, kan den uudnyttede del ikke anvende til nedsættelse af de øvrige skatter jf. PSL § 12, stk.2.  

Det såkaldte skrå skatteloft kan med fordel tillige nævnes, da dette angiver hvor høj en samlet skattepro-

cent, den skattepligtige kan komme til at betale af dennes indkomst38. Det almindelige skatteloft finder 

anvendelse hvis summen af bundskat, topskat og sundhedsbidrag tilsammen tillagt den skattepligtiges ind-

komstskatteprocent overstiger 51,95 % jf. PSL § 19, stk.1. Herefter ”beregnes et nedslag i statsskatten sva-

rende til, at skatteprocenten ved beregningen af skatten efter § 7, stk. 3 og 7, blev nedsat med de oversky-

dende procenter.”.  

 I forhold til positiv nettokapitalindkomst, fremgår af PSL § 19, stk.20 , at overstiger summen  af førnævnte 

skatter 42,0 % ”beregnes et nedslag i statsskatten svarende til, at skatteprocenten ved beregningen af skat-

ten efter § 7, stk. 4, 8 og 9, blev nedsat med de overskydende procenter.”.  
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 Skatteret kompendium, Side 66 
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Kapitel 3.3.1 – Opgørelse af indkomst for selvstændige erhvervsdrivende 

Som illustreret i tabel 3.0 og jf. personskattelovens § 2, opgøres foruden den skattepligtige indkomst, en 

personlig indkomst, en kapitalindkomst, samt en aktie- og CFC-indkomst. Opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst sker jf. PSL § 1 i sammenhæng med PSL § 2 på følgende grundlag39: 

Tabel 3.4 – Opgørelse af den skattepligtige indkomst  

Personlig indkomst, nettoindkomst +/- 

Kapitalindkomst, nettoindkomst +/- 

Ligningsmæssige fradrag - 

Skattepligtig indkomst +/- 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den personlige indkomst defineres i PSL § 3,stk.1, negativt som omfattende ”alle de indkomster, der indgår 

i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst.”. Kapitalindkomst opregnes udtømmende i 

PSL § 4. Samlet udgør disse indkomsttyper og de ligningsmæssige fradrag den skattepligtige indkomst. Ak-

tieindkomsten fremgår af PSL § 4 a og jf. stk. 4. indgår denne ikke i den skattepligtige indkomst og beskattes 

særskilt.  

Når personlig indkomst fastlægges, skal PSL § 3,stk.1, sammenholdes med stk.2. hvori det fremgår at ved 

opgørelse af den personlige indkomst, fradages en række oplistede typer af udgifter. Af indkomster som vil 

blive medregnet kan nævnes indkomst hidrørende fra erhvervsmæssige virksomhed, løn- og honorarind-

tægter, og gaver. I forhold til de beløb af relevans for drift af erhvervsmæssig virksomhed kan tillige nævnes 

driftsomkostninger, reklameudgifter, AM-bidrag og skattemæssige afskrivninger i henhold til afskrivnings-

loven40 samt bidrag og præmier til pensionsordninger nævnt i pensionsbeskatningsloven.  

Forskellen mellem de opgjorte indkomster og de nærmere specificerede fradrag udgør nettoindkomsten, 

som vil blive beskattet som personlig indkomst hos selvstændige erhvervsdrivende når personskatteloven 

anvendes. Praktisk vil opgørelsen af ovenstående med fordel kunne tage udgangspunkt i erhvervsvirksom-

hedens regnskabsmæssige overskud, hvorefter skattemæssige korrektioner fortages jf. kapitel 3.1.  Neden-

for illustreres hvorledes den personlige indkomst for selvstændig erhvervsdrivende opgøres, inklusiv be-

regning af arbejdsmarkedsbidraget.  Indbetalinger til pensionsordninger er ej medtaget. 

Tabel 3.5 – Opgørelse af den personlige indkomst i kr. 

 

Årets regnskabsmæssige resultat (virksomhed) 800.000 

-Skattemæssige korrektioner  
(permanente- og midlertidige differencer 

-150.000 

Årets skattemæssige resultat (virksomhed) 650.000 

Grundlag for AM-Bidrag 650.000 

AM-bidrag (8%) - 52.000 

= Personlig indkomst i alt 598.000 

Kilde: Egen tilvirkning 
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 Erhvervsbeskatning, Side 168 
40

 Ibid. Side 165  
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Af relevans for opgørelsen af kapitalindkomst i form af de indtægter og udgifter, som medregnes kan jf. PSL 

§ 4 nævnes renteindtægter og renteudgifter, skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kurs-

gevinstlovens41 regler, skattepligtig fortjeneste, fradragsberettigede tab og skattepligtige afståelsessummer 

der ikke er aktieindkomst og fortjenester opgjort i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven42.   

Tillige kan jf. PSL § 4, stk.2, ”Fradragsberettigede omkostninger, der i årets løb er anvendt til at erhverve, 

sikre og vedligeholde kapitalindkomst, fradrages ved opgørelsen” af kapitalindkomsten. Som ved personlig 

indkomst, hvor der ikke skelnes mellem om hvor indkomsten hidrører fra, gælder ved kapitalindkomst at 

det er irrelevant om indtægter og udgifter tilhører den private formue eller hidrører fra en erhvervsmæssig 

virksomhed.   

Opgørelsen af den samlede kapitalindkomst omfatter herved såvel kapitalindtægter – og udgifter relateret 

til den selvstændige erhvervsdrivendes erhvervsmæssige virksomhed som kapitalindtægter – og udgifter 

tilhørende den erhvervsdrivendes privatøkonomi43.  

Ved renter forstås ”et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor for at stille kapital til disposition, beregnet 

som en bestemt procentdel af den til erhverv tid værende restgæld”44. Skattepligten for renteindtægter 

findes i SL § 4, litra e, mens fradragsretten for renteudgifter fremgår af SL § 6, litra e og LL § 5. Til kapital-

indkomsten medregnes herved netto renteindtægterne. Jf. PSL § 11, stk.1. og stk.2. beregnes et nedslag i 

skatten for den del af den skattepligtiges negative nettokapitalindkomst, der ikke overstiger et beløb på 

50.000 kr. 

Kursgevinstloven regulerer jf. lovens § 1, stk.1, nr.1-3, den skattemæssige behandling af gevinst og tab på 

pengefordringer, gæld og finansielle kontrakter. Indenfor loven sondres mellem henholdsvis fordringer og 

gæld samt hvorvidt skattesubjektet er et selskab, en pengenæringsdrivende person samt andre fysiske per-

soner, ikke omfattet af reglerne om pengenæring.   

Jf. KGL § 25, stk.1 sker opgørelsen af gevinst og tab på fordringer og gæld med udgangspunkt i realisations-

princippet og medregnes som udgangspunkt i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet bliver realiseret. 

Avancen, der opgøres er jf. KGL § 26, stk.2. og 3, forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessum-

men.  For fysiske personer gælder jf. KGL § 14, stk.1, at gevinst og tab på fordringer medregnes ved opgø-

relsen af den skattepligtige indkomst. Kursgevinster på gæld er skattefrie jf. KGL § 20, mens tab ikke er fra-

dragsberettigede.  

I Ejendomsavancebeskatningslovens reguleres beskatning af fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejen-

dom jf. EBL § 1, stk.1. Opnåede fortjenester er i udgangspunktet skattepligtige jf. EBL § 6, stk.1. og medreg-

nes til den skattepligtige indkomst. Fortjeneste og tab opgøres som forskellen mellem afståelses- og anskaf-

felsessum.  Undtaget er som udgangspunkt fortjenester jf. EBL § 8, stk.1. opnået ved afståelse af en- og 

tofamilieshuse og ejerlejligheder.  Tab kan ikke fradrages. Parcelhusreglen finder anvendelse såfremt huset 

har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand og ejendommens grundareal er mindre end 1.400 m².  
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 LBK nr 1113 af 18/09/2013 
42

 LBK nr 1200 af 30/09/2013 
43

 Erhvervsbeskatning, Side 167  
44

 Skatteret kompendium, Side 81 
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 I tillæg til tabel 3.5, illustreres nedenfor hvorledes netto kapitalindkomsten opgøres. 

Tabel 3.6 – Opgørelse af kapitalindkomsten i kr. 

Renteindtægter, virksomhed 15.000  

Renteudgifter, virksomhed -35.000 

Renteindtægter, privat 5.000  

Renteudgifter, privat  -45.000 

Kursgevinst, virksomhed 15.000 

Kurstab, virksomhed -5.000  

Kapitalindkomst i alt -50.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

Sammenholdt med den tidligere opgjorte personlige indkomst, fremkommer følgende skattepligtige ind-

komst på basis af de i eksempler anvendte skattemæssige indkomster.   

Tabel 3.7 – Opgørelse af den skattepligtige indkomst i kr. 

Personlig indkomst, nettoindkomst 598.000 

Kapitalindkomst, nettoindkomst -50.000 

Ligningsmæssige fradrag -28.000 

Skattepligtig indkomst i alt 520.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Heraf mangler kun opgørelse af aktieindkomsten så relevante skatteberegninger kan foretages. Jf. PSL § 4 a 

opregnes udtømmende hvilke beløb, som indeholdes i aktieindkomsten, hvortil kan nævnes aktieudbytte 

efter LL § 16 A og aktieavancebeskatningslovens45 §§ 12-14. Som udbytte jf. LL § 16 A, omfattes ”Alt, hvad 

der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere”. Aktieudbytte beskattes ved retser-

hvervelsesprincippet. Beskatning af aktieindkomsten reguleres af PSL § 8 a hvor indkomsten opgøres som 

et nettobeløb hvor tab ved salg af aktier modregnes i eventuelle udbytter, hvorefter skatten beregnes. Så-

fremt der foreligger positiv aktieindkomst, sammenholdes nettobeløbet, bestående udbytter og opgjort 

avance med progressionsgrænsen på 48.300 kr. (2010- niveau). Aktieindkomst under den fastsatte grænse 

beskattes med en endelig skat på 27 procent. Aktieindkomst over progressionsgrænsen 42 procent.  

Aktieavancebeskatningsloven behandler fortjeneste eller tab, som realiseres ved afståelse af aktier og lig-

nende værdipapirer jf. ABL § 1, stk.1 og stk.2. Personer reguleres af ABL §§ 12-14. Jf. ABL § 12, skal gevinst 

opnået ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og beskattes som 

aktieindkomst. Gevinst og tab opgøres jf. ABL § 26,stk.2, som forskellen mellem afståelsessummen og den 

gennemsnitlige anskaffelsessum for de pågældende aktier.  

I tilfælde at tab ved afståelsen af aktier, vil omfanget af fradraget afhænge af om hvorvidt den afståede 

aktie er optaget til handel på et reguleret marked.  Jf. ABL § 13, stk.1, fradrages tab ved afståelse af aktier, 

der ikke er optaget til handel på et reguleret marked i den skattepligtige indkomst. Tabet fradrages herved i 

aktieindkomsten. For aktier, optaget til handel på et reguleret marked fradrages et eventuelt tab jf. ABL § 

13, A stk.1, 1. pkt. i summen af udbytter, gevinster og afståelsessummer i henhold til § LL 16 B. Jf. ABL § 23, 

stk.1, finder realisationsprincippet anvendelse ved opgørelse af gevinst og tab på aktier. 
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I nedenstående tabel 3.8 ses hvorledes aktieindkomsten i form af udbytter og avancer opgøres. 

Tabel 3.8 – Opgørelse af den aktieindkomsten i kr. 

Aktieudbytte 5.000 

Aktieavancer 50.000 

Aktieindkomst i alt 55.000  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Med udgangspunkt i de respektive opgørelser for den skattepligtige – og aktieindkomsten er nedenfor fore-

taget skatteberegninger46 for indkomståret 2016 så den samlede skattebetaling kan opgøres. 

Tabel 3.9 – Skatteberegning 2016 i kr. 

Indkomstopgørelse: 

Personlig indkomst 598.000 

Kapitalindkomst -50.000 

Ligningsmæssige fradrag -28.000 

Skattepligtig indkomst i alt 520.000 

Skat til kommune og kirke: 

25,6 procent (24,91+0,7) af den skattepligtige indkomst 25,6 % * 520.000=133.172 121.904 

- Skatteværdien af personfradraget (2016) 25,6 % * 44.000=11.268 

Sundhedsbidrag til staten: 

3,0 procent af den skattepligtige indkomst 3,0 % * 520.000= 15.600 14.280 

- Skatteværdien af personfradraget (2016) 3,0 % * 44.000= 1.320 

Bundskat til staten: 

9,08 procent af den personlig indkomst 9,08 % * 598.000=54.298 50.303 

+ eventuel positiv nettokapitalindkomst 

- Skatteværdien af personfradraget (2016) 9,08 % * 44.000=3.995  

Topskat til staten: 

Personlig indkomst   

+ eventuel positiv nettokapitalindkomst over 41.900 598.000 130.700* 
14,96 % 

19.553 

- bundfradrag i topskat (2016)  467.300 

15 procent – eventuelt skatteloftsnedslag (51,95) 24,91+3+9,08+15= 0,04 % 14,96 % 

Kompensation for lavere værdi af rentefradrag 

5 procent (2016) af negativ nettokapitalindkomst op til 50.000 5 % * -50.000 - 2.500 

Indkomstskat   203.540 

Arbejdsmarkedsbidrag jf. tabel 3.5  52.000 

Indkomstskat i alt  255.540 

Aktieindkomst under progressionsgrænsen (50.600) 50.600* 27 % 13.662 

Aktieindkomst over progressionsgrænsen (50.600) 55.000-50.600=4.400*42 % 1.848 

Aktieindkomst i alt  15.510 

Kilde: Egen tilvirkning 

Den samlede skattebetaling andrager herved 271.050 kr.47 i indkomståret 2016. 
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 Hensynstagning til overgangsregler og grøn check omfattet af LBK nr 944 af 05/08/2015 er undladt. 
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 255.540 +15.510= 271.050 kr. 
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Kapitel 3.4 - Generelle forhold ved personskattelovens regler af relevans for drift af erhvervs-

virksomhed 

Selvstændige erhvervsdrivende vil årligt som udgangspunkt blive beskattet efter personskattelovens regler, 

med mindre kapitalafkast- eller virksomhedsordningen aktivt vælges48. Såfremt disse af grunde som givet 

vil kunne foreligge ikke vælges, må det naturligt undersøges hvorledes den erhvervsdrivende mest fordel-

agtigt og i relation til dennes drift erhvervsvirksomhed kan anvende personskatteloven. Som diskuteret i 

kapitel 2.1 har driftsøkonomiske forhold som overskud/underskud, likviditet, finansiering og opsparing sær-

lig relevans for selvstændig erhvervsvirksomhed ved opstart og den videre drift. Opgørelsen af skattepligtig 

indkomst er direkte afledt af de årlige økonomiske transaktioner, virksomhedens overskud medregnes efter 

korrektioner som personlig indkomst hos den skattepligtige, finansiering i form omkostninger til brugen af 

fremmedkapital indgår i kapitalindkomsten som renteudgifter.  

Hvorvidt den erhvervsdrivende løbende kan dække privatforbrug, driftsrelaterede udgifter og skattebeta-

linger, som kræver likvide midler er afhængig af virksomhedens evne til at genere et løbende overskud. 

Opnås en indkomst af en vis størrelse, kan eventuelle frie midler med henblik på opsparing investeres i 

aktier og lignende værdipapirer, der efterfølgende beskattes som aktieindkomst. Alternativt kan foretages 

indbetalinger på en eller flere tilgængelige pensionsordninger, der udover opsparingselementet, kan med-

virke til at nedsætte skattebetalingen grundet fradrag som opnås. Samlet fremstår en række skattemæssige 

forhold, der kan belyses under hensyn til beskatningsreglerne i personskatteloven. 

Den i tabel 3.9 anvendte skatteberegning er kendetegnet ved følgende: den skattepligtige indkomst er posi-

tiv, den personlige indkomst er ligeledes positiv og overstiger bundfradraget for topskatten, kapitalindkom-

sten er negativ hvilket nedsætter beskatningsgrundlaget for top- og bundskat samt indbetalinger til pensi-

onsordninger er ikke foretaget, hvorved den personlige indkomst kunne nedsættes.  For at behandle de 

respektive beskatningssituationer kan opstilles skattemæssige scenarier med dertilhørende skattebereg-

ninger hvortil effekten af disse kan illustreres.  Nedenfor fremgår de valgte skatterelaterede scenarier49.   

Tabel 3.10 – Skattemæssige scenarier af relevans for selvstændige erhvervsdrivende 

Scenarie: A B C D E F 

Personlig indkomst Positiv Positiv Positiv Positiv Negativ Negativ 

Nettokapitalindkomst Negativ Neutral Positiv Positiv Negativ Positiv 

Positiv nettokapitalindkomst (>40.000) Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Skattepligtig indkomst Positiv Positiv Positiv Positiv Negativ Negativ 

Betaling af topskat  Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Nej Nej 

Pensionsindbetalinger Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Nej Nej 

Skattemæssigt overskud (virksomhed) Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Kilde: Egen tilvirkning 

Forinden de dertilhørende skatteberegninger præsenteres og analyseres, er valgt kortfattet at gennemgå 

de vigtigste regler i forhold til opstået underskud ved opgørelsen af henholdsvis den skattepligtige – og 

personlige indkomst samt aktieindkomst og reglerne for indbetalinger til pensionsordninger omfattet af 

pensionsbeskatningsloven selvstændige erhvervsdrivende kan anvende såsom ratepension og livrenter. 
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 Erhvervsbeskatning, Side 163 
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 Scenarie A fremgår delvis allerede af tabel 3.9, men udgangspunktet for scenarierne B-D er de i kapitel 3.3.1 an-
vendte beløb for at skabe kontinuitet og sammenlignelighed i skatteberegningerne. Beløb i E og F er tilfældig valgt. 
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I Pensionsbeskatningsloven50 skelnes traditionelt mellem renteforsikring i form af livrenter, ratepension og 

kapitalpension51.  Fradragsretten for indbetalinger på kapitalpensionen er afskaffet så denne vil ikke blive 

videre behandlet. Tillige må der sondres mellem henholdsvis mellem løbende pensionsudbetalinger og 

ophørspension, herunder de særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Pensionsindbetalingerne er 

særdeles relevante for den skattepligtige uanset valget af beskatningsform, da disse i et vist omfang kan 

fradrages i personlige indkomst og herved medvirke til at nedsætte beskatningsgrundlaget for topskatten.     

Ophørspension for den selvstændige erhvervsdrivende sker i relation til afståelse af dennes erhvervsmæs-

sige virksomhed, hvorefter et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste, dog maks. 2.625.800 kr. 

(2016)52 opnået ved afståelsen af erhvervsvirksomheden jf. PBL § 15 A kan anvendes til at oprette pensi-

onsordninger med løbende udbetalinger såsom en ratepension eller en livrente. Renteforsikring udbetales 

som løbende ydelse i mindst 10 år. For ratepensionen og ophørende livrenter gælder at udbetalingen sker i 

lige store rater i minimum 10 og maksimalt 25 år.   

Mulighederne for fradrag fremgår af PBL §§ 16 og 18, hvor jf. PBL § 16, stk.2. indbetalingerne for nævnte 

pensionsordninger, som hovedregel maksimalt kan fradrages med et grundbeløb på 50.000 kr. (2010-

niveau) svarende til 52.400 kr. indkomståret 201653. Ved udbetaling beskattes pensionsudbetalingerne som 

personlig indkomst. Selvstændige erhvervsdrivende har i forhold til indskud på pensionsordninger, i tillæg 

til ovenstående ordninger, mulighed for at få fuldt fradrag for indbetalinger til en livsvarig livsrente, under 

forudsætning af at indbetalingen ikke overstiger 30 % af virksomhedens regulerede skattemæssige over-

skud, opgjort efter PBL § 18. stk.5.  Pensionsudbetalingerne beskattes ligeledes som personlig indkomst. 

Personskattelovens § 13 regulerer hvorledes skattemæssige underskud i henholdsvis den skattepligtige 

indkomst og den personlige indkomst for enlige og gifte skattepligtige personer behandles. I den videre 

gennemgang ses bort for gifte personer.  

Opstår underskud i den skattepligtige indkomst omregnes underskuddet til en skatteværdi, svarende til 

skatteprocenterne for sundhedsbidraget, kommuneskatten og kirkeskatten. I nævnte rækkefølge modreg-

nes den beregnede skatteværdi i bund- og topskat, samt i skat af aktieindkomst over progressionsgrænsen. 

Foreligger efter modregningen stadig en resterende del af underskuddet, fremføres det uudnyttede til det 

efterfølgende år. Ved modregning af tidligere års underskud, sker først en anvendelse af et eventuelt un-

derskud i indeværende år. Fremførte underskud modregnes først i den skattepligtige indkomst. Hernæst 

modregnes skatteværdien af et resterende underskud i de beregnede bund- og topskatter samt eventuelt 

aktieskat over progressionsgrænsen.  

Kan underskuddet forsat ikke anvendes fuldt ud, fremføres den negative indkomst til brug for følgende år. 

Såfremt den personlige indkomst er negativ, modregnes denne først i positiv netto kapitalindkomst. En 

forsat uudnyttet del kan fremføres til det efterfølgende år. Når negativ personlig indkomst fremføres, an-

vendes den ældste del først. Modregning sker i positiv kapitalindkomst og derefter i positiv personlig ind-

komst. I tilfælde af en forsat negativ personlig indkomst sker endnu en fremføring til det efterfølgende år, 

først i positiv kapitalindkomst for derefter i personlig indkomst.   
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 Ibid. Side 187. For livrenter med livsvarige udbetalinger er der fuldt fradrag i den personlige indkomst. 
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Kapitel 3.4.1 – Udvalgte skatteberegninger af relevans for drift af erhvervsvirksomhed 

Overordnet illustrerer scenarierne A-D effekten af fradragene, der opnås for kapitalindkomsten under hen-

syn til de varierende størrelser denne kan antage i form af skattemæssige intervaller udledt af personskat-

telovens regler. Med udgangspunk i det enkelte interval er beregnet fradragnes skatteværdi ved negativ 

kapitalindkomst og den dertilhørende beskatning, når positiv kapitalindkomst fremkommer.  

Tabel 3.11 – Skatteberegninger for valgte scenarier – Pensionsindbetalinger ej medtaget i kr. 

Scenarie  A B C D 

Grundlag for AM-Bidrag 650.000 650.000 650.000 650.000 

- AM-bidrag  -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 

Personlig indkomst 598.000 598.000 598.000 598.000 

Kapitalindkomst - 50.000 0 41.900  50.000 

Ligningsmæssige fradrag -28.000  -28.000 -28.000 -28.000 

Skattepligtig indkomst 520.000 
 

570.000 611.900 620.000 

Kommune- og kirkeskat 133.172 145.977 156.708 158.782 

Sundhedsbidrag 15.600 17.100 18.357 18.600 

Bundskat 54.298 54.298 58.103 58.838 

Topskat 19.553 19.553 19.553 19.553 

Kapitalindkomst – topskat 0  0  0  406  

Skatteværdi – personfradrag -16.584 -16.584 -16.584 -16.584 

Kompensation for lavere værdi af rentefradrag -2.500 0 0  0 

Indkomstskat i alt 255.540 272.345 288.137 291.595 

Intervalbeskatning i procent54  -33,61 % 0,00 % 37,69 % 42,69 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Skatteværdien af fradraget, som opnås for negativ nettokapitalindkomst er som udgangspunkt svarende til 

beregningsgrundlaget for kommuneskatterne tillagt sundhedsbidraget, svarende til ca. 28, 61 % (2016-

skattesatser). Dette medfører som udgangspunk at den selvstændige, ikke vil kunne opnå fuld fradragsvær-

di for renteudgifter når personskattelovens regler anvendes, med mindre den samlede nettokapitalind-

komst er positiv, da bundskatten og topskatten indgår i den positiv nettokapitals beregningsgrundlag55, 

hvilket fremgår af de ovenstående skatteberegninger.  At intervalbeskatningen af kapitalindkomsten, når 

denne er mellem -50.000 kr. og 0 kr. er 33,61 % skal alene tilskrives at der, som tidligere omtalt beregnes et 

nedslag (5 % i 2016) i skatten for den del af den skattepligtiges negative nettokapitalindkomst, der ikke 

overstiger et beløb på 50.000 kr. Negativ nettokapitalindkomst større end 50.000 kr., vil heraf andrage de 

ovenfor nævnte 28,61 % som fradragsværdi. 

Hvorledes den selvstændige erhvervsdrivende nettokapitalindkomst niveaumæssigt vil variere, vil naturligt 

være individuelt bestemt og alt afhængigt om disse er positive og herved beskattes eller er negative med 

mulighed for fradrag indenfor de i personskatteloven angivne grænser, må overvejes om denne beskat-

ningsform er tilsigtet eller ej. 
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 Scenarie C & D er beregnet som forholdet mellem differencen på kapitalindkomsten og slutskatten i respektive 
scenarier, disse sammenlignes med.  Intervalbeskatningen i procent for scenarie er resultat af følgende beregning: 
(288.137-272.345)/ (41.900-0) = 37,69 %. 
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Når den personlige indkomst overstiger bundfradraget for topskatten, medfører dette en indkomstskatte-

procent på ca. 51,95 % + 0,7 % kirkeskat jf. reglerne om skatteloftet gennemgået i kapitel 3.3. hvilket tillagt 

med betaling af arbejdsmarkedsbidraget på 8 % opnås en samlet marginalbeskatning på ca. 56,4 % (2016), 

eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag ca. 52,7 % 56. Under hensyn til en nedbringelse af den samlede skattebeta-

ling samt et givent ønske om opsparing til senere brug, kan foretages indbetalinger til de i pensionsbeskat-

ningsloven nævnte pensionsordninger, så personlig indkomst nedsættes til grænsen for betaling af topskat 

eller som minimum reduceres, hvorved topskattebetalingen tillige vil blive reduceret.   For at illustrere 

denne betragtning tages udgangspunkt i skatteberegninger for scenarierne A-D præsenteret i tabel 3.10.  

 Tabel 3.12 – Skatteberegninger for valgte scenarier – Pensionsindbetalinger medtaget i kr. 

Scenarie  A B C D 

Skattebetaling før indskud:     

Grundlag for AM-Bidrag 650.000 650.000 650.000 650.000 

- AM-bidrag  -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 

Personlig indkomst 598.000 598.000 598.000 598.000 

Bundfradrag i topskat (2016) 467.300 467.300 467.300 467.300 

Difference 130.700 130.700 130.700 130.700 

Skattepligtig indkomst 520.000 570.000 611.900 620.000 

Topskat 19.553 19.553 19.553 19.553 

Slutskat i alt 255.540 272.345 288.137 291.595 

Årets regnskabsmæssige resultat (virksomhed) 650.000 650.000 650.000 650.000 

Korrigeret for nettokapitalindkomst 600.000 650.000 608.100 600.000 

Maksimalt fradrag (30%)  180.000 195.000 182.430 180.000 

Skattebetaling efter indskud:     

Grundlag for AM-Bidrag 650.000 650.000 650.000 650.000 

- AM-bidrag  -52.000 -52.000  -52.000 -52.000  

- Pensionsindbetalinger – ratepension -52.400 -52.400 -52.400 -52.400 

- Pensionsindbetalinger - livsvarig livrente -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 

Pensionsindbetalinger i alt 130.700  130.700 130.700 130.700 

Personlig indkomst 467.300  467.300  467.300 467.300 

Skattepligtig indkomst 389.300 439.300 481.200 489.300 

Topskat 0 0 0  0 

Slutskat i alt 186.726 203.531 219.323 222.782 

Samlet skattebesparelse 68.814 68.814 68.814 68.814 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det er valgt at pensionsindbetalinger består af en ratepension og en livsvarig livrente, hvor den selvstændi-

ge erhvervsdrivende kan indbetale op til 30 % af det skattemæssige overskud fra erhvervsvirksomheden. 

Som det fremgår af tabel 3.11 opnås en identisk skattebesparelse i de respektive scenarier, efter den per-

sonlige indkomst nedsættes som følge af de foretagne indbetalinger. Skattebesparelsen som opnås, svarer 

til marginalbeskatningsprocent eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag på ca. 52,7 % 57. Alternativt kunne, den 

erhvervsdrivende indbetale et større beløb end de 130.700 kr.  Denne disposition vil imidlertid ikke nød-
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 Marginalskatteprocenter 1993 og 1998-2016, udarbejdet af skatteministeriet. 
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2016 
Svarende til summen af top- og bundskat, kommune – og kirkeskat samt sundhedsbidrag. 
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 For scenarie A:130.700 * 52,65 % = 68.814 kr.  
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vendigvis resulterer i en skattemæssig fordel, idet pensionsindbetalinger indbetalt når der betales topskat, 

mest fordelagtigt skal udbetales når dette hos den skattepligtige ikke vil blive beskattet tilsvarende.   I sce-

narier E og F præsenteres hvorledes et underskud i den personlige- og skattepligtige indkomst i et vilkårligt 

indkomstår har indvirkning på skatteberegningen og underskudsanvendelsen illustreres.  

Tabel 3.13 – Underskud i den personlige- og skattepligtige indkomst samt underskudsanvendelsen i kr. 

Scenarie E F 

Årets skattemæssige resultat (virksomhed) -300.000 -300.000 

Personlig indkomst -300.000 -300.000 

Kapitalindkomst -50.000 100.000 

Ligningsmæssige fradrag -28.000 -28.000 

Skattepligtig indkomst -378.000 -228.000 

Slutskat 0  0  

Underskudsanvendelse:   

Fremførte underskud i den skattepligtige indkomst, tidligere år 0 0 

Årets negative skattepligtige indkomst -378.000 -228.000 

Andel anvendt til modregning i statsskatter  0 0 

Rest til fremførsel til næste indkomstår -378.000 -228.000 

Fremførte underskud i den personlige indkomst, tidligere år 0 0 

Årets negative personlige indkomst -300.000 -300.000 

Modregning, årets positive nettokapitalindkomst 0 100.000 

Rest til fremførsel til næste indkomstår -300.000 -200.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

De opgjorte beløb til fremførsel til næste indkomstår sker efter reglerne i Personskattelovens § 13 omtalt 

ganske kortfattet i kapitel 3.4. Ved gentagne underskud vil den selvstændige erhvervsdrivende med fordel 

fremadrettet søge at udnytte skatteværdien af disse mest fordelagtigt.  På hvilken måde underskuddene 

anvendes vil givet tillige være afledt af hvorvidt virksomheden er i opstartsfasen, med enten svigtende eller 

svingende indtjening, eller mere veletableret hvor kortvarige udsving i indtjeningen resulterer i en periode 

med underskud. Skattemæssige betragtninger i forhold til underskudsanvendelse vil heraf have større rele-

vans såfremt den erhvervsdrivende driver en virksomhed, som er relativt veletableret og de registrerede 

underskud ikke har et omfang og er tilbagevende i sådan en grad, at driften ikke længere vil være rentabel. 

Ved opstart af erhvervsvirksomhed må optimering af underskudsanvendelsen betragtes som forholdsvis 

sekundært, hvis virksomhedens drift ikke er overskudsgivende på langt sigt. 

 Som det fremgår af de i tabel 3.13 oplistede skatteberegninger, ses at vedrørende underskud i den skatte-

pligtige indkomst, vil tidligere fremførte underskud have betydning for beløbet som fremføres til næste 

indkomstår. Ved underskud i den personlige indkomst, har nettokapitalindkomsten endvidere en effekt på 

fremførslen, idet den positiv nettokapitalindkomst modregnes i negativ personlig indkomst.  Som tillæg til 

de valgte scenarier kan nævnes situationen hvor den personlige indkomst er positiv, mens skattepligtig 

indkomst modsat er negativ. Fremkommer denne situation, beregnes en skatteværdi, svarende til ca. 28,61 

%58 af den skattepligtige indkomst. Herefter opgøres fradragsværdien af underskuddets skatteværdi, som 

modregnes årets beregnede skatter.  Den resterende del fremføres til næste indkomstår.
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Kapitel 4 - Kapitalafkastordningen - Juridisk grundlag og regler 

Kapitalafkastordningen er sammen med virksomhedsordningen et alternativ til beskatning efter person-

skattelovens regler. Idet personskatteloven er det automatiske tilvalg, skal beskatning efter en af to andre 

ordninger gøres aktivt i forbindelse med indgivelsen af selvangivelsen59. Den erhvervsdrivende kan frit 

hvert år jf. VSL § 2, stk.2, vælge en vilkårlig beskatningsordning under hensyn til de skattemæssige konse-

kvenser, dette skift vil medføre.  Uanset om kapitalafkastordning eller virksomhedsordningen vælges, vil 

personskattelovens bestemmelser om skatteberegninger imidlertid stadig gælde for den skattepligtige. 

Begge ordninger fremgår af bestemmelserne i virksomhedsskatteloven60.  Virksomhedensordningen findes i 

lovens afsnit I, mens kapitalafkastordningen eller alternativt omtalt som” Kapitalafkastberegning uden an-

vendelse af virksomhedsordning” reguleres af afsnit II i loven.  

Sammenholdt, fremstår kapitalafkastningsordningen som et forenklet alternativ til virksomhedsordnin-

gen61, hvor en række af dennes fordele bibeholdes samtidig med at reglerne er mere lempelige og mindre 

komplicerede. Betingelsen for at anvende de i afsnit II oplistede regler er jf. VSL § 22 a at den skattepligtige 

person, driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Jf. VSL § 2, stk. 6, skal den erhvervsdrivende endvidere 

opfylde mindstekravsbekendtgørelsen.  

Kapitalafkastningsordningen kan karakteriseres som den ”lille virksomhedsordning”62, med mulighed for at 

fratække et beløb, kapitalafkastet svarende til en forretning af virksomhedens erhvervsmæssige aktiver, i 

den personlige indkomst og som tilsvarende medregnes i kapitalindkomsten jf. VSL § 22 a samt henlægge et 

beløb til senere hævning Jf. VSL § 22 b. Ordningen indebærer således, at der på skematisk vis gives fradrag i 

personlig indkomst for virksomhedens renteudgifter. Alt afhængig af de konkrete økonomiske forhold vil 

selvstændige erhvervsdrivende have mulig for at opnå fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renteudgif-

ter63.  

Grundlaget for beregning af kapitalafkastet, er kapitalafkastgrundlaget som opgøres efter VSL § 22 a, stk. 

5-7. Når afkastgrundlaget er opgjort ganges dette jf. VSL 22 a. stk.2, ”med afkastsatsen efter § 9”.  Jf. VSL § 

9, opgøres denne sats64 en gang årligt og ”beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Dan-

marks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikke finansielle selskaber i de første 6 måneder af det til 

indkomstsåret svarende kalenderår.”.  Det beregnede kapitalafkast kan jf. VSL § 22 a, stk.3 nr. 1 og 2 ikke 

overstige den største talmæssige værdi af ” positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirk-

somhed, ” eller ”negativ nettokapitalindkomst”.  I negativ nettokapitalindkomst indgår såvel private som 

erhvervsmæssige renter. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres jf. VSL § 22 a, stk. 5, ”ved indkomstårets begyndelse som værdien af akti-

ver, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt”. Ved etablering som selvstændig erhvervsdrivende ”opgø-

res kapitalafkastgrundlaget dog på tidspunktet for virksomhedens start.”.   
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Benyttes aktiver såvel til erhvervsmæssige, som private formål, og som kan indgå i virksomhedsordningen, 

medregnes disse jf. VSL § 22 a, stk. 6, ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ”med den forholdsmæssige 

værdi af aktivet, der svarer til den erhvervsmæssige anvendelse.”.  

De aktiver, som ikke indgår i kapitalafkastgrundlaget efter stk. 5, oplistes i stk.7.  Af relevans kan nævnes 

kontante beløb samt aktier og andre finansielle aktiver. Fordringer erhvervet ved salg af varer og tjeneste-

ydelser i forbindelse hermed (debitorer mv.), indgår i det omfang værdien overstiger værdien af gæld op-

stået i forbindelse (kreditorer mv.) med køb af varer og tjenesteydelser.  Dette forhold gælder tillige for 

varelagre, mens værdien af igangværende arbejder alene medgår for så vidt angår nettoværdien.  

I henhold til VSL § 22 b, stk.1, 1.pkt. kan skattepligtige personer, der anvender kapitalafkastordningen fore-

tage henlæggelser til konjunkturudligning. Jf. 2.pkt kan Henlæggelsen ”fradrages ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst for det indkomstår, for hvilket henlæggelse foretages (henlæggelsesåret)”. Højst 25 

% procent af overskuddet af selvstændig virksomhed før renter65, kan henlægges, men skal mindst udgøre 

5.000 kr.  

Af henlæggelsen indbetales 22 % procent66 i acontoskat. Forskellen mellem den foretagende hensættelse, 

svarende til 78 procent af den maksimale henlæggelse og den betalte konjunkturudligningsskat indbetales 

jf. VSL § 22 b, stk.3 på en spærret konto i et pengeinstitut. I henhold til VSL § 22 b, stk.4 skal det hensatte 

beløb være bundet i mindst 3 måneder og højst i 10 år. Det indsatte beløb er således bundet, og modsat 

virksomhedsordningen er det ikke muligt at opspare virksomhedens overskud mod betaling af en accon-

toskat, og hvor det opsparede beløb kan benyttes i virksomheden. 

 I året hvor der hæves på kontoen, kan tilsvarende ikke henlægges til konjunkturudligning. Det hævede 

beløb samt den tilsvarende acontoskat indtægtsføres som personlig indkomst, mens acontoskatten god-

skrives i årsopgørelsen.  

Såfremt den skattepligtige personlige indkomst hidrørende fra selvstændig erhvervsvirksomhed efter fra-

drag af kapitalafkast er negativ indtægtsføres henlæggelser svarende til underskuddet jf. VSL § 22 b, stk.7.  

Vælger den skattepligtige ikke længere at anvende kapitalafkastningsordningen skal de foretagne hensæt-

telser jf. VSL § 22 b, stk.7. indtægtsføres og beskattes heraf endeligt. 

Afsnit II A i form af VSL § 22 c omhandler den særlige kapitalafkastberegning for aktier og anparter hvor 

skattepligtige, som har erhvervet aktier eller anparter i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed 

kan beregne et kapitalafkast af erhvervede aktier eller anparter67, uanset om erhvervelsen er sket med 

fremmed kapital eller egne midler. 

Disse regler er imidlertid valgt ikke at blive behandlet mere uddybende. Dette gælder tillige lovens afsnit II 

B omhandlede udligningsordning for forfattere og skabende kunstnere og afsnit III.  
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 Renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld efter kursgevinstlovens lægges til, mens renteindtægter, udbytte-
indtægter samt kurstab på fordringer og gæld efter kursgevinstlovens fradrages. 
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 Konjunkturudligningsskat i procent af henlæggelsen udgør i 2016 22 procent. 
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven 
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 Eksempelmanual 2015, Side 256 
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Kapitel 4.1 - Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende på grundlag af kapitalafkastordnin-

gen 

Anvendes kapitalafkastordning som beskatningsform vil opgørelsen af erhvervsvirksomhedens skattemæs-

sige overskud og den dertilhørende beskatning af virksomhedens resultat ske under hensyn til de alminde-

lige regler i skattelovgivningen og beskatningen sker efter personskatteloven68.  Det følger heraf at virk-

somhedens resultat indledningsvis opdeles i en personlig indkomst svarende til erhvervsvirksomhedens 

resultat før renter og at virksomhedens renter samt kursgevinster og kurstab, medregnes som kapitalind-

komst. I forhold til beskatning efter personskattelovens regler, vil den selvstændige erhvervsdrivende skulle 

foretage opgørelse af kapitalafkastgrundlaget og såfremt denne ønsker at anvende muligheden for kon-

junkturudligning, opgøre et beregningsgrundlag, så en eventuel henlæggelse kan fastsættes. Nedenfor er 

illustreret hvorledes kapitalafkastgrundlaget kan opgøres. 

Tabel 4.0 – Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget 

Erhvervsmæssige aktiver  XX 

Erhvervsmæssig andel af blandede driftsmidler  XX 

+ Varelagre, debitorer, igangværende arbejde mv. XX   

- Vareomkostningskreditorer mv. XX   

Er beløbet positivt, medregnes dette i grundlaget XX  XX  

Er beløbet er nul eller negativt – sker ingen modregning   

Kapitalafkastgrundlag  XX  

Kilde: Revisor manual 2015-1, Side 66 

Når kapitalafkastgrundlaget er opgjort beregnes kapitalafkastet herefter. 

Tabel  4.1 – Beregning af kapitalafkastet 

Kapitalafkastgrundlag - VSL § 22 a, stk.5  * 1 % (2016-sats) – VSL § 9  = Kapitalafkast – VSL § 7 

Kapitalafkastet kan ikke overstige den største talmæssige værdi af: 

Positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed Negativ nettokapitalindkomst 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det beregnede kapitalafkast fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges som positiv kapitalindkomst. 

Beregningsgrundlaget for konjunkturudligning kan opstilles således.  

Tabel 4.2 – Opgørelse af beregningsgrundlaget for henlæggelse til konjunkturudligning 

Overskudsdisponering: 

Skattepligtig indkomst xxx.xxx 

+Renteudgifter og kurstab efter kursgevinstloven xx.xxx 

-Renteindtægter, udbytteindtægter og gevinster efter kursgevinstloven - xx.xxx 

Henlæggelsesgrundlag xxx.xxx 

Henlæggelse, maksimalt 25 % - VSL  22 b xxx.xxx 

Konjunkturudligningsskat, 22 procent af henlæggelsen -  § VSL 22 b, stk. 2 xx.xxx 

Indsættes på spærret konto i pengeinstitut, 78 procent – VSL § 22 b, stk. 3 xx.xxx 

Kilde: Eksempelmanual 2015, Side 255 samt egne tilføjelser 
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Kapitel 4.1.1 - Opgørelse af indkomst for selvstændige erhvervsdrivende – Kapitalafkastord-

ningen 

De i tabel 4.3 præsenterede skatteberegninger tager udgangspunkt i de kapitel 3.3.1 anvendte beløb og 

skattesatser. Som tillæg må imidlertid opgøres et kapitalafkastgrundlag således at omfanget af kapitalafka-

stet kan fastlægges. I nedenstående tabel foretages denne opgørelse. 

Tabel 4.3 – Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget og kapitalafkastet i kr. 

Erhvervsmæssige aktiver:  

Goodwill (erhvervet ved opstart) 250.000 

Fast ejendom (erhvervet ved opstart) 1.000.000 

Driftsmidler 500.000 

Erhvervsmæssig andel af blandede driftsmidler 100.000 

Varebeholdning 350.000 

Tilgodehavender fra salg af varer 150.000 

Gæld til leverandører af varer -125.000 

Kapitalafkastgrundlag 2.225.000 

Kapitalafkast – 1 % (2016-sats) 22.250 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Heraf kan indkomsten og den samlede skattebetaling beregnes. 
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Tabel 4.4 – Skatteberegning 2016 – Kapitalafkastordningen i kr. 

Indkomstopgørelse:  Anvendt beskatningsprocent 

Kapitalafkastgrundlag jf. tabel 4.3 2.225.000  

Beregnet kapitalafkast jf. tabel 4.3 22.250  

Årets skattemæssige resultat (virksomhed) jf. tabel 3.5 650.000  

+Nettokapitalindkomst (virksomhed)  jf. tabel 3.6 -10.000  

+Private renteudgifter jf. tabel 3.6 -40.000  

=Nettokapitalindkomst i alt -50.000  

Kapitalafkast 22.250  

Indregning af kapitalafkast:   

Overskud af virksomhed – før renter  650.000  

-Kapitalafkast -22.250  

=Grundlag for beregning af arbejdsmarkedsbidraget 627.750  

- Arbejdsmarkedsbidrag -50.220 8 % af AM-grundlag 

= Personlig indkomst i alt 577.530  

+Private renter og nettokapitalindkomst i virksomheden -50.000  

+Kapitalafkast 22.250   

=Kapitalindkomst i alt -27.750  

- Ligningsmæssige fradrag jf. tabel 3.7 -28.000  

=Skattepligtig indkomst i alt 521.780  

Skat til kommune og kirke: 133.628 Ca. 25,61 % 

Sundhedsbidrag til staten: 15.653 3,00 % 

Bundskat til staten: 52.440 9,08 % 

Topskat til staten: 16.490 14,96 % 

-Kompensation for lavere værdi af rentefradrag    -1.388 Max. 5 % af 50.000 

-Skatteværdi af personfradrag – samlet -16.584  

=Indkomstskat 200.240  

Arbejdsmarkedsbidrag 50.220.  

Indkomstskat i alt 250.460  

Aktieindkomst i alt, jf.tabel 3.9  15.510  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Samlet andrager skattebetalinger i 2016 herved 266.000 kr.69 såfremt kapitalafkastordningen anvendes som 

beskatningsform.  
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Kapitel 4.2 - Generelle forhold ved kapitalafkastordningens af relevans for drift af erhvervs-

virksomhed 

Som omtalt i kapitel 3.4 vil den selvstændige erhvervsdrivende have en naturlig interesse i at begrænse 

topskattebetalingen gennem en nedbringelse af den personlige indkomst ved indbetalinger til en eller flere 

pensionsordninger. Effekten af pensionsindbetaler, herunder skattebesparelsen i form af fradrag som op-

nås ved disse er allerede behandlet i kapitel 3.4.1 og vil derfor ikke indgå i indeværende kapitel70.  

Sammenholdes beskatning efter henholdsvis personskattelovens regler og kapitalafkastordningen fremstår 

en klar forskel i behandlingen af kapitalindkomsten og beskatningen af denne, grundet kapitalafkastet fra-

drages i den personlige indkomst. Idet en del af finansieringsudgifterne relateret til den erhvervsdrivendes 

driftsaktiver indgår, opnås et højere fradrag, da den personlige indkomst indgår i beskatningsgrundlaget for 

bund – og topskat.   

Med fordel kan dette illustreres ved at sammenholde skatteberegninger i tabel 4.4 og tabel 3.9. I forhold til 

kapitalafkastordningen kunne maksimering af kapitalafkastet samt henlæggelse og disponering under hen-

syn til konjunkturudligning ligeledes være relevant at belyse, men som sammenligningsgrundlag til person-

skatteloven er det fundet mest hensigtsmæssigt at have fokus på de skattemæssige indvirkninger ved op-

gørelsen af kapitalindkomsten og herved den påvirkning det beregnede kapitalafkast har på den samlede 

skattebetaling alt afhængig af hvilken af de to beskatningsformer den selvstændige erhvervsdrivende be-

slutter at anvende. 
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 Med udgangspunkt i tabel 4.4, udgør den personlige indkomst 577.530 kr. og afstedkommer en topskat på 16.490 

kr. Indkomsten vil heraf skulle nedbringes med 110.230 kr. (577.530-110.230), hvilket afstedkommer en skattebespa-
relse på 58.036 kr. (110.230*52,65 %) 
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Kapitel 4.2.1 – Udvalgte skatteberegninger af relevans for drift af erhvervsvirksomhed 

Nedenfor er sammenholdt beskatning efter kapitalafkastordningen og personskattelovens regler. 

Tabel 4.5 – Skatteberegninger for beskatning efter kapitalafkastordningen og personskatteloven i kr. 

Beskatningsgrundlag Kapitalafkastordningen Personskatteloven Difference 

Personlig indkomst:    

Årets skattemæssige resultat før renter 650.000  650.000  

Kapitalafkast -22.250 0  

Arbejdsmarkedsgrundlag 627.750 650.000  

Arbejdsmarkedsbidrag -50.220 -52.000 -1.780 

Personlig indkomst: 577.530 598.000 -20.470 

Kapitalindkomst:    

Renteindtægter – privat 5.000 5.000  

Renteindtægter – virksomhed 15.000 15.000  

Kursgevinster – virksomhed 15.000 15.000  

Renteudgifter – privat -45.000 -45.000  

Renteudgifter – virksomhed -35.000 -35.000  

Kurstab – virksomhed -5.000 -5.000   

Kapitalafkast 22.250 0  

Kapitalindkomst -27.750 -50.000 -22.250 

Ligningsmæssige fradrag -28.000 -28.000  

Skattepligtig indkomst 521.780 520.000 1.780 

Skatteberegning:    

Arbejdsmarkedsbidrag 50.220 52.000 -1.780 

Skat til kommune og kirke: 133.628 133.172 456 

Sundhedsbidrag til staten: 15.653  15.600 53 

Bundskat til staten: 52.440  54.298 -1.859  

Topskat til staten: 16.490 19.553 -3.062 

Skatteværdi af personfradraget -16.584 -16.584 0  

Kompensation for lavere værdi af rentefradrag -1.388  -2.500  1.113 

Indkomstskat i alt 250.460 255.540 -5.079 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Under hensyn til de samme forudsætninger fremgår at beskatning efter kapitalafkastordningen i forhold til 

personskatteloven medfører en samlet skattebesparelse på 5.079 kr. Som det fremgår af ovenstående tabel 

opnås besparelsen hovedsageligt ved at arbejdsmarkedsbidraget er reduceret samtidig med at top – og 

bundskatten tillige reduceres. Summen på de 5.079 kr. kan beregningsmæssigt forklares som følgende: Det 

opgjorte kapitalafkast nedsætter arbejdsmarkedsgrundlaget med 22.250 kr., hvilket medfører et lavere 

arbejdsmarkedsbidrag og reducerer den personlige indkomst med 20.470 kr. Denne reduktion giver en 

besparelse i topskatten på 3.062 kr., svarende til 14,96 %71 af reduktionen i den personlige indkomst. Idet 

den personlige indkomst indgår i beskatningsgrundlaget for bundskatten, sker endvidere en nedgang i den-

ne på 1.859 kr., ligeledes andragende 14,96 % af de 20.470 kr.  
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 Topskatten på 15 % fratrukket skatteloftsnedslag på 0,04 % 
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At kapitalafkastet medregnes til kapitalindkomsten medfører modsat at nettokapitalindkomsten tilsvaren-

de øges fra -50.000 kr. til - 27.750 kr.  Herved sker en reducering af kompensation for lavere værdi af rente-

fradraget. Beløbsmæssigt udgør det mindre fradrag, 1.113 kr. svarende til 5 % af kapitalafkastet. Den skat-

tepligtige indkomst er endvidere øget med arbejdsmarkedsbidraget på 1.780 kr., som samlet øger sund-

hedsbidraget samt kommune- og kirkeskatten med 509 kr. eller 28,91 %72 af det sparede arbejdsmarkeds-

bidrag.  

Samlet fremgår at den selvstændige erhvervsdrivende opnår en skattemæssig fordel ved at anvende kapi-

talafkastordningen frem for personskatteloven som følge af ordningens særlige regler for kapitalindkom-

sten og det beregnede kapitalafkast. Idet kapitalafkastet fradrages i den personlige indkomst og tillægges 

kapitalindkomst opnås et fradrag for renteudgifter som tilsvarende ikke er en mulighed når personskattelo-

vens regler anvendes som beskatningsgrundlag.  

Da den personlige indkomst indgår i beskatningsgrundlaget for henholdsvis top- og bundskat, sikres herved 

en mere fordelagtig fradragsværdi sammenholdt med beskatning efter personskatteloven, hvor nettokapi-

talindkomsten indgår i den skattepligtige indkomst. Alternativt kan siges at en del af renteudgifterne flyttes 

fra kapitalindkomsten til den personlige indkomst. 

 Nedenfor er illustreret hvorledes omfanget af nettokapitalindkomst har indvirkning på den samlede be-

skatning afhængig af beskatningsformen. Kapitalafkastet på 22.250 kr. er fastholdt.  

Tabel 4.6 – Nettokapitalindkomstens indvirkning på den samlede skattebetaling – Kapitalafkastordningen i kr. 

Scenarie: A B C D 

Personlig indkomst: 577.530 

Kapitalindkomst - før Kapitalafkast - 50.000  0  41.900 50.000 

Kapitalafkast 22.250 

Kapitalindkomst -27.750 22.250 64.150 72.250 

Ligningsmæssige fradrag -28.000 

Skattepligtig indkomst 521.780 571.780 613.680 621.780 

Skatteberegning:     

Arbejdsmarkedsbidrag 50.220 

Skat til kommune og kirke: 133.628 146.433 157.163 159.238 

Sundhedsbidrag til staten: 15.653  17.153  18.410 18.653 

Bundskat til staten: 52.440 54.460 58.265 59.000 

Topskat til staten: 16.490 16.490 16.490 16.490 

Topskat – kapitalindkomst 0  0  1.115 1.521 

Skatteværdi af personfradraget -16.584 -16.584 -16.584 -16.584 

Kompensation for lavere værdi af rentefradrag -1.388 0 0 0 

Indkomstskat i alt 250.460 268.173 285.080 288.539 

Stigning i nettokapitalindkomsten  50.000 41.900 8.100. 

Stigning i indkomstskatten  17.713 16.907 3.459 

Kilde: Egen tilvirkning 
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 Skatteværdien af beregningsgrundlaget for kommuneskatterne tillagt sundhedsbidraget. 
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Indledningsvis ses i forhold til kapitalafkastordningen at stigningen i nettokapitalindkomsten, som forventet 

har en afledt effekt på den samlede indkomstskat, idet den øgede kapitalindkomst og såfremt dette medfø-

rer at positiv nettokapital indkomst fremkommer, vil resultere i en forøgelse af beregningsgrundlaget for 

bundskatten. Overstiger nettokapitalindkomsten endvidere det fastsatte grundbeløb medregnes den over-

stigende del til topskatten og beskattes heraf. Det bemærkes ligeledes som forventet at den skattemæssige 

marginal-effekt efterhånden aftager i takt med at kapitalindkomsten overstiger grundbeløbet.  

I tabel 4.7 er sammenholdt skatteberegninger fra henholdsvis tabel 4.5,4.6 og tabel 3.11 fra kapitel 3.4.1 

således at nettokapitalindkomstens effekt på de to beregningsformer kan illustreres. 

Tabel 4.7 – Effekt af nettokapitalindkomsten på personskatteloven og kapitalafkastordningen i kr. 

Scenarie: A B C D 

Kapitalindkomst – PSL - 50.000 0 41.900 50.000 

Kapitalafkast  22.250 

Kapitalindkomst – KO -27.750 22.250 64.150 72.250 

Indkomstskat i alt – PSL 255.540 272.345 288.137 291.595 

Indkomstskat i alt – KO 250.460 268.173 285.080 288.539 

Difference 5.079 4.171 3.057 3.057 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Scenarie A har udgangspunkt i tabel 4.5, hvor det fremgik at ud fra de givne forsætninger skulle kapitalaf-

kastordningen vælges som beskatningsform, da en besparelse på ca. 5.000 kr. kunne opnås i relation til 

indkomstskatten.  Som det fremgår af ovenstående tabel, gælder dette forhold stadig, selvom kapitalind-

komsten ændres fra at have en negativ værdi til at blive positiv og senere overstiger det lovregulerede 

grundbeløb, så topskat af kapitalindkomst betales. Det ses endvidere at når grundbeløbet overstiges, ud-

jævnes forholdet. Forskellen som opstår beskatningsformerne imellem er klart afledt af kapitalafkastet, der 

som omtalt ovenfor modregnes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten. Beskatnings-

grundlaget for top - og bundskatten reduceres, mens den skattepligtige indkomst forøges med arbejdsmar-

kedsbidraget af kapitalafkastet hvilket samlet resulterer i en skattebesparelse, grundet at den personlige 

indkomst beskattes med højere skattesatser end den skattepligtige indkomst, hvoraf den selvstændige 

erhvervsdrivende naturligt vil søge denne mulighed. 

Tabel 4.8 – Skattebesparelsens delelementer i kr. 

Scenarie: A B C D 

Difference – Fremkommer således: 5.079 4.171 3.057 3.057 

Besparelse – Topskat (14,96 %) 3.062 3.062 3.062 3.062 

Besparelse – Bundskat (9,08 %) 1.859 1.859 1.859 1.859 

Besparelse – AM-bidrag 1.780 1.780 1.780 1.780 

Merbeskatning - AM-bidrag (28,61 %) -509 -509 -509 -509 

Tab af fradrag - Kompensation for rente -1.113 0 0 0 

Beskatning af positiv nettokapitalindkomst 0 -2.020 -2.020 -2.020 

Topskat af kapitalindkomst (5,01 %) 0 0 -1.115 -1.115 

= Difference 5.079  4.171 3.057 3.057 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som uddybning til tabellen kan følgende anføres: Besparelsen i topskatten er skatteværdien af forskellen 

mellem den personlige indkomst for henholdsvis personskatteloven og kapitalafkastloven på 20.470 kr., 

mens nedgangen i arbejdsmarkedsbidraget på 1.780 kr. skyldes modregning af kapitalafkastet. For bund-

skatten spares yderlige en værdiværdi svarende til 9,08 % af de 20.470 kr. Grundet det lavere arbejdsmar-

kedsbidrag øges den skattepligtige indkomst tilsvarende, som medfører en merbeskatning af dette beløb 

med en skattesats på 28,61 %. At positiv netto kapitalindkomst i intervallet 0.- 40.000 kr. (2010-niveau) 

afstedkommer en beskatning på 2.020 kr. som ligeledes reducerer den opnåede skattebesparelse, hvilket 

tillige gælder for den del af kapitalindkomsten, der beskattes med topskat. Nettosummen af ovennævnte 

beløb udtrykker herved den beregnede besparelse i indkomstskatten, når kapitalafkastningsorden vælges 

frem for personskatteloven. 
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Kapitel 5 – Virksomhedsordningen – Juridisk grundlag og regler  
 

Virksomhedsordningen er et alternativ til beskatning efter personskatteloven og kapitalafkastordningen. 

Som beskatningsform indeholder denne ordning en række skattemæssige fordele, der ikke kan opnås så-

fremt de to andre beskatningsformer anvendes og heraf vil være det naturlige valg for mange selvstændige 

erhvervsdrivende. Skatteretligt kan virksomhedsordningen betegnes som en mellemting drift af selvstæn-

dig erhvervsvirksomhed som person og en virksomhed drevet i selskabsform73.  

Overordnet kan de centrale forhold i virksomhedsordningen beskrives som følgende74. Der gives fuld mu-

lighed for fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter, da disse fratrækkes i den personlige indkomst. 

Den erhvervsdrivende kan vælge at lade overskuddet eller en del af dette blive stående mod betaling af en 

foreløbig virksomhedsskat på 22 % 75, hvilket tillige sikrer muligheden for at udjævne beskatningen. Med 

anvendelse af virksomhedsordningen stilles imidlertid større krav til den daglige bogføring og et grundlæg-

gende krav om at selvstændige erhvervsdrivende regnskabsmæssigt opdeler sin økonomi i henholdsvis en 

virksomhedsøkonomi og i en privatøkonomi.   

Reglerne for virksomhedsordningen fremgår af virksomhedsskattelovens afsnit I og herved sammenfalden-

de med enkelte bestemmelser i relation til kapitalafkastningsordningen.  

Skattepligtige personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed kan jf. VSL § 1, stk. 1, 1. pkt. anvende 

virksomhedsordningen på indkomst fra virksomheden. Lønindkomst kan hermed ikke indgå i ordningen. 

Som betingelse for anvendelse af ordning gælder jf. VSL § 2, stk.1. ” at den skattepligtige udarbejder et 

selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringslovens krav” og ” Bogføringen skal tilret-

telægges således, at der regnskabsmæssigt sker en opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i en 

virksomhedsøkonomi (virksomhedsordningen) og en privatøkonomi.”.   

Valget af virksomhedsordningen som beskatningsform skal jf. VSL § 2, stk.2, ske ved indgivelse af selvangi-

velse for pågældende indkomstår. Vælges ordningen, skal denne anvendes for virksomheden i hele ind-

komståret.  

Når virksomhedsordningen er valgt for det vilkårlige indkomstår, vil alle erhvervsmæssige aktiver og passi-

ver som hovedregel skulle indgå i ordningen. Undtaget er i udgangspunktet blandet benyttede aktiver jf. 

VSL § 1, stk.3, 1. pkt., aktier omfattet aktieavancebeskatningslovens regler jf. VSL § 1, stk.2, samt anparts-

virksomhed og konkursindkomst. Modsat er der i loven ikke fastsat begrænsninger, for hvilke gældsposter 

som kan indgå.  

I tillæg til de generelle krav vedrørende bogføringen, skal en gruppe selvstændige bogføringskonti oprettes 

og føres, herunder indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, konti for hævninger, opsparet overskud, samt for 

hensættelser og senere hævninger76, mens der er valgfrihed i forhold til såkaldte mellemregningskonto.  
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 Skatteret kompendium, Side 88 
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 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven 
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 Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende, side 134 
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Indskudskontoen er en opgørelse over de aktiver og passiver, den selvstændige erhvervsdrivende har ind-

skudt i virksomheden. Selve værdiansættelsen fremgår af VSL § 3, stk.4.  Jf. VSL § 3, stk.1, følger at ”Over-

førsel af værdier fra den skattepligtige til virksomheden anses for indskud”, dette gælder dog ikke for beløb 

bogført på mellemregningskontoen. I henhold til stk.2 opgøres værdierne af indeståendet på indskudskon-

toen ” ved starten af regnskabsåret i det indkomstår, hvor virksomhedsordningen første gang anvendes.”.  

Herefter reguleres kontoen kun jf. VSL § 3, stk.6 for yderligere indskud samt overførsler, der ikke er over-

skud.  

Indestående på indskudskontoen er herved difference mellem de indskudte aktiver og indskudte passiver. 

Såfremt indskudskontoen udviser en negativ saldo, eksempelvis ved at privat gæld er medtaget skal der 

beregnes rentekorrektion.   

Kan den erhvervsdrivende imidlertid dokumentere at alle virksomhedens tilhørende aktiver og gældsposter 

er medtaget samt at den medregnede gæld alene er erhvervsmæssig, kan indestående på indskudskontoen 

jf. VSL § 3, stk.5 nulstilles. Er kontoen negativ enten primo eller ultimo bortfalder muligheden for opsparing 

af årets overskud. En korrektion forekommer endvidere jf. VSL § 11, stk.2 når der i årets løb er sket hæv-

ninger såvel som indskud i virksomheden.  

Rentekorrektion sker i henhold til VSL § 11, således at den skattepligtig ikke får fuld fradragsværdi for priva-

te renteudgifter. Som udgangspunkt beregnes rentekorrektionen, ”med et beløb, der svarer til afkastsatsen 

efter § 9 ganget med den talmæssigt største negative saldo på indskudskontoen…”.  Jf. VSL § 11, stk.3 med-

regnes det samlede rentekorrektionsbeløb i den personlige indkomst og fradages i kapitalindkomsten.  

Den samlede indkomst påvirkes således ikke. Hvis virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for private lån i 

virksomheden, beskattes den erhvervsdrivende med mindste beløb af enten den kontante kursværdi på 

gælden eller størrelsen af sikkerheden. 

Virksomhedens kapitalafkastgrundlaget skal jf. VSL § 8, stk.1, ”opgøres ved indkomstårets begyndelse som 

virksomhedens aktiver med fradrag af gæld…” med virkning fra indkomstårets begyndelse og ved begyndel-

se af hvert af de følgende år med dertilhørende reguleringer .Til forskel for indskudskontoen, er kapitalaf-

kastgrundlaget hermed en status af virksomhedens aktiver og passiver. Værdiansættelser sker efter samme 

principper som indskudskontoen. Selve beregningen af kapitalafkastet under hensyn til det opgjorte afkast-

grundlag er reguleret i VSL § 7, hvorfra beregnes som ”afkastgrundlaget gange afkastsatsen”.  

Kapitalafkastet er særdeles relevant uanset om kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen anven-

des som beskatningsform. Det beregnede afkast kan jf. VSL § 7, stk.1, ikke udgøre et større beløb end virk-

somhedens skattepligtige indkomst. Idet kapitalafkastet jf. VSL § 10 fradrages i den skattepligtige indkomst, 

opnås en effekt i forhold til den samlede beskatning, da kapitalafkastet herved fratrækkes den personlige 

indkomst og medregnes i kapitalindkomsten.   
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Som omtalt i kapitel 4.2.1 opnås en fordel ved beregning af topskatten og samtidig nedsættes beløbet 

hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Det følger af virksomhedsloven at der ikke er pligt til at hæve 

kapitalafkastet, men der kan være ulemper forbundet med denne beslutning77.  Vælger den selvstændige at 

opspare kapitalafkastet og herved ikke at medtage beløbet under hævningerne, indsættes dette på konto 

for opsparet overskud. 

 Når beløbet hæves ved at bruge beløb fra kontoen med opsparet overskud, beskattes hævninger som per-

sonlig indkomst, hvorved der skal beregnes arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.  

Hæves kapitalafkastet i stedet i det år, hvor det beregnes, beskattes afkastet som kapitalindkomst78.    Af 

hensyn til at afgøre hvor stor en del af årets overskud, der foreløbigt skal beskattes som virksomhedsskat 

og tilsvarende skal medregnes som personlig indkomst, må de enkelte hævninger uanset om disse er sket 

kontant eller i form beløb, der anses for at være hævet skulle kategoriseres. Virksomhedsskatteloven inde-

holder ligeledes et krav om at oplyse indestående på konto for opsparet overskud.   Jf. VSL § 5 skal værdier 

når disse føres ud af virksomhedsordningen beregningsmæssigt foretages i en bestemt rækkefølge, be-

nævnt hæverækkefølgen. Denne er illustreret nedenfor. 

Tabel 5.0 – Hæverækkefølgen i virksomhedsordningen – Virksomhedsskattelovens § 5 

Hævninger, er hævet eller skal hæves: Hæverækkefølgen: 

Kontant hævet  Refusion af udgifter  

Beløb, der anses for hævet: Medarbejdende ægtefælle  

Værdi af fri bil79  Virksomhedsskat  

Værdi af fri telefon  Hensat senere hævninger primo  

Forbrug egen varer  Kapitalafkast  

Hensat senere hævning ultimo Resterende overskud 

Hævet i alt  Hævet fra indskudskontoen  

 Overført i alt 

Kilde: Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende, side 161 

 

Vælger den erhvervsdrivende at hæve mere end årets overskud, hæves indledningsvis på konto for opspa-

ret overskud fra tidligere år og efterfølgende på indskudskontoen.  Alternativt jf. VSL § 4a, kan transaktio-

ner såsom kontante indskud eller hævninger mellem virksomhedens økonomi og den private økonomi ske 

på en mellemregningskonto. Denne konto kan ses som udtryk for virksomhedens uforrentede gæld til den 

erhvervsdrivende og dette beløb medregnes ikke ved opgørelsen af virksomhedens kapitalafkastgrundlag.  

Mellemregningskontoen kan ikke anvendes i forbindelse med indtræden i virksomhedsordningen.  
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 Ibid. Side 157 
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 Ibid. Side 158 
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 Ibid. Side 150. Biler som anvendes både til privat og erhvervsmæssig formål, kan indgå i virksomhedsordningen. Fri 
bil anses som hævning. Værdien af bilen opgøres jf. LL § 16, stk.4. som følgende ”sættes til en årlig værdi på 25 pct. af 
den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog 
mindst af 160.000 kr.”.     
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I tilfælde af et skattemæssigt underskud i virksomhedsordningen, vil underskudsdisponering ske efter reg-

lerne i VSL § 13.  

Virksomhedsunderskud, som ikke kan modregnes i tidligere års opsparet overskud skal først modregnes i 

kapitalindkomsten og derefter anden personlig indkomst efter personskattelovens almindelige regler om-

talt i kapitel 3.4. Underskudsdisponeringen holdes derved udenfor virksomhedsordningen og fremførsel af 

underskud kan herved ikke ske indenfor virksomhedsordningens rammer. 

 Dette indebærer, at i virksomhedsordningen modregnes virksomhedsunderskud først i kapitalindkomst før 

anden personlig indkomst, eksempelvis lønindkomst. Benyttes virksomhedsordningen ikke, vil virksom-

hedsunderskud blive modregnet direkte i en eventuel lønindkomst før modregning i kapitalindkomst. Kapi-

talindkomstens størrelse samt størrelsen af anden personlig indkomst kan føre til, at virksomhedsordningen 

måske ikke skal anvendes. Samtidig kan overført underskud fra virksomhed ikke komme til modregning i 

virksomhedsoverskud i et senere indkomstår, hvis virksomhedsordningen benyttes.  

Ophører den skattepligtige med at anvende ordningen, medregnes det opsparede overskud med tillæg af 

den dertilhørende svarende virksomhedsskat til den personlige indkomst jf. VSL § 10, stk.3 i indkomståret 

efter det indkomstår, hvor den skattepligtige senest har anvendt virksomhedsordningen jf. VSL § 15 b, 

stk.1.  Løbende (gen)indtrædelse og udtrædelse bør derfor overvejes nøje. Virksomhedsskattelovens kapi-

tel 5 omhandler afståelse, ophør og omdannelse af virksomhed, nævnte forhold vil imidlertid ikke blive 

behandlet videre.   
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Kapitel 5.1 - Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende på grundlag af virksomhedsordnin-

gen 

Opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst når virksomhedsordningen anvendes fremgår af virk-

somhedsskattelovens kapitel 4. I henhold til VSL § 6, stk.1 opgøres ”Virksomhedens skattepligtige indkomst 

opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler”. Skattepligtig indkomst er herved forskellen mellem 

de skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter. Således opnås der fuld fradragsret for de er-

hvervsmæssige renteudgifter.  

Den selvstændige erhvervsdrivendes privatøkonomi er uvedkommende for virksomhedsordningen og den-

ne opgøres derfor efter reglerne for personer i personskatteloven. Heraf kan private renteudgifter kun fra-

drages i kapitalindkomsten.  

Jf. VSL § 10, opdeles virksomhedens overskud i henholdsvis opsparet og hævet overskud. Den erhvervsdri-

vende har som udgangspunkt mulighed for at vælge hvor stort et beløb, der ønskes hævet og hvor stor en 

del som skal opspares80. Opsparet overskud beskattes jf. VSL § 10, stk.2 foreløbigt i indkomståret med en 

virksomhedsskat på 22 % 81.  

Beregnet virksomhedsskat overføres VSL § 5, stk.3 til den skattepligtige forud for hæverækkefølgen.  

Når opsparede beløb hæves i senere indkomstår, medregnes dette sammen den dertil svarende virksom-

hedsskat ved opgørelsen af den personlige indkomst jf. VSL § 10, stk.3.  

For det indkomstår, hvor det opsparede overskud overføres til den skattepligtige, fradrages virksomheds-

skatten i den skattepligtiges slutskat ved skatteberegningen. I forhold til det hævede overskud, opdeles 

dette i tidligere omtalte kapitalafkast og i et resterende overskud.  

Kapitalafkastberegning er gennemgået ovenfor og beskattes jf. PSL § 4, stk.1, nr.3 som kapitalindkomst.  
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 Skatteret kompendium, Side 95 
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 SSL § 17, stk.1. for indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår. 
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Nedenfor illustreres hvorledes kapitalafkastgrundlaget82 kan opgøres. 

Tabel 5.1 – Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget – Virksomhedsordningen 

Aktiver  Gæld  

Goodwill (erhvervet) - Skattemæssig værdi + Prioritetsgæld – Kursværdi - 

Fast ejendom – Anskaffelsessum + Kassekredit – kontant værdi - 

Driftsmidler – Saldoværdi + Øvrige kreditorer – kontant værdi - 

Varebeholdning – Skattemæssig værdi + Mellemregningskonto - Indestående - 

Tilgodehavender  – Skattemæssig værdi + Hensat til senere faktisk hævning - 

Udlån +   

Periodeafgrænsningsposter +   

Likvide midler +   

Aktiver minus gæld = Kapitalafkastgrundlag (årlig opgørelse) 

Kilde: Eksempelmanual 2015, Side 244 samt egne tilføjelser 

 

Jf. VSL § 10, stk.1 skal resterende overskud, der hæves, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtiges 

personlige indkomst i indkomståret, hvor overskuddet overføres til den skattepligtige.  Såfremt der forelig-

ger et skattemæssigt underskud vil underskudsdisponeringen skulle ske efter VSL § 13.  
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 Den beregnede kapitalafkastsats for 2016 er 1 procent.  
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven 
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Kapitel 5.1.1 - Opgørelse af indkomst for selvstændige erhvervsdrivende – Virksomhedsord-

ningen 

Nedenstående skatteberegninger opgøres med udgangspunkt for de i tabel 3.9 og tabel 4.4 anvendte ind-

komster og skattesatser. Kapitalafkastet beregnet i kapitel 4.4.1 på 22.250 kr. forudsættes tillige at være 

anvendelig i skatteberegningen.  

Tabel 5.2 – Skatteberegning 2016  i kr. – Virksomhedsordningen 

Personlig indkomst:  Anvendt beskatningsprocent 

Årets skattemæssige resultat før renter 650.000  

Nettofinansiering – Virksomhed jf. tabel 3.6  -10.000   

Kapitalafkast -22.250   

Arbejdsmarkedsgrundlag 617.750  

Arbejdsmarkedsbidrag -49.420  8 % af AM-grundlag 

= Personlig indkomst i alt 568.330  

-Kapitalindkomst+kapitalafkast -17.750   

-Ligningsmæssige fradrag -28.000   

Skattepligtig indkomst 522.580  

Skatteberegning:   

Skat til kommune og kirke: 133.833 Ca. 25,61 % 

Sundhedsbidrag til staten: 15.677  3,00 % 

Bundskat til staten: 51.604  9,08 % 

Topskat til staten: 15.114  14,96 % 

-Kompensation for lavere værdi af rentefradrag -888  Max. 5 % af 50.000  

-Skatteværdi af personfradrag – samlet -16.584   

=Indkomstskat 198.757   

Arbejdsmarkedsbidrag 49.420   

Indkomstskat i alt 248.177   

Aktieindkomst i alt, jf.tabel 3.9  15.510   

Kilde: Egen tilvirkning   

 

Samlet andrager skattebetalinger i 2016 herved 263.687 kr.83 såfremt virksomhedsordningen anvendes som 

beskatningsform.  
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Kapitel 5.2 - Generelle forhold ved virksomhedsordningen af relevans for drift af erhvervsvirk-

somhed 

Som indledningsvis omtalt i kapitel 5 er virksomhedsordningen kendetegnet ved fuld fradragsret for er-

hvervsmæssige renteudgifter og et element af opsparing i form af muligheden for at lade overskuddet eller 

en del deraf blive i virksomheden og herved udjævne beskatningen over årene.  

Sammenholdes virksomhedsordningen med de kapitel 3 og 4 gennemgåde beskatningsformer fremstår 

førstnævnte som den mest komplekse og med flere muligheder for den selvstændige erhvervsdrivende i 

forhold til at tilpasse samt optimere skattebetalingen.   

Virksomhedsordningen er imidlertid ikke alene begrænset til skattemæssige betragtninger i relation til at 

nedbringe indkomstskatten, da forhold som ind – og udtræden af ordningen enten helt eller delvis kan be-

handles, og relateret til disse problemstillinger omdannelse af virksomheden til et selskab, hvis den er-

hvervsdrivende på et givent tidspunkt ønsker dette.  

Ligesom investering med frie midler i værdipapirer vil skulle overvejes. Naturligt kan samtlige af nævnte 

betragtninger ikke selvstændigt udbydes, da omfanget af en retvisende gennemgang ville være ganske be-

tragtelig.  I stedet kan fokuseres på områder hvor de 3 behandlede beskatningsformer med fordel kan 

sammenlignes således at fordele og ulemper vedrørende den samlede skattebetaling kan illustreres.  
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Kapitel 5.2.1 – Udvalgte skatteberegninger af relevans for drift af erhvervsvirksomhed 

I nedenstående tabel opsamles de centrale skatteberegninger fra henholdsvis tabel 5.2, 4.4 og 3.9.  

Tabel 5.3 – Sammenligning af den samlede indkomstskat for henholdsvis VO, KO og PSL i kr. 

Beskatningsform Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Personskatteloven 

Resultat før renter 650.000  650.000  650.000  

Arbejdsmarkedsgrundlag 617.750 627.750 650.000 

Personlig Indkomst 568.330 577.530 598.000 

Kapitalindkomst -17.750  -27.750  -50.000 

Skattepligtig indkomst 522.580 521.780  520.000 

Indkomstskat i alt 248.177 250.460  255.540  

Arbejdsmarkedsbidrag 49.420  50.220 52.000  

Topskat 15.114  16.490  19.553  

Difference - Indkomstskat -2.283 -5.079  -7.362  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår tabel 5.3 opnår den selvstændige erhvervsdrivende den laveste skattebetaling ved at an-

vende virksomhedsordningen som beskatningsform.  

Forholdet at både kapitalafkastet og de erhvervsrelaterede renteudgifter fratrækkes er medvirkende til at 

arbejdsmarkedsgrundlaget og herved den personlige indkomst sænkes sammenlignet med kapitalafkast-

ordningen og personskatteloven. Beregningsgrundlaget for top- og bundskat reduceres hermed hvilket 

afstedkommer at den dertilhørende beregnede skat bliver lavere.  

Ud fra den teoretiske gennemgang er denne forskel forventelig, men ikke nødvendigvis udtryk for at en 

erhvervsdrivende som hovedregel uden videre overvejelse skal følge virksomhedsordningens regler. Vælges 

virksomhedsordningen opnås en besparelse på 2.283 kr. i forhold til kapitalafkastordningen og 7.362 kr. i 

forhold til personskatteloven.  

Vælges kapitalafkastordningen opnås en besparelse på 5.079 kr. i forhold til personskatteloven. Besparel-

sen ved valg af virksomhedsordningen skal imidlertid sammenstilles med de regnskabsmæssige krav ord-

ningen har og kravet om en adskillelse af virksomhedens økonomi og privatøkonomien.  

Oprettelse og håndtering af diverse konti samt udarbejdelse af virksomhedens regnskab kan en given selv-

stændig erhvervsdrivende ikke som udgangspunkt forudsættes at besidde. Øgede omkostninger til ekstern 

assistance kan forholdsvis nemt komme til at overstige den skattemæssige gevinst virksomhedsordningen 

sikrer. 
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Kapitel 6 – Valg af beskatningsform - Generelle betragtninger 
 

For den selvstændige erhvervsdrivende vil valg af beskatningsform som udgangspunkt skulle ske efter nøje 

overvejelser, således at beskatningsformen, der vælges samlet sikrer en optimering af skattebetalingen 

under hensyn den skattepligtiges private interesser. Grundlaget for denne beslutning er erhvervsvirksom-

hedens årlige skattemæssige resultat og vil heraf være individuelt bestemt. Dette medfører imidlertid ikke 

at en række generelle forhold af relevans for valget af beskatningsform ikke kan udtrykkes som den er-

hvervsdrivende må forholde sig til.  

Følgende gennemgang forudsætter virksomhedens resultat er positiv.  

Sammenholdes beskatning efter henholdsvis personskattelovens regler, kapitalafkast- og virksomhedsord-

ningen kan forskellene i hovedtræk opledes i et element vedrørende selve beskatningen, hvor slutskatten, 

der fremkommer alt afhængig af det valgte regelsæt kan sammenlignes samt et element bestående af op-

sparing og likviditet. Mens alle nævnte beskatningsformer er sammenlignelige i relation til den samlede 

beregnede indkomstskat er opsparingselementet og deraf afledt en udjævning af beskatningen, primært 

tilknyttet virksomhedsordningen og delvis kapitalafkastningsordningen. Forskellen heri er om end stadig 

mærkbar.   

Muligheden for konjunkturudligning i kapitalafkastningsordningen tillader den erhvervsdrivende at hen-

lægge en del af virksomhedens overskud til senere hævning, der når det hæves, medregnes til den person-

lige indkomst. Modsat virksomhedsordningen, hvor virksomhedens økonomi og privatøkonomien er adskilt 

har kapitalafkastningsordningen ingen sondring. Denne forskel afstedkommer at de opsparede beløb i virk-

somhedsordningen ligeledes kan anvendes i virksomhedens daglige drift, da opsparing bliver i virksomhe-

den og eksempelvis kan bruges til nedbringelse af den erhvervsmæssige gæld. Sådan disposition kan ikke 

foretages når kapitalafkastningsordningen anvendes, da henlæggelsen er bundet. 

Når den skattepligtige indkomst opgøres følger beskatningsformerne skattelovgivningens almindelige regler 

og personskattelovens indkomstkategorier. For selvstændige erhvervsdrivende vil valg af beskatningsform 

derved være betinget af hvorvidt den personlige indkomst overstiger bundfradraget så topskat skal betales 

og omfanget af nettokapitalindkomsten, herunder særligt forholdet mellem renteindtægterne og renteud-

gifterne. Topskatten kan helt eller delvis nedbringes ved indbetalinger til diverse pensionsordninger. Inden 

der tages beslutning herom må de respektive beskatningsformers indvirkning på indkomstopgørelsen være 

en del af beslutningsgrundlaget.   

Anvendelse af virksomhedsordningen giver fuld fradragsret for erhvervsmæssige renter og idet det bereg-

nede kapitalafkast modregnes i den personlige indkomst opnås en skattebesparelse i topskatten og ar-

bejdsmarkedsbidraget. Overstiger virksomhedens resultat grænsen for topskat og nettokapitalindkomsten 

er negativ som følge af høje erhvervsmæssige renteudgifter tilsiger det at virksomhedsordningen vælges 

som beskatningsform. I kapitalafkastordningen fratrækkes et kapitalafkast i form af en skematisk opgørelse 

som ligeledes giver besparelse i topskattebetalingen samt arbejdsmarkedsgrundlaget.  

Den skattemæssige fordel, der opnås i kapitalafkastningsordningen er ikke af samme omfang som når virk-

somhedsordningen benyttes, men stadig fordelagtigt i forhold til personskattelovens regler.   



Side | 51  
 

Hvilken ordning som vælges vil endvidere være efter hensyn til muligheden og ønsket om opsparing samt i 

hvor stort et omfang en skattebesparelse opnås, så eventuelle merudgifter til ekstern assistance kan ret-

færdiggøres. For personskattelovens regler gælder at disse med fordel kan vælges, såfremt virksomhedens 

renteindtægter overstiger renteudgifter, da positiv nettokapitalindkomst først beskattes med topskat når 

grundbeløbet overstiges, og virksomhedens skattemæssige resultat samtidig ligger under topskattegræn-

sen. Ønsker den erhvervsdrivende desuden ikke at spare op og i stedet hæve hele det årlige overskud kan 

ordningen i virksomhedsskatteloven være af mindre relevans. 

Forventes underskud i de første år bør personskatteloven anvendes på grund af rækkefølgen for anvendel-

se af virksomhedens underskud. 
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Kapitel 6.1 – Valg af beskatningsform for speciallægevirksomheden – Case introduktion 

Med de muligheder en teoretisk gennemgang og analyse giver i forhold til at udtrykke retningslinjer som 

selvstændige erhvervsdrivende må forholde sig ved valg af beskatningsform vil inddragelse af en praktisk 

orienteret case med fordel kunne supplere disse betragtninger, idet der herved kan præsenteres en mere 

sammenhængende behandling af de overvejelser den enkelte erhvervsdrivende vil gøre sig når beskat-

ningsformen skal vælges.  

Om end teorien under givne forudsætninger vil tilsige valg af en bestemt beskatningsform vil personlige 

præferencer, herunder krav til opsparing og privatforbrug være individuelt betinget og stadig være under-

lagt en særdeles vigtig faktor i form af virksomhedens skattemæssige resultat.  

Alt afhængig af hvilken indfaldsvinkel, der vælges vil personskatte- og virksomhedsskatteloven have et utal 

af problemstillinger som har både praktisk relevans og realistisk vil kunne fremkomme. Dette medfører 

naturligt ligeledes en begrænsning, da samtlige aspekter ikke kan behandles og tillige ikke nødvendigvis vil 

være relevant for samtlige selvstændige erhvervsdrivende idet variationer i indtjening og indtjeningsniveau 

vil have indvirkning på omfanget af de skattemæssige problemstillinger, der vil skulle ske stillingstagning til. 

De faktiske forhold som præsenteres vil hermed sætte rammerne for den videre behandling og ligeledes 

afgrænse hvilke forhold som ikke nærliggende bør behandles.  

Konklusioner som sluttes kan derved risikere at fremstå som forudbestemt, da et givent datagrundlag vil 

have indvirkning på de relevante skatteberegninger, der foretages og samlet vil føre til at den dertilhørende 

analyse bliver behandlet i en bestemt skattemæssig kontekst. Modsat må imidlertid gælde, at valg af be-

skatningsform er et særdeles praktisk orienteret emne, hvor de foretagne skatte relaterede beregninger må 

tillægges en vis vægt.   

Da det uden behov for nærmere empirisk undersøgelse bør kunne argumenteres at selvstændige erhvervs-

drivendes indtjening og omfanget af over- eller underskud niveaumæssigt vil variere og heraf afstedkomme 

klare differencer i det skattemæssige overskud, vil vilkårlige præsenterede regnskabstal som udgangspunkt 

antages ikke være irrelevante blot fordi bestemte skattemæssige forhold ikke vil blive belyst.     

Det er heraf målet med det valgte case-scenarie at kunne anvende reglerne for beskatning af selvstændige 

erhvervsdrivende i en relevant og praktisk orienterede kontekst med muligheden for en mere sammen-

hængende præsentation af skattemæssige forhold, der findes af særlige relevans under hensyn til de præ-

senterede forudsætninger, som ud fra en samlet betragtning er fundet realistiske og brugbare til at supple-

re den teoretiske gennemgang af reglerne i henholdsvis personskatte- og virksomhedsskatteloven.   
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Kapitel 6.2 - Case præsentation 

Som case virksomhed er valgt en fiktiv speciallægepraksis, alternativ omtalt som speciallægevirksomheden. 

En speciallæge ønsker at opstarte en speciallægepraksis i form af overtagelse af en eksisterende speciallæ-

gevirksomhed, som led i et generationsskifte. Baggrunden for den valgte problemstilling er sket med inspi-

ration fra egen praksiserfaring.   

Det er valgt at casen skal belyses over 10-årig periode, med 2016 som opstartsår og herved første regn-

skabsår.  De anvendte regnskabstal for resultatopgørelsen og balance er ikke baseret på empirisk indsam-

lede regnskabsdata, men alene opgjort efter egen erfaring i relation til regnskabsudarbejdelse for special-

lægepraksisser således at de valgte data afspejler regnskabstal med de undtagelser, som givet vil kunne 

fremkomme for omsætning og indtjening hos en vilkårlig speciallægevirksomhed. Denne fremgangsmetode 

har videnskabelige mangler, men er fundet hensigtsmæssig at anvende, idet de anvendte beløb ud fra en 

samlet faglig vurdering ikke anses for urealistiske og en mere tidskrævende indsamling af empirisk karakter 

ikke nødvendigvis ville have ændret på regnskabstallenes omfang og heraf de konklusioner, som udledes.  

Offentlige tilgængelige regnskaber eller på andre måder indhentning af årsregnskaber vil tillige have med-

ført en grad af omformning, da ikke alle relevante regnskabsmæssige forhold er oplyst eller ikke kan vide-

regives. Validiteten af disse ville derfor ikke som udgangspunkt være højere end de nedenstående anvend-

te resultatopgørelser og balancer. Konklusioner som drages, anses derved ikke som mindre valide. Forinden 

de mere specifikke forudsætninger gennemgås, omtales kort relevante regler for speciallægepraksis ved 

beskatning og praksis overdragelse. 

Speciallægepraksis er en del af det samlede danske sundhedsvæsen med en grundlæggende funktion om 

selvstændig varetagelse af helbredsproblemer for den enkelte borger. Ved drift af speciallægevirksomhed 

er den selvstændige erhvervsdrivende, uanset driftsform omfattet af bogføringsloven. Regler i forhold til 

lønsumsafgift, moms og registrering i det centrale virksomhedsregister (CVR) er ikke relevante for den vide-

re gennemgang og vil ikke blive gennemgået. Den for speciallægevirksomheder særlige regulering fremgår 

af overenskomsten84 indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Special-

læger(FAS).   

Praksisregulering, herunder i hvilken form praksissen kan drives i og generationsskifte fremgår af overens-

komstens kapitel III. Ved praksisoverdragelse er udgangspunktet at prisfastsættelsen er fri, så sælger og 

køber kan selv blive enige om denne. FAP har dog valgt at sætte visse begrænsninger i forbindelse med 

værdiansættelse af den påtænkte praksis som ønskes overdraget. Af relevans kan nævnes begrænsningen i 

beregningen af goodwill, idet ”at goodwill ikke må overstige 150 % af de seneste 3 regnskabsårs gennem-

snitlige pristalsregulerede overskud”85. Overskuddet findes ved at trække” driftsudgifterne eksklusive renter, 

afskrivninger og henlæggelser til investeringsfond” fra omsætningen, svarende til overskud før renter og 

afskrivninger. Følgende reguleringsfaktorer anvendes ved praksisoverdragelse i indkomståret 2016. 2015 

forhøjes med 0,1 %, 2014 med 1,2 % og 2013 med 2,0 %.   

                                                           
84

 Overenskomst om speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takst-
nævn (RLTN) 
http://www.laeger.dk/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=10735425.PDF 
85

 Vejledning om praksisoverdragelse – Lægeforeningen 
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/F_A_S/Speciall%C3%A6gepraksis/K%C3%B8b%20og%
20salg%20af%20praksis/Praksisoverdragelse 
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 Kapitel 6.3 - Case forudsætninger 

Nedenfor er anført forudsætninger for casen og heraf rammerne for de dertilhørende relevante skattebe-

regninger, der findes relevante at foretage. 

 Praksisovertagelse og herved opstart af selvstændige erhvervsvirksomhed sker 1. januar 2016. 

 Speciallægen, som overtager lægepraksissen ønsker årligt at hæve 300.000 kr. til dækning af sine 

private udgifter inklusiv prioritetsydelser, men eksklusiv indbetalinger til livsvarig forsikring.  

  I tillæg til disse hævninger skal virksomhedsskatten årligt dækkes. 

 70.000 kr. indbetales årligt til lægeforeningen på en forsikring med livsvarige udbetalinger. 

 Den skattepligtige er gift, der ses dog bort fra dette forhold i skatteberegningen. 

 De private renteudgifter andrager årligt 45.000 kr.  

 Omsætning og driftsomkostninger holdes konstant i analyseperioden således at resultat før afskriv-

ninger og renter er uændret, da mindre ændringer ikke vil påvirke slutkonklusionen væsentlig og af 

hensyn til at simplificere skatteberegningerne.  

 De ligningsmæssige fradrag, herunder beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag og kontingenter 

antages at andrage 40.000 kr. om året. 

 I skatteberegningerne anvendes 2016-satserne for personfradraget, topskattegrænsen og grænsen 

for topskat af positiv nettokapitalindkomst samt skatteloftsregler. 

 Den gennemsnitlige kommune- og kirkeskat fra 2016, anvendes tillige for de fremadrettede skatte-

beregninger.  

 Frem mod 2019 nedsættes sundhedsbidraget, mens bundskatten stiger tilsvarende. 

 Kapitalafkastet på 1 % (2016-niveau) fastholdes igennem analyseperioden. 

 Overtagelse af speciallægevirksomheden er todelt, selve erhvervelsen af lægepraksissen og erhver-

velse af en ejerlejlighed hvorfra virksomheden drives. Lejligheden er selvstændigt matrikuleret og 

en del af et lægecenter, hvor den enkelte deltager ejer en lejlighed. Sælger har i forbindelse med 

driften haft ejendom og erhvervsvirksomhed adskilt, hvor virksomheden har betalt en husleje, der 

har været medtaget som indtægt i en udlejningsvirksomhed. Køber vælger modsat at medtage lej-

ligheden i virksomheden. Huslejen i virksomheden erstattes af udgifter til ejendommens drift eks-

klusiv renter, som ligger i samme niveau som huslejen, hvorfor resultat før afskrivninger og renter 

ikke påvirkes.  

 Køber råder ikke over frie midler, så overtagelsen sker ved fremmedfinansiering gennem lån hos 

Lægernes Pensionsbank og en kreditforening. 

 Det er en prioritet for den skattepligtige, at skattebetalingen optimeres således at der spares op i 

det omfang det er muligt for at undgå topskat, men ikke yderligere opsparing selv om dette måtte 

være muligt. Dette valg er foretaget for at undgå at opsparet overskud ved hævning beskattes med 

topskat, men har haft lavere fradragsværdi på opsparingstidspunktet.  

 Casen er opgjort i hele t.kr. og afrundinger vil derfor fremkomme.   

Uddybende forhold og forudsætninger oplyses løbende, hvor det er fundet hensigtsmæssigt.  
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Kapitel 6.4 - Resultatopgørelse 2013-2015 

Nedenfor er illustreret de seneste tre års resultatopgørelse for specialvirksomheden og inden overtagelsen 

finder sted i primo 2016. 

Tabel 6.0 – Resultatopgørelse for Speciallægevirksomheden 2013-2015  

Alt i t.kr  2015 2014 2013 

Nettoomsætning 2.900 2.850 2.800 

Driftsomkostninger -1.595 -1.568 -1.540 

Resultat før afskrivninger (45 %) 1.305 1.283 1.260 

Afskrivninger -10 -25 -30 

Driftsresultat 1.295 1.258 1.230 

Finansielle poster – netto - - - 

Årets resultat 1.295 1.258 1.230 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tilsvarende fremgår af tabel 6.1 balancen for virksomheden i samme periode. 

Tabel 6.1 – Balance for Speciallægevirksomheden 2013-2015  

Aktiver 

Alt i t.kr 2015 2014 2013 

Materielle anlægsaktiver 65 75 100 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 275 250 250 

Andre tilgodehavender 50 50 50 

Likvide beholdninger 400 380 420 

Omsætningsaktiver 725 680 720 

Aktiver i alt 790 755 820 

Passiver 

t.kr 2015 2014 2013 

Egenkapital 350 450 500 

Anden gæld86 440 305 320 

Gældsforpligtelser 440 305 320 

Passiver i alt 790 755 820 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Med udgangspunkt i de oplyste regnskabsposter beregnes goodwill, således at åbningsbalancen for januar 

2016 kan opgøres.   

  

                                                           
86

 Anden gæld=varegæld 
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Kapitel 6.4.1 - Beregning af goodwill 

I nedenstående tabel beregnes goodwill for praksisovertagelsen.  

Tabel 6.2 – Beregning af goodwill ved overtagelse af specialelægepraksis 

Alt i t.kr. 2015 2014 2013 Gennemsnit 

Overskud ifølge årsregnskab før afskrivninger og renter87 1.305 1.283 1.260  

Reguleringer:  

Autodrift tilbageført88 50 50 50  

Reguleret overskud 1.355 1.333 1.310  

Pristalsregulering ifølge FAS (0,1 %, 1,2 %, 2,0 %) 1 16 26  

Beregningsgrundlag for goodwill89 1.356 1.348 1.336 1.347 

Goodwill 150 % (maksimum) 2.021 

Aftalt købesum for goodwill afrundes til 2.000 

Driftsinventar vurderet af sagkyndig – merværdi udover bogført værdi 100 

Ejerlejlighed i lægecentret vurderet af ejendomsmægler90 1.500 

Købesum i alt  3.600 

Finansiering 

Lægepraksis banklån i Lægernes Pensionsbank91 2.100 

Ejerlejlighed kreditforeningslån (60 %)92 900 

Ejerlejlighed banklån i Lægernes Pensionsbank (40 %)93  600 

Finansiering i alt 3.600 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det aftales at goodwill overtages til en værdi 2.000 t.kr. Den samlede købesum andrager herved 3.600 t.kr. 

På baggrund af den beregnede goodwill og øvrige værdier, der overtages i forbindelse med praksisoverta-

gelsen opgøres nedenfor åbningsbalancen for speciallægevirksomheden.  

                                                           
87

 Lægepraksis drives fra et lægecenter opdelt i selvstændige ejerlejligheder ejet af de enkelte deltagere. Sælger ejer 
ejerlejlighed privat og udlejer lokaler til lægepraksis. Husleje indgår derfor i omkostninger for lægepraksis. 
88

 Sælger har haft fri bil i lægepraksis. Da denne omkostning er en privat disposition, som derfor ikke bør påvirke 
driftsresultatet i lægepraksissen er udgifter tilbageført. 
89

 Reguleret overskud * pristalsregulering = beregningsgrundlag for goodwill 
90

 Den seneste offentlige vurdering 1,2 millioner kroner. 
91

 Banklån afdrages over 10 år med en årlig variable rente på 4 %.  Afdrages som serielån.  
92

 Kreditforeningslån afdrages over 30 år som et fastforrentet obligationslån med rente på 3 % (inklusiv bidrag) og med 
en årlig betaling ultimo året. 
93

 Banklån afdrages over 10 år med en årlig variable rente på 4 %.  Afdrages som serielån. 



Side | 57  
 

Kapitel 6.4.2 - Åbningsposteringer 

For køber og med udgangspunkt i de tabel 6.1 og 6.2 oplyst værdier, er nedenfor anført åbningsposterin-

gerne med dertilhørende noter for speciallægevirksomheden. 

Tabel 6.3 – Åbningsposteringer 1. januar 2016 for Speciallægevirksomheden  

Alt i t.kr Aktiver Passiver 

Aktiver   

Ejendom (ejerlejlighed)94 1.500  

Driftsmateriel og inventar95 165  

Goodwill96 2.000  

Materielle anlægsaktiver 3.665  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser97 275  

Andre tilgodehavender98 50  

Likvide beholdninger99 50  

Omsætningsaktiver 375  

Aktiver i alt 4.040  

Passiver   

Egenkapital i alt100  0 

Prioritetsgæld101  900 

Banklån102  2.700 

Langfristede gældsforpligtelser  3.600 

Anden gæld103  440 

Kortfristede gældsforpligtelser  440 

Passiver i alt  4.040 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

De opgjorte balanceposter anvendes i forbindelse med opgørelse af indskudskonto for virksomhedsordnin-

gen og kapitalafkastgrundet for de respektive ordninger. 

                                                           
94

 Jf. tabel 6.2 
95

 Driftsinventar - 100 (vurderet af sagkyndig)+65 (bogført værdi) = t.kr. 165 jf. tabel 6.1 og tabel 6.2. 
96

 Jf. opgørelsen af goodwill tabel 6.2  
97

 Jf. tabel 6.1 
98

 Jf. tabel 6.1 
99

 t.kr.400 (Likvide beholdninger) - t.kr.350 (Kapitalkonto) = t.kr. 50.  
100

 Kapitalkonto t.kr. 350 er udbetalt til sælger ved træk på likvide beholdninger. 
101

 Kreditforeningslån - Ejerlejlighed Jf. tabel 6.2 
102

 Banklån på henholdsvis t.kr 2.100 og t.kr 600 jf. tabel 6.2. 
103

 Jf. tabel 6.1 
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Kapitel 6.5 – Identifikation af skattemæssige relevante problemstillinger  

Køber forventer at speciallægevirksomheden i perioden 2016-2016 vil udvise følgende skattemæssige re-

sultater. Skatteoptimeringen vil skulle ske under hensyn til disse værdier.  

Tabel 6.4 – Resultatopgørelse for speciallægevirksomheden 2016-2025 – Skatteregnskab 

Alt i t.kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoomsætning 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Omkostninger -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 

Resultat før af-
skrivninger  
(45 %) 

1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 

Afskrivninger (1) -327 -317 -309 -303 -299 -296 -293 -6 -4 -3 

Driftsresultat  1.023 1.033 1.041 1.047 1.051 1.054 1.057 1.344 1.346 1.347 

Finansielle po-
ster netto (2) 

-135 -124 -112 -101 -89 -78 -67 -55 -44 -32 

Årets resultat 888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Forudsætninger: For overskuelighedens skyld, og da formålet er at belyse de skattemæssige aspekter ved 

valg af beskatningsform er resultatopgørelsen opgjort som et skattemæssigt regnskab med skattemæssige 

afskrivninger for driftsmidler og goodwill, mens der ikke kan afskrives på ejendommen. Der uarbejdes der-

for ikke et regnskab efter årsregnskabslovens regler.  Der vil derfor ikke være nogen skattemæssige regule-

ringer ved indkomstopgørelsen. Resultat før afskrivninger er konstant i de enkelte år og der foretages ikke 

yderligere investeringer, og årets resultat er alene påvirket af ændringer i afskrivninger og renter. 

Årets resultat er positivt igennem analyseperioden og nærliggende er det af særlig relevans at belyse hvor-

ledes den erhvervsdrivende mest fordelagtigt vil kunne udnytte disse overskud indenfor rammerne af per-

sonskatteloven eller virksomhedsskatteloven til at minimere den samlede skattebetaling i årene 2016-2025 

og sikre at de private udgifter kan dækkes løbende.  

Denne målsætning vil tillige afstedkomme et behov for at der i forbindelse med den ønskede skatteoptime-

ring tages hensyn til likviditetsmæssige forhold og mulighederne for opsparing undersøges.  

Naturligt må den samlede indkomstskat indledningsvis skulle beregnes efter de anvendelige beskatnings-

former i form af personskattelovens regler, kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen for at klar-

lægge hvilke regler, der eventuelt vil kunne anvendes fremadrettet. Sammenligning af skattebetalingen i 

2016 de tre ordninger imellem kan belyse dette forhold.   

Når denne opgørelse er foretaget, udvælges de eller den beskatningsform, der mest optimalt kan bygges 

videre på. Den videre analyse vil have særligt fokus på omfanget af en eventuel betaling af topskat, idet 

denne med fordel skal forsøges reduceret.  

Reduktion heri må ske i sammenhæng med en optimering af beløbet, den selvstændige erhvervsdrivende 

årligt kan hæve i virksomheden og i hvor stort et omfang, der vil kunne spares op, så en del af beskatningen 

udsættes eller udjævnes. Herved kan en likviditetsmæssig fordel opnås.  
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Kapitel 6.5.1 – Balance 2016-2025 med tilhørende noter 

På baggrund af den præsenterede resultatopgørelse og åbningsposteringerne samt planlagte hævninger er 

opgjort følgende balance for perioden 2016-2025.   

Tabel 6.5 – Balance for speciallægevirksomheden 2016-2025 

Aktiver 

Alt i t.kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ejendom (ejerlej-
lighed) 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Driftsmidler og 
inventar (1) 

124 93 70 52 39 29 22 17 12 9 

Goodwill (1) 1.714 1.429 1.143 857 571 286 - - - - 

Materielle anlægs-
aktiver 

3.338 3.021 2.712 2.409 2.111 1.815 1.522 1.517 1.512 1.509 

Tilgodehavender 
fra salg og tjene-
steydelser 

275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Andre tilgodeha-
vender 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Likvide beholdnin-
ger (3) 

476 713 1.010 1.319 1.638 1.968 2.309 2.660 3.023 3.181 

Omsætningsaktiver 801 1.038 1.335 1.644 1.963 2.293 2.634 2.985 3.348 3.506 

Aktiver i alt 4.139 4.059 4.048 4.053 4.074 4.108 4.156 4.502 4.860 5.015 

Passiver 

Saldo primo - 388 598 877 1.173 1.484 1.811 2.151 2.791 3.443 

Årets resultat 888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315 

Årets hævninger104 -500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -865 

Egenkapital 388 598 877 1.173 1.484 1.811 2.151 2.791 3.443 3.893 

Prioritetsgæld (2) 881 861 841 821 799 777 754 731 707 682 

Banklån (2) 2.430 2.160 1.890 1.620 1.350 1.080 810 540 270 - 

Langfristede gælds-
forpligtelser 

3.311 3.021 2.731 2.441 2.149 1.857 1.564 1.271 977 682 

Anden gæld 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Kortfristede gælds-
forpligtelser 

440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Passiver i alt 4.139 4.059 4.048 4.053 4.074 4.108 4.156 4.502 4.860 5.015 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Nedenfor er uddybende noter for afskrivninger, renteudgifter og likvide beholdninger. 
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 Gennemgås i kapitel 6.8 og tabel 6.12. 
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1. Afskrivninger     

Tabel 6.5.1 - Afskrivninger for speciallægevirksomheden 2016-2025 

Alt i t.kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Driftsmateriel og inventar 

Saldo pri-
mo 

165 124 93 70 52 39 29 22 17 12 

Afskrivning 
(25 %) 

-41 -31 -23 -17 -13 -10 -7 -6 -4 -3 

Saldo ul-
timo 

124 93 70 52 39 29 22 17 12 9 

Goodwill 

Saldo pri-
mo 

2.000 1.714 1.429 1.143 857 571 286 - - - 

Afskrivning 
(1/7)105 

-286 -286 -286 -286 -286 -286 -286 - - - 

Saldo ul-
timo 

1.714 1.429 1.143 857 571 286 - - - - 

Kilde: Egen tilvirkning 

Der afskrives udelukkende på driftsmateriel og inventar samt goodwill, idet ejendomme anvendt i forbin-

delse med lægevirksomhed ikke er afskrivningsberettigede106.  

2. Renteudgifter     

Tabel 6.5.2 – Renteudgifter for speciallægevirksomheden 2016-2025 

Alt i t.kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Prioritetsgæld 

Gæld primo 900 881 861 841 821 799 777 754 731 707 

Afdrag -19 -20 -20 -21 -21 -22 -23 -23 -24 -25 

Gæld ultimo 881 861 841 821 799 777 754 731 707 682 

Renteudgift, 
gæld primo 3 % 

27 26 26 25 25 24 23 23 22 21 

Banklån  

Gæld primo 2.700 2.430 2.160 1.890 1.620 1.350 1.080 810 540 270 

Afdrag -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 

Gæld ultimo 2.430 2.160 1.890 1.620 1.350 1.080 810 540 270 - 

Renteudgift, 
gæld primo 4 % 

108 97 86 76 65 54 43 32 22 11 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Låneforhold fremgår af tabel 6.2. 

 

                                                           
105

 Jf. AL § 40, ” Ved erhvervelse af goodwill kan erhververen fra og med det indkomstår, hvori der er indgået endelig 
aftale om overdragelsen, afskrive anskaffelsessummen i sin skattepligtige indkomst med indtil 1/7 årligt.”  
106

 Jf. AL § 14, stk.2 nr. 6 
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3. Likvide beholdninger     

Tabel 6.5.3 – Likvide beholdninger for speciallægevirksomheden 2016-2025 

Alt i t.kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Saldo primo 50 476 713 1.010 1.319 1.638 1.968 2.309 2.660 3.023 

Årets resultat 888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315 

Afskrivninger 
tilbageført (på-
virker ikke likvi-
diteten) 

327 317 309 303 299 296 293 6 4 3 

Afdrag på lån -289 -290 -290 -291 -291 -292 -293 -293 -294 -295 

Privat hævet107 -500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -865 

Saldo ultimo 476 713 1.010 1.319 1.638 1.968 2.309 2.660 3.023 3.181 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

  

                                                           
107

 Gennemgås i kapitel 6.8 og tabel 6.12-6.13. 
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Kapitel 6.6 – Opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag  

Forinden relevante skatteberegninger kan foretages må opgøres henholdsvis indskudskonto og kapitalaf-

kastgrundlag for virksomhedsordningen og kapitalafkastgrundlaget for kapitalafkastordningen. 

Tabel 6.6 – Opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag – Virksomhedsordningen 2016 i t.kr. 

Indskudskonto Kapitalafkastgrundlag 

Ejendom (ejerlejlighed) 1.500 Ejendom (ejerlejlighed) 1.500 

Driftsmidler og inventer 165 Driftsmidler og inventer 165 

Goodwill 2.000 Goodwill 2.000 

Tilgodehavender fra salg 
og tjenesteydelser 

275 Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 

275 

Andre tilgodehavender 50 Andre tilgodehavender 50 

Likvide beholdninger 50 Likvide beholdninger 50 

Prioritetsgæld -900 Prioritetsgæld -900 

Bankgæld -2.700 Bankgæld -2.700 

Anden gæld -440 Anden gæld -440 

Indskudskonto i kr. 0 Kapitalafkastgrundlag i kr. 0 

Kilde: Egen tilvirkning    

 

Da indskudskontoen er 0 og der fremadrettet ikke vil blive indskud eller hævet på denne, vil der ikke ske 

rentekorrektion i de enkelte år. Kapitalafkastet i 2016 andrager 0 kr. som følge af det neutrale kapitalaf-

kastgrundlag.   

Tabel 6.7 - Opgørelse af kapitalafkastgrundlag – Kapitalafkastordningen 2016 i t.kr. 

Ejendom (ejerlejlighed) 1.500 

Driftsmidler og inventer 165 

Goodwill 2.000 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 

Andre tilgodehavender 0 

Likvide beholdninger 0 

Prioritetsgæld 0 

Bankgæld 0 

Anden gæld 0 

Kapitalafkastgrundlag i kr. 3.665 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Kapitalafkastet udgør herved 37 t.kr. i 2016108. 
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 3.665*1 % = 37 t.kr. 



Side | 63  
 

Kapitel 6.7 – Skatteberegninger 2016  

I tillæg til de opgjorte kapitalafkastgrundlag må det fastlægges i hvilket omfang den selvstændige erhvervs-

drivende har mulighed for at optimere skattebetalingen under hensyn til kravet om pensionsindbetalinger 

og hævninger til dækning af privatforbruget på minimum 300t.kr.  Skatteoptimeringen må have udgangs-

punkt i en nedsættelse af grundlaget for topskatten.  

Tabel 6.8 - Beregning af personlig indkomst (skatteoptimering) – 2016 i t.kr. 

Topskattegrænse + pensionsindbetalinger 467+70= 537 

Arbejdsmarkedsgrundlag – 8 % 537/0,92= 584 

Pensionsindbetalinger 70 -70 

Personlig indkomst til beskatning  514 

Kilde: Egen tilvirkning   

   

Af relevans for skatteberegningen må endvidere opgøres omfanget det overskud, der maksimalt ville kunne 

opspares i indeværende år. Idet 2016 er opstartsår, har den selvstændige valgt at hæve et mindre beløb.  

Tabel 6.9 - Opgørelse af opsparet overskud – 2016 i t.kr. 

Årets skattepligtige resultat i virksomhed Jf. tabel 6.4 888 

Kontant hævet i virksomhed - acconto  -500 

Hensat til senere hævning primo  0 

Hensat til senere hævning ultimo 500-247-300-70= -117 

Beregnet kapitalafkast  0 

Maksimal opsparet overskud  271 

Kilde: Egen tilvirkning   

 

Af hensyn til uforudsete omkostninger i forbindelse med opstarten af lægepraksissen og eventuelle udsving 

i indtjeningen har den erhvervsdrivende valgt kun at hæve 500 t.kr. med en formodning om at dette beløb 

kan dække privatforbruget (300 t.kr), pensionsindbetalinger (70 t.kr) og betaling af indkomstskat (247 t.kr. 

jf. tabel 6.10).  Idet denne hævning nødvendigvis ikke er tilstrækkelig, hensættes yderlige 117 t.kr til senere 

hævning.   Dernæst skal fordelingen af årets skattemæssige resultat opgøres. 

 Tabel 6.9 - Årets skattemæssige resultat– 2016 i t.kr. 

Årets skattemæssige resultat fordeles således: 888 

Personlig indkomst (beregningsgrundlag for AM-Bidrag) 584 

Kapitalafkast  0 

Virksomhedsindkomst 888-584= 304 

  888 

Specifikation af virksomhedsindkomst:   

Opsparet overskud 304*(100-22109) % = 237 

Skat af virksomhedsindkomst 304*(100-78) % = 67 

  304 

Kilde: Egen tilvirkning   

På basis af de ovenstående opgørelser kan skatteberegningen for 2016 foretages. 
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 Tabel 6.10 – Skatteberegninger for speciallægevirksomheden 2016 – VO, KO og PSL i t.kr. 

Beskatningsform Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Personskatteloven 

Indkomstopgørelse:    

Resultat før renter (Virk) - 1.023 1.023 

Kapitalafkast - -37 0 

Arbejdsmarkedsgrundlag 584110 986 1.023 

Arbejdsmarkedsbidrag -47 -79 -82 

Pensionsindbetalinger -70 -70 -70 

Personlig indkomst: 467 837 871 

Kapitalindkomst:    

Renteudgifter - privat gæld -45 -45 -45 

Renteudgifter - virksomhed 0 -135 -135 

Kapitalafkast 0 37 0 

Kapitalindkomst -45 -143 -180 

Ligningsmæssige fradrag -40 -40 -40 

Skattepligtig indkomst 382 654 651 

Samlet skattebetaling-2016    

Arbejdsmarkedsbidrag 47 79 82 

Indkomstskat 133 300 307 

Virksomhedsskat 67 0 0 

Indkomstskat i alt 247 378 389 

Kilde: Egen tilvirkning    

 

Anvendes virksomhedsordningen som beskatningsform vil den selvstændige erhvervsdrivende opnå en 

betragtelig besparelse i den samlede skattebetaling sammenlignet med beskatning efter kapitalafkastord-

ningen og personskatteloven. Forskelle de tre beskatningsformer imellem illustreres nedenfor. 

Tabel 6.11 – Skatteberegninger for speciallægevirksomheden 2016 – VO, PSL og KO i t.kr. 

Beskatningsform Virksomhedsordningen Personskatteloven Kapitalafkastordningen 

Indkomstskat i alt 247 389 378 

Arbejdsmarkedsbidrag 47 35 -3 

Topskat 0 60 -5 

Bundskat 42 37 -3 

Sundhedsbidrag 12 8 0 

Kommunal indkomstskat 95 67 1 

Kirkeskat 3 2 0 

Kompensation – rente -2 0 0 

Virksomhedsskat 67 -67 0 

Skatteværdi – Personfradrag -17 0 0 

Forskel i alt (afrundet)  142 -10 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Tabellen læses som følgende. I kolonnen for virksomhedsordningen er den samlede indkomstbeskatning på 

247 t.kr. opdelt på de enkelte beskatningskategorier. I kolonnen for personskatteloven er oplistet forskellen 

mellem de to beskatningsformer. Tilsvarende sammenholdes kapitalafkastordningen med beskatning efter 

personskattelovens regler. 

 Samlet opnås en skattebesparelse på henholdsvis 142 t.kr. og 132 t.kr. hvis virksomhedsordningen vælges 

som beskatningsform. Uddybende kan disse forskelle forklares som følgende.  

 Besparelsen på 35 t.kr.111 i arbejdsmarkedsbidraget er todelt. Virksomhedsordningen giver fuldt 

fradrag for erhvervsmæssige renter, hvormed dette beløb fragår i grundlaget for arbejdsmarkeds-

bidraget.  Idet, der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af virksomhedsindkomsten opnås tilsvarende 

en besparelse. 

 I forhold til topskatten fremkommer en besparelse, ca. 60 t.kr.112 der svarer til skatteværdien af dif-

ferencen mellem den personlige indkomst under hensyn til personskattelovens regler og personlig 

indkomst i virksomhedsordningen. 

 Samme forhold er gældende ved den opnåde besparelse på ca. 37 t.kr.113 i bundskatten.    

 Hæves kapitalafkastet, fradrages værdien i den personlige indkomst og medregnes tilsvarende til 

kapitalindkomsten.  Hævningen vil heraf medføre en besparelse i arbejdsmarkedsbidraget og afledt 

en reduktion i den personlige indkomst, hvorved beskatningsgrundlaget for top- og bundskatten 

sænkes. Besparelsen hæver modsat den skattepligtige indkomst, der herefter. For 2016 er kapital-

afkastet 0 kr.  

  Skattebesparelsen i den skattepligtige indkomst andrager ca. 77 t.kr.114, svarende til skatteværdien 

af differencen i skattepligtig indkomst.    

 Virksomhedsskatten for indeværende år på 67 t.kr.115 reducerer modsat den samlede skattebespa-

relsen.  

Sammenholdes personskatteloven med kapitalafkastordningen kan forskellene forklares således. 

 Kapitalafkastet nedsætter arbejdsmarkedsgrundlaget med 37 t.kr. hvorved en skattebesparelse på 

ca. 3 t.kr.116 opnås.  

 Den tilsvarende reduktion i den personlige indkomst, andrager en besparelse på henholdsvis ca. 5 

t.kr. (topskat) 117 og 3 t.kr (bundskat)118.   

 Merbeskatningen i den skattepligtige indkomst er på ca. 1 t.kr.119  

Sammenlægges de enkelte besparelser og modregnes merbeskatningen, fremkommer skattebesparelsen 

indledningsvis nævnt. 

                                                           
111

 135+304= 439 –>  439 * 8 % = 35 t.kr. 
112

 871-467 = 404 --> 404 * 14,96 % = 60 t.kr. 
113

 871-467 = 404 --> 404 * 9,08 % = 37 t.kr. 
114

651-382= 269 --> 269 *28,61 % = 77 t.kr. 
115

 304* 22 % =67 t.kr. 
116

 37 * 8 % =3 t.kr. 
117

 37 *14,96 % =5 t.kr. 
118

 37*9,08 % = 3 t.kr. 
119

 3*28,61 % = 1 t.kr. 
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Med en ganske betragtelig skattefordel mellem ordningerne i virksomhedsskatteloven, anses det ikke for 

relevant at arbejde videre med kapitalafkastordningen, idet virksomhedsordningen i forhold til opsparing 

og udjævning af beskatningen er mere fleksible samt med en besparelse på ca. 142 t.kr. vil udgifter forbun-

det med ekstern assistance til administrering af ordningen være dækket. Henlæggelser til konjunkturudlig-

ning anses ikke for relevante, idet der ikke kan disponeres over de henlagte beløb uden beskatning og her-

ved kan disse ikke fordelagtigt anvendes til erhvervsmæssige dispositioner.  Den videre gennemgang vil 

heraf alene sammenligne virksomhedsordningen og personskattelovens regler.   
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Kapitel 6.8 – Skatteberegninger 2016-2025  

Opgørelse af indkomst og beregning af indkomstskat sker årligt og som vist kan på baggrund af denne præ-

senteres et sammenligningsgrundlag, der vil kunne lægges til grund når beskatningsformen vælges. I for-

hold til den direkte sammenligning er slutskatten naturligvis relevant og såfremt en forskel fremkommer et 

år vil konklusioner som drages herpå og såfremt forudsætninger ikke ændres mærkbart være anvendelig 

fremadrettet. Med muligheden for at ændre den valgte beskatningsform årligt kan andre parametre ligele-

des skulle indgå i beslutningsgrundlaget hvilket tillige må have særlig relevans når tidshorisonten er mere 

end et enkelt indkomstår. Skatteoptimering i form af nedbringelse af topskatten og maksimering af opspa-

ring må derfor ses i sammenhæng med likviditetsbehovet i privatøkonomien, således at den skattepligtige 

ikke bringes i en situation hvor hensynet til optimeringen af skattebetalingen medfører at økonomiske for-

pligtelser ikke kan overholdes, herunder betaling af indkomstskatten. 

Forinden skatteberegninger for den samlede analyseperiode kan foretages må omfanget af hævninger i 

virksomheden fastsættes under hensyn til at den personlige indkomst ikke overstiger topskattegrænsen og 

opsparet overskud maksimeres. Det findes ikke hensigtsmæssigt, at der opspares i et omfang hvor person-

lig indkomst nedbringes til mere end grænsen for topskat, idet en skattemæssig fordel alene opnås, hvis 

der opspares når der betales topskat og de opsparede beløb modsat udbetales på et tidspunkt hvor den 

personlige indkomst ikke beskattes med topskat. At et likviditetsbehov fremkommer i privatøkonomien er 

nødvendigvis ikke en større udfordring, idet den eventuelt manglende likviditet kan afsættes til senere 

hævning eller hæves primo året efter og anvendes til betaling af eksempelvis udestående skat. 

Tabel 6.12 – Hævningernes indvirkning på likviditetsbehovet i t.kr. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Hævet i virksomhed 500 700 650 650 650 650 650 650 650 650 

Personlig skat: 

Virksomhedsordningen 247 252 257 261 265 269 272 338 342 346 

Personskatteloven 389 399 408 416 421 426 430 595 599 603 

Likviditetsbehov – Privat: 

Virksomhedsordningen -117 -39 -16 3 18 29 36 -22 -84 -150 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Overvejelserne vedrørende beløbene, der hæves i virksomheden og hvorledes likviditetsbehovet beregnes 

vil behandles nedenfor. Formålet med tabel 6.12 er at illustrerer at skatteoptimering ikke isoleret kan be-

grænses til topskatten og opsparingselement, men likviditeten ligeledes må indgå i beslutningsgrundlaget 

når beskatningsformen vælges. 

Nedenfor fremgår årets planlagte hævninger i perioden 2016-2025. De enkelte beløb er fastsat ud fra føl-

gende forudsætninger og herved ikke udtryk for formel-baserede beregninger, men selektivt valgt: 

 De indledningsvis anførte privatudgifter, pensionsindbetalinger og virksomhedsskat skal kunne 

dækkes af årets hævninger.  

 Topskattebetalingen minimeres og muligheder for opsparing maksimeres. 

 Ved udgangen af 2025 skal det private likviditetsbehov være mindst 0 kr.   
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Tabel 6.13 – Kontante hævninger i virksomhed – acconto 2016-2025 i t.kr. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Hævet i virksomhed 500 700 650 650 650 650 650 650 650 865 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

For at kunne klarlægge i hvilket omfang, den erhvervsdrivende kan anvende overskud til opsparing må kapi-

talafkastgrundlaget opgøres og kapitalafkastet beregnes for de enkelte år. Dette skal ske årligt og være 

afledt af tidligere års dispositioner. Af hensyn til overskueligheden er disse imidlertid samlet i nedenståen-

de tabel, baseret på de foretagne skatteberegninger som præsenteres efterfølgende jf. tabel 6.18. 

Tabel 6.14 – Kapitalafkastgrundlag for speciallægevirksomheden 2016-2025 i t.kr. – Virksomhedsordningen 

 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Primo (P) 
/Ultimo (U) 

P U U U U U U U U U U 

Ejendom  
(ejerlejlighed) 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Driftsmidler og 
 Inventer 

165 124 93 70 52 39 29 22 17 12 9 

Goodwill 2.000 1.714 1.429 1.143 857 571 286 0 0 0 0 

Tilgodehavender 
 fra salg og tje-
nesteydelser 

275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Andre tilgode-
havender 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Likvide behold-
ninger 

50 476 713 1.010 1.319 1.638 1.968 2.309 2.660 3.023 3.181 

Prioritetsgæld -900 -881 -861 -841 -821 -799 -777 -754 -731 -707 -682 

Bankgæld -2.700 -2.430 -2.160 -1.890 
 

-1.620 
 

-1.350 
 

-1.080 
 

-810 
 

-540 
 

-270 
 

0 
 

Anden gæld -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 

Hensat til  
senere hævning 

0 -129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aktier minus 
gæld = 

0 259 598 877 1.173 1.484 1.811 2.151 2.791 3.443 3.893 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kapitalafkast (1 
% af primo) 

 0 3 6 9 12 15 18 22 28 34 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Hermed kan opsparet overskud og virksomhedsindkomst opgøres for analyseperioden.  
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Tabel 6.15 - Opsparet overskud og virksomhedsindkomst 2016-2025 - i t.kr. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets skattepligtige 
resultat i virksomhed 
 

888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315 

Kontant hævet i virk-
somhed - acconto 
 

-500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -865 

Hensat til senere 
hævning primo 
 

0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hensat til senere 
hævning ultimo 
 

-117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beregnet kapitalaf-
kast 
 

0 -3 -6 -9 -12 -15 -18 -22 -28 -34 

Maksimal opsparet 
overskud 
 

271 324 273 287 300 312 322 617 624 416 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Med udgangspunkt i den tabel 6.8 anvendte metode, med 2025120 som eneste undtagelse fordeles årets 

skattemæssige resultat således. 

Tabel 6.16 - Årets skattemæssige resultat i virksomheden – 2016-2025 i t.kr. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets skattepligtige 
resultat  

888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315 

Personlig indkomst  
(AM-Grundlag) 

-584 -584 -584 -584 -584 -584 -584 -584 -584 -748 

Kapitalafkast 0 -3 -6 -9 -12 -15 -18 -22 -28 -34 

 Virksomhedsindkomst 304 324 339 354 367 378 388 684 690 533 

 888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315 

Specifikation af Virksomhedsindkomst: 

Opsparet overskud 237 252 265 276 286 295 303 533 539 416 

Skat af virksomhedsind-
komst 

67 71 75 78 81 83 85 150 152 117 

 304 324 339 354 367 378 388 684 690 533 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                           
120

 Opgøres som følgende: 1.315-34-533=748.  
Virksomhedsindkomst(2025)= 416+((416/0,78)*0,22) =533 
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For at sikre en maksimering af opsparing i virksomhedsordningen må differencen mellem det maksimalt 

mulige opsparede overskud og det faktiske opsparede overskud under hensyn til at den personlige ind-

komst beløbsmæssigt ikke adskiller sig væsentligt for topskattegrænsen på 467.300 kr. 

Tabel 6.17 – Optimering af opsparet overskud 2016-2025 i t.kr.  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Maksimal opsparet 
overskud 

271 324 273 287 300 312 322 617 624 416 

Opsparet overskud 237 252 265 276 286 295 303 533 539 416 

Difference 34 72 8 11 14 17 19 84 86 0 

Arbejdsmarkedsgrundlag 584 584 584 584 584 584 584 584 584 748 

Pensionsindbetalinger -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 

Arbejdsmarkedsbidrag -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -60 

Personlig indkomst 467 467 467 467 467 467 467 467 467 618 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Med den valgte kombination af årlige kontante acconto hævninger i virksomheden og opsparede overskud 

opnås at begrænse topskatten til 0 t.kr. i perioden 2016-2024, mens muligheden for at opspare overskud 

udnyttes så fordelagtigt som muligt. Herefter kan skatteberegninger for 2016-2025 foretages med henblik 

på at sammenligne den samlede skattebetaling i henholdsvis virksomhedsordningen og personskattelovens 

regler.  

Tabel 6.18 – Opgørelse af slutskatten for speciallægevirksomheden 2016-2025 i t.kr. – VO & PSL 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Virksomhedsordningen 

Personlig indkomst 467 467 467 467 467 467 467 467 467 618 

Nettokapitalindkomst -45 -42 -39 -36 -33 -30 -27 -23 -17 -11 

Ligningsmæssige fradrag -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 

Skattepligtig indkomst 382 385 388 391 394 397 400 404 410 567 

Arbejdsmarkedsbidrag 47 47 47 47 47 47 47 47 47 60 

Virksomhedsskat 67 71 75 78 81 83 85 150 152 117 

Indkomstskat 133 134 136 137 138 139 140 141 143 225 

Indkomstskat i alt 247 252 257 261 265 269 272 338 342 402 

Personskatteloven 

Arbejdsmarkedsgrundlag 1.023 1.033 1.041 1.047 1.051 1.054 1.057 1.344 1.346 1.347 

Personlig indkomst 871 880 888 893 897 900 902 1.166 1.168 1.169 

Nettokapitalindkomst -180 -169 -157 -146 -134 -123 -112 -100 -89 -77 

Ligningsmæssige fradrag -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 

Skattepligtig indkomst 651 671 691 707 723 737 750 1.026 1.039 1.052 

Arbejdsmarkedsbidrag 82 83 83 84 84 84 85 108 108 108 

Virksomhedsskat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indkomstskat 307 316 325 332 337 341 346 488 492 495 

Indkomstskat i alt 389 399 408 416 421 426 430 595 599 603 

Difference -142 -147 -151 -154 -156 -157 -158 -257 -257 -201 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Samlet vil den erhvervsdrivende i perioden 2016-2025 opnå en skattebesparelse på 1.781 t.kr.121 når virk-

somhedsordningen anvendes i forhold til personskatteloven som beskatningsform.  Af dette beløb vil en del 

være permanente besparelser og den resterende del være en udskydelse af skatten. For at uddybe dette 

forhold, belyses likviditetsvirkningen af de respektive beskatningsformer.  

Tabel 6.19 – Likviditetsoversigt 2016-2025 i t.kr. – Speciallægevirksomheden – Virksomhedsordningen 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Virksomhed: 

Likvid beholdning - primo 50 476 713 1.011 1.319 1.639 1.970 2.310 2.662 3.024 

Årets resultat 888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315 

Afskrivninger tilbageført122 327 317 309 303 299 296 293 6 4 3 

Afdrag på lån -289 -290 -290 -291 -291 -292 -293 -293 -294 -295 

Privat hævet -500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -865 

Saldo ultimo 476 713 1.011 1.319 1.639 1.970 2.310 2.662 3.024 3.182 

Privat: 

Likviditetsbehov - primo  -117 -39 -16 3 18 29 36 -22 -84 

Private udgifter -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 

Pensionsindbetalinger -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 

Personlig skat -247 -252 -257 -261 -265 -269 -272 -338 -342 -402 

Hævet i virksomhed 500 700 650 650 650 650 650 650 650 865 

Yderligere likviditetsbehov -117 -39 -16 3 18 29 36 -22 -84 9 

Samlet likviditet 359 674 995 1.322 1.656 1.998 2.346 2.640 2.939 3.191 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Opdelingen af likviditeten i en virksomhedsdel og privatdel skal ses i sammenhæng med virksomheds-

ordningens tilsvarende krav om at den erhvervsdrivende skal opdele privatøkonomien og virksomhedens 

økonomi.  Denne opdeling anvendes ligeledes når likviditetsvirkningen for beskatning efter personskattelo-

vens regler illustreres. I praksis vil et eventuelt negativt likviditetsbehov ved beskatning efter personskatte-

loven imidlertid blot blive dækket ved yderlige hævning i virksomheden.   Sammenholdes tabel 6.19 med 

tabel 6.12 fremgår endvidere og grundet de tilpassede acconto hævninger i virksomheden at det yderlige 

likviditetsbehov er ændret fra -150 t.kr til 9 t.kr. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121

 142+147+151+154+156+157+158+257+257+201= 1.781 t.kr. 
122

 Idet afskrivninger ikke påvirker likviditeten. 
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Sammenholdes tabel 6.19 og 6.20 fremgår det at den samlede likviditet i virksomhedsordningen er 3.191 t. 

kr. mod 1.410 t.kr i personskattelovens regler svarende til en merlikviditet i førstnævnte på 1.781 t.kr123.  

Tabel 6.20 – Likviditetsoversigt 2016-2025 i t.kr. – Speciallægevirksomheden – Personskatteloven 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Virksomhed: 

Likvid beholdning - primo 50 476 713 1.011 1.319 1.639 1.970 2.310 2.662 3.024 

Årets resultat 888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315 

Afskrivninger tilbageført124 327 317 309 303 299 296 293 6 4 3 

Afdrag på lån -289 -290 -290 -291 -291 -292 -293 -293 -294 -295 

Privat hævet -500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -865 

Saldo ultimo 476 713 1.011 1.319 1.639 1.970 2.310 2.662 3.024 3.182 

Privat: 

Likviditetsbehov – primo  -259 -328 -456 -592 -733 -879 -1.029 -1.345 -1.664 

Private udgifter -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 

Pensionsindbetalinger -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 

Personlig skat -389 -399 -408 -416 -421 -426 -430 -595 -599 -603 

Hævet i virksomhed 500 700 650 650 650 650 650 650 650 865 

Yderligere likviditetsbehov -259 -328 -456 -592 -733 -879 -1.029 -1.345 -1.664 -1.772 

Samlet likviditet 217 385 555 727 906 1.091 1.281 1.317 1.360 1.410 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Herefter opgøres den udskudte skat hvoraf det fremgår at merlikviditeten består af en udskudt skat på 

1.502125 t.kr og en permanent besparelse som følge af at erhvervsmæssige renter fratrækkes i personlig 

indkomst over analyseperioden på 279 t.kr126. Besparelsen består af reduceret skat og arbejdsmarkedsbi-

drag. 

Tabel 6.21 – Opgørelse udskudt skat 2016-2025 i t.kr. – Speciallægevirksomheden - Virksomhedsordningen 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Personlig skat 247 252 257 261 265 269 272 338 342 402 

Virksomhedsindkomst 304 324 339 354 367 378 388 684 690 533 

Acconto skat127 67 71 75 78 81 83 85 150 152 117 

Udskudt skat128 105 111 117 122 126 130 134 235 238 183 

Personlig +Udskudt skat 351 364 374 383 392 399 406 574 580 586 

Skattebesparelse129 142 147 151 154 156 157 158 257 257 201 

Permanent besparelse130 37 35 34 33 30 26 24 21 20 17 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
123

 3.191 (virksomhedsordningen) – 1.410 t.kr. (personskatteloven) = 1.768 t.kr. 
124

 Idet afskrivninger ikke påvirker likviditeten. 
125

 105+111+117+122+126+130+134+235+238+183=1.502 t.kr. 
126

 37+ 35+34+33+30+26+24+21+20+17=279 t. kr. 
127

 Virksomhedsindkomst*22 % 
128

 Eksempel (2016) beregnes som: 304*8% =24 --> 304-24=280 --> 280*52,65 %= 147 --> (147+24)-67) = 105 t.kr. 
129

 Eksempel (2016) beregnes som: 389 (personskatteloven) -247 (virksomhedsordningen) = 142 t.kr. 
130

 Skattebesparelse - Udskudt skat 
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Kapitel 6.9 – Valg af beskatningsform for speciallægevirksomheden 2016-2025 

På baggrund af de foretage skatteberegninger og under hensyn til de givne forudsætninger kan det ud fra 

en samlet skattemæssig betragtning anbefales at den erhvervsdrivende i forbindelse med overtagelsen af 

lægepraksissen vælger virksomhedsordningen som beskatningsform.  

De i casen anvendte beløb, som anses for realistiske for en speciallægepraksis, medfører, at der er positiv 

likviditet i begge ordninger, men andre brancher med mindre indtjening kan givet ikke have samme over-

skudslikviditet når personskattelovens regler anvendes, hvilket kan betyde, at personskatteloven ikke løber 

rundt likviditetsmæssigt, og det vil ud fra en likviditetsmæssig betragtning herved være nødvendigt at væl-

ge virksomhedsordningen, såfremt virksomheden skal kunne klare opstartsfase.  

Det fremgår af den gennemgåede case, at de 2 elementer i virksomhedsordningen, opsparingsdelen og 

rentefradraget i personlig indkomst giver en skattemæssig besparelse, og ordningen vil derfor i de fleste 

tilfælde med fordel kunne benyttes skattemæssigt. Var situationen anderledes, hvor opsparing ikke havde 

været en mulighed og virksomhedens renteudgifter ligeledes var minimale, således at den samlede bespa-

relse ikke kan dække udgifter til ekstern assistance, herunder rådgiveromkostninger ved virksomhedsord-

ningen, ville anbefalingen til køber modsat have været at ordningen burde fravælges. 

Havde situationen været som nævnte ovenfor med minimale renteudgifter kunne kapitalafkastordningen 

måske med fordel benyttes, og såfremt virksomhedens aktiver er finansieret ved egenkapital kan et bereg-

net kapitalafkast bevirke, at dette er større end virksomhedens faktiske renteudgifter, hvilket fører til valg 

af kapitalafkastordningen frem for virksomhedsordningen og personskatteloven. I det omfang virksomhe-

dens aktiver er finansieret ved fremmedkapital, hvilket er tilfældet for speciallægevirksomheden trækker 

det modsat i retning af valg af virksomhedsordningen, idet afkastgrundlaget i kapitalafkastordningen for-

rentes med 1 % mod en rente på ofte 3-6 % for fremmekapitalen.  

Som omtalt indledningsvis i kapitlet vil virksomhedsordningen generelt skulle vælges, hvis virksomheden 

giver overskud i et sådant omfang at opsparing er relevant og virksomheden samtidig har væsentlige rente-

udgifter. En overskudslikviditet i ordningen vil af den erhvervsdrivende kunne benyttes til eksempelvis inve-

steringer i anlægsaktiver i virksomheden, herunder anskaffelse af bil så indehaveren har fri bil i virksom-

hedsordningen, investeringer i værdipapirer såsom obligationer og visse investeringsbeviser, samt en hurti-

gere nedbringelse af virksomhedens gæld med rentebesparelse til følge. 

Afslutningsvis og for at vise denne udnyttelse af merlikviditeten i virksomhedsordningen i forhold til regler i 

personskatteloven ændres case forudsætningerne således at køber anvender den årlige skattebesparelse til 

nedbringelse af banklånet, men med uændrede hævninger, dog sådan at hævningen i 2025 skal bringe det 

akkumulerede private likviditetsbehov nær 0. Dette giver løbende en ændret renteudgift, et ændret afdrag 

og en ændret skatteberegning. Effekten af denne ændring er nedenfor vist i oversigtsform, Derved giver 

merlikviditeten et sikkert afkast på 4 % af det forøgede afdrag, hvilket er væsentlig mere end et afkast ved 

investering i obligationer på nuværende tidspunkt131. 

Afdragsprofilen før ændringer fremgår af tabel 6.5.2 og de finansielle poster netto af tabel 6.4. 

                                                           
131

 Effektiv rente før skat på 10-årig dansk statsobligation 0 % (nom. 1,75 %, 2025) 
      Effektiv rente før skat på 2-årig dansk statsobligation -0,66 % (nom. 4 %, 2017) 
Børsen. Marked indland, side 21. Udgivet 1. september 2016 
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Tabel 6.22 – Ændring af afdragsprofil for banklån 2016-2025 i t.kr. – Speciallægevirksomheden 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Afdragsprofil før ændringer: 

Gæld primo 2.700 2.430 2.160 1.890 1.620 1.350 1.080 810 540 270 

Afdrag 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

Renteudgifter-Bank 108 97 86 76 65 54 43 32 22 11 

Finansielle poster  135 124 112 101 89 78 67 55 44 32 

Afdragsprofil efter ændringer: 

Skattebesparelse 142 148 152 155 157 158 159 258 258 164 

Gæld primo 2.700 2.288 1.865 1.431 988 535 75 0 0 0 

Afdrag132 412 423 434 443 452 461 75 0 0 0 

Renteudgifter133-Bank 108 92 75 57 40 21 3 0 0 0 

Difference - renter134 0 6 12 18 25 33 40 32 22 11 

Finansielle poster  135 118 100 82 64 45 26 23 22 21 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Efterfølgende opgøres likviditeten.  

Tabel 6.23 – Likviditetsoversigt 2016-2025 i t.kr. – Speciallægevirksomheden – ændret afdragsprofil 

Virksomhedsordningen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Virksomhed: 

Likvid beholdning - primo 50 334 424 569 723 885 1.057 1.633 2.287 2.941 

Årets resultat 888 915 941 964 987 1.009 1.031 1.322 1.324 1.326 

Afskrivninger tilbageført 327 317 309 303 299 296 293 6 4 3 

Afdrag på lån -431 -443 -454 -464 -474 -483 -98 -23 -24 -25 

Privat hævet135 -500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -950 

Saldo ultimo 334 424 569 723 885 1.057 1.633 2.287 2.941 3.295 

Privat: 

Likviditetsbehov - primo  -117 -40 -19 -5 4 8 7 -59 -126 

Private udgifter -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 

Pensionsindbetalinger -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 

Personlig skat -247 -253 -260 -266 -271 -276 -281 -346 -347 -441 

Hævet i virksomhed 500 700 650 650 650 650 650 650 650 950 

Yderligere likviditetsbehov -117 -40 -19 -5 4 8 7 -59 -126 13 

Samlet likviditet 218 384 550 718 889 1.065 1.639 2.228 2.815 3.307 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
132

 Beregnes som følgende med 2016 og 2017 som eksempel: 
2016: 270+142= 412 t.kr. 
2017 :270+148+6=423 t.kr. (afrundet) 
133

 Beregnes som følgende med 2016 som eksempel:2.700*4 % = 108 t.kr.  
134

 Renteudgifter (før) - Renteudgifter (efter) = difference (rentebesparelsen) 
135

 2025 sat til 950 t.kr. Personlig indkomst (beregningsgrundlag for AM-Bidrag) beregnet til 854 t.kr. jf. tidligere an-
vendte metode vedrørende indkomståret 2025. 
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Den ændrede afdragsprofil bevirker følgende ændringer i den udskudte skat. Sammenholdes de finansielle 

poster netto, er disse reduceret med ca. 200 t.kr.136 

Tabel 6.24 – Opgørelse udskudt skat 2016-2025 i t.kr. – Speciallægevirksomheden  - ændret afdragsprofil 

Virksomhedsordningen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Personlig skat 247 253 260 266 271 276 281 346 347 441 

Virksomhedsindkomst 304 329 351 372 391 410 428 715 711 435 

Acconto skat 67 72 77 82 86 90 94 157 156 96 

Udskudt skat 105 113 121 128 135 141 147 246 245 150 

Personlig +Udskudt skat 351 367 380 394 406 417 429 592 592 591 

Skattebesparelse 142 148 152 155 157 158 159 258 258 164 

Permanentbesparelse 37 34 31 27 22 17 12 12 13 14 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den samlede likviditet er forøget fra 3.191 t.kr. til 3.307 t.kr. eller ca. 116 t.kr. Den udskudte skat er øget fra 

1.502 t.kr. til 1.531 t.kr eller ca. 29 t.kr. Afvikles udskudt skat givet det en samlet likviditetsforbedring på 87 

t.kr. 

Ved en ændret afdragsprofil og udnyttelse af merlikviditeten i virksomhedsordningen som følge af opsparet 

overskud i forhold til likviditeten i personskatteloven opnås som nævnt ovenfor en likviditetsforbedring for 

perioden 2016 – 2025 på 87 t.kr.137 efter skat. Alternativt kan fremkomsten af denne sum forklares således: 

 Finansielle poster netto reduceres med ca. 200 t.kr.  

 Skatteværdien af arbejdsmarkedsbidraget er ca. 16 t.kr.138 

 Skatteværdien af marginalskatten er ca. 96 t.kr.139 

 200-16-96=87 t.kr. (afrundet)  

I 2022 bliver banklånet afviklet, og merlikviditeten i ordningen efterfølgende giver derfor i beregningen 

intet afkast. Som omtalt tidligere vil der være mulighed for at investere overskudslikviditet i obligationer, 

men til et væsentligt lavere afkast. Banklånet har variabel rente, og såfremt denne måtte stige i afdragspe-

rioden vil fordelen ved at benytte overskudslikviditeten i virksomhedsordningen være endnu mere fordel-

agtig. 

 

 

 

                                                           
136

 Sum finansielle poster- tabel 6.22 =837-637= 200 t.kr.  
137

 Samlet likviditet for virksomhedsordningen efter ændringer: 3.307 t.kr.  
Udskudt skat efter ændringer: 1.531 t.kr. 
3.307-1.531=1.776 t.kr. 
 1.776-(3.191-1.502) 1.776-1.689= 87 t.kr. 
138

 200*8 % =16 
139

 200-16=184 --> 184*52,65 % =96 t.kr. 



Side | 76  
 

Kapitel 7 – Konklusion 
 

Efter gennemgang af den udvalgte teori og dertilhørende analyse, samt inddragelse af den præsenterede 

case virksomhed, kan følgende konkluderes i forhold til afhandlingens problemstillinger præsenteret i det 

indledende kapitel. 

For selvstændige erhvervsdrivende, kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksom-

hed af økonomisk karakter, med det formål at opnå et overskud, kan vælges blandt 3 forskellige lovgiv-

ningsmæssige fastlagte beregningsmetoder i form af personskattelovens regler og virksomhedsskattelo-

vens to ordninger, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen.  

Indkomstbeskatning i Danmark og herved beskatning af erhvervsdrivende sker efter statsskattelovens net-

toindkomstprincip, hvor bruttoindkomsten en gang årligt, med fradrag af de udgifter, der i årets løb er af-

holdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, beskattes.  

Den skattepligtige indkomst er en nettoindkomst, der svarer til differencen mellem henholdsvis de skatte-

pligtige bruttoindtægter, bestående af penge eller formuegoder af pengeværdi, og de fradragsberettigede 

bruttoudgifter. Selvstændige erhvervsvirksomheder er ikke-selvstændige skattesubjekter og beskatningen 

sker hos ejeren og ikke i selve erhvervsvirksomheden.  

Forinden den skattepligtige indkomst kan opgøres, skal der foretages skattemæssige korrektioner i relation 

til den selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed, således at det regnskabsmæssige resultat bliver til det 

skattepligtige resultat, hvorpå opgørelse af indkomst baseres, og til brug for personskattelovens indkomst-

kategorier. Når indkomstopgørelsen er foretaget, og virksomheds skattemæssige resultat opgjort, kan be-

regning af den samlede skat påbegyndes. 

Dette sker med udgangspunkt i personskattelovens regler. Virksomheds- og kapitalafkastordningen er til-

valgsordninger, som aktivt skal vælges af den skattepligtige, og opgørelse af indkomst sker stadig efter de 

almindelige skatteretlige principper, og personskattelovens indkomstkategorier.  

Foruden opgørelse af den skattepligtige almindelige indkomst, opgøres personlige indkomst, kapitalind-

komst, aktieindkomst og CFC-indkomst.  

Mens aktie- og CFC-indkomst indkomstbeskattes separat, indgår den skattepligtige indkomst med fradrag 

af udgifter, de såkaldte ligningsmæssige fradrag, personlig indkomst og nettokapitalindkomst i beskatnings-

grundlaget for kommune – og statsskatterne.  

Endvidere skal betales et arbejdsmarkedsbidrag, der beregnes og fragår i den personlige indkomst. 

Idet den personlige indkomst indgår i beskatningsgrundlaget for bund- og topskat, vil den selvstændige 

erhvervsdrivende have en naturlig interesse i at personlig indkomst reduceres, og betaling af topskatten 

minimeres, hvilket afledt medfører en samlet lavere skattebetaling. Niveauet for den personlige indkomst 

skal hermed sænkes til topskattegrænsen.  
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Dette kan for alle 3 beskatningsformer i et vist omfang ske ved pensionsindbetalinger. Sammenholdes per-

sonskattelovens regler med ordningerne i virksomhedsskatteloven, fremkommer to forhold af særlig rele-

vans for den selvstændige erhvervsdrivende i forhold til skatteoptimering ved overskud: helt eller delvis 

fradrag for erhvervsmæssige renter og et opsparingselement hvor den erhvervsdrivende har mulighed for 

at udskyde beskatning af en del af virksomhedens overskud.  

I kapitalafkastordningen kan op til 25 % af overskuddet af selvstændig virksomhed før renter henlægges til 

konjunkturudligning. Af henlæggelsen indbetales 22 % i accontoskat. Forskellen mellem de foretagende 

hensættelser og den betalte konjunkturudligningsskat indbetales på en spærret konto i et pengeinstitut. 

Det hensatte beløb skal være bundet i mindst 3 måneder og højst i 10 år. Beløbet er bundet og kan ikke 

anvendes i virksomheden uden beskatning, hvilket sker når beløbet hæves fra den spærrede konto.  På 

baggrund af kapitalafkastgrundlaget, svarende til værdien af aktiver, der udelukkende benyttes erhvervs-

mæssigt beregnes et kapitalafkast. Dette afkast fratrækkes i den personlige indkomst og tilsvarende med-

regnes i kapitalindkomsten. 

I forhold til personskattelovens regler opnår den selvstændige erhvervsdrivende på skematisk vis fradrag i 

personlig indkomst for virksomhedens renteudgifter, hvilket nedbringer beregningsgrundlaget for arbejds-

markedsbidraget og heraf afledt reducerer den personlige indkomst hvorved en besparelse i bund- og 

topskattebetalingen samt arbejdsmarkedsbidraget opnås. 

I virksomhedsordningen gives der mulighed for fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter, da disse 

fratrækkes i den personlige indkomst. I virksomhedsordningen opgøres kapitalafkastgrundlaget som virk-

somhedens aktiver med fradrag af gæld. Anvendes virksomhedsordningen kan den erhvervsdrivende vælge 

at lade overskuddet eller en del af dette at blive stående i virksomheden mod betaling af en foreløbig virk-

somhedsskat på 22 %.  

Modsat kapitalafkastordningen, hvor det hensatte beløb er bundet kan det opsparede overskud anvendes 

erhvervsmæssigt i virksomheden. De formelle krav, herunder en opdeling af privatøkonomien og virksom-

hedens økonomi er langt mere omfattende i virksomhedsordningen sammenlignet med kapitalafkastord-

ningen og den selvstændige erhvervsdrivende vil givet skulle anvende ekstern assistance for at administre-

rer ordningen korrekt.  

Når både de erhvervsmæssige renter og kapitalafkast fratrækkes, opnår den erhvervsdrivende en yderlige-

re skattebesparelse sammenlignet med kapitalafkastordningen og personskatteloven, idet arbejdsmar-

kedsgrundlaget og herved personlig indkomst sænkes mere. Beregningsgrundlaget for top- og bundskatten 

reduceres hermed og den dertilhørende beregnede skat bliver lavere.  

Ved underskud i virksomhedsordningen er modregningsreglerne anderledes end uden for ordningen. Virk-

somhedsunderskud modregnes først i kapitalindkomst og derefter i anden personlig indkomst f.eks. lønind-

komst, og et underskud, som efter personskattelovens regler overføres til senere indkomstår, vil kun kunne 

modregnes i indkomst uden for ordningen og ikke i virksomhedsoverskud i virksomhedsordningen. 

Valg af beskatningsform vil være individuelt betinget og afhængig af omfanget af det skattemæssige resul-

tat i virksomheden og eventuelt ikke-erhvervsmæssige (private) indkomster og fradrag og under hensyn til 

privatforbrug og ønsket om opsparing. Foreligger der imidlertid en række forhold kan der arbejdes videre 

med det i de respektive beskatningsformer.  
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Den samlede skattebesparelse beskatningsformer imellem der opnås er todelt, en permanent besparelse 

ved fradrag af erhvervsmæssige renter i personlig indkomst og en likviditetsmæssig del, hvor beskatning af 

overskud udjævnes eller udskydes.  

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende skal betale topskat, har høje erhvervsmæssige renteudgifter og 

mulighed for at spare op vil denne med fordel kunne anvende virksomhedsordningen. Er de erhvervsmæs-

sige renteudgifterne begrænsede og er det beregnede kapitalafkast i kapitalafkastordningen lig med eller 

større end de erhvervsmæssige renter samtidig med at opsparingselementet ikke er en prioritet vil kapital-

afkastordningen skulle overvejes, da den eventuelle skattebesparelse virksomhedsordningen medfører, 

ikke nødvendigvis overstiger udgifterne til ekstern assistance.   

De skattemæssige fordele, der opnås i kapitalafkastordningen ved høje renteudgifter er ikke af samme om-

fang som når virksomhedsordningen anvendes, men stadig fordelagtige i forhold til personskattelovens 

regler fordi der skematisk gives fradrag for virksomhedens renteudgifter. I kapitalafkastordningen beregnes 

et kapitalafkast pt. med 1 % af kapitalafkastgrundlaget, og i det omfang virksomhedens aktiver helt eller i et 

større omfang er finansieret ved fremmedkapital med en forventet rente i niveauet 3-6 % for nystartede 

virksomheder eller måske endnu højere vil de faktiske renteudgifter overstige det beregnede kapitalafkast, 

hvorfor virksomhedsordningen alt andet lige bør overvejes. 

Såfremt virksomhedens skattemæssige resultat ligger under topskattegrænsen og renteindtægter oversti-

ger renteudgifterne bør personskatteloven overvejes, idet positiv nettokapitalindkomst først beskattes med 

topskat når grundbeløbet overstiges. 

Forventes underskud i virksomheden bør personskatteloven overvejes som følge af, at modregningsregler-

ne er mere fordelagtige afhængig af øvrige indkomstforhold. Er virksomhedens resultat før renter positivt, 

således at underskuddet skyldes store renteudgifter trækker dette i retning af virksomhedsordningen, da 

der spares arbejdsmarkedsbidrag ved modregning af renteudgifter. Som i andre situationer vil en konkret 

beregning være nødvendig. 

Speciallægevirksomheden står overfor et generationsskifte og i forbindelse hermed søger køber at overtage 

den eksisterende praksis.  

Efter overtagelsen og udarbejdelse af åbningsbalance samt præsentation af de årlige forventede skatte-

mæssige resultater i perioden 2016-2025 undersøges hvorledes den selvstændige erhvervsdrivende under 

hensyn til dennes ønsker og forudsætninger mest optimalt kan anvende de respektive beskatningsformer. 

Igennem analyseperioden kan virksomheden årligt fremvise et positivt resultat, heraf skal undersøges 

hvordan den erhvervsdrivende mest fordelagtigt kan udnytte disse overskud således at den samlede skat-

tebetaling minimeres og samtidig med at de private udgifter kan dækkes løbende.   

Skattemæssigt søges den personlige indkomst reduceret til topskattegrænsen hvorved den samlede skat-

tebetaling minimeres. Denne nedsættelse vil ske gennem en maksimering af muligheden for opsparing af 

overskud indtil topskattegrænsen nås, samtidig med at kravene til pensionsindbetalinger, privatforbrug og 

den årlige virksomhedsskat dækkes. 

I opstartsåret 2016 sammenlignes beskatning efter henholdsvis personskatteloven, kapitalafkast- og virk-

somhedsordningen.  
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Virksomhedsordningen har den laveste skattebetaling med 247 t.kr, mens kapitalafkastordningen udgør 

378 t.kr. og personskatteloven 389 t.kr. svarende til en besparelse på henholdsvis 132 t.kr. og 142 t.kr.  Det 

anses herefter ikke relevant at benytte kapitalafkastordningen, og der foretages fremadrettet alene en 

sammenligning af virksomhedsordningen og personskatteloven.  

Sammenlignes virksomhedsordningen og personskatteloven i perioden 2016-2025 opnås en samlet skatte-

besparelse og merlikviditet på 1.781 t.kr. bestående af en permanent besparelse på 279 t.kr. og en udskudt 

skat på 1.502 t.kr.  Ud fra en samlet skattemæssig betragtning anbefales det at den erhvervsdrivende i for-

bindelse med overtagelsen af lægepraksissen vælger virksomhedsordningen som beskatningsform grundet 

den fulde fradragsret for de erhvervsmæssige renter og opsparingselement, med udsættelse af beskatnin-

gen af virksomhedens overskud. 

Den opnåede merlikviditet kan anvendes til hurtigere at nedbringe gælden på det optagede banklån an-

vendt til at overtage lægepraksissen. De årlige skattebesparelser i forhold til beskatning efter personskatte-

loven anvendes til at øge afdragene på banklånet hvorved de finansielle poster netto reduceres med 200 

t.kr. og en likviditetsforbedring på 87 t.kr eksklusiv ændring i udskudt skat. 
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Betragtes de konklusioner draget forud for casen i et bredere perspektiv kan de grundlæggende forhold 

ved valg af beskatningsform, herunder de momenter som der bør lægges vægt på ved valg af beskatnings-

form, med fordel anvendes af selvstændige erhvervsdrivende i opstartsfasen, samt ved den videre drift. I 

opstartsåret må der tages stilling hvilken af de tilgængelige beskatningsformer, der umiddelbart vil fore-

trækkes under hensyn til den forventede drift, herunder størrelsen af de erhvervsmæssige renter og mulig-

heden og ønsket om opsparing.  

Beskatningsformers fordele og ulemper må kunne anvendes bredt blandt erhvervsdrivende på tværs af 

brancher og med varierende indtjeningsmuligheder og sikre at en fordelagtig mulighed for skatteoptime-

ring foreligger. Afhandlingen har ikke kunnet behandle alle relevante skattemæssige betragtninger, herun-

der hvorledes den erhvervsdrivende skulle håndtere en periode med overskud/underskud, omdannelse og 

situationer med rentekorrektion og andre forhold som selvstændige erhvervsdrivende vil kunne komme ud 

for. Men modsat gives et overblik over de grundlæggende overvejelser, der er i relation til valg af beskat-

ningsform, og de dertilhørende regler som må anses for særdeles centrale skattemæssige betragtninger.  

Konklusioner i forhold til den præsenterede case virksomhed er naturlig afledt af de anvendte regnskabstal, 

og viser at virksomhedsordningen med fordel kan benyttes, såfremt en virksomhed har overskud med mu-

lighed for opsparing og hermed opnå en likviditetsforbedring samt samtidig har store renteudgifter. Havde 

den økonomiske situation været anderledes ville andre skattemæssige forhold eventuelt have været rele-

vante at behandle.  Gennemgangen, de foretagne skatteberegninger og fortolkning af disse har vist nogle af 

mulighederne indenfor dansk skattelovgivning til at minere skattebetalingen i en praktisk kontekst. 
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Bilag  2- Skatteberegninger 
 

Beregninger Tabel 3.11 

Skatteberegning: Scenarie A Sats Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 650.000 52.000

Topskat 14,96% 130.700 19.553

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 598.000 54.298

Sundhedsbidrag 3,00% 520.000 15.600

Kommunal indkomstskat 24,91% 520.000 129.532

Kirkeskat 0,70% 520.000 3.640

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308

Kompensation, rente 5,00% 50.000 -2.500

Indkomstskat i alt 255.540  

Skatteberegning: Scenarie B Sats Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 650.000 52.000

Topskat 14,96% 130.700 19.553

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 598.000 54.298

Sundhedsbidrag 3,00% 570.000 17.100

Kommunal indkomstskat 24,91% 570.000 141.987

Kirkeskat 0,70% 570.000 3.990

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308

Kompensation, rente

Indkomstskat i alt 272.345  
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Skatteberegning: Scenarie C Sats Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 650.000 52.000

Topskat 14,96% 130.700 19.553

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 639.900 58.103

Sundhedsbidrag 3,00% 611.900 18.357

Kommunal indkomstskat 24,91% 611.900 152.424

Kirkeskat 0,70% 611.900 4.283

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308

Kompensation, rente

Indkomstskat i alt 288.137  

Skatteberegning: Scenarie D Sats Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 650.000 52.000

Topskat 14,96% 130.700 19.553

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 8.100 406

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 648.000 58.838

Sundhedsbidrag 3,00% 620.000 18.600

Kommunal indkomstskat 24,91% 620.000 154.442

Kirkeskat 0,70% 620.000 4.340

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308

Kompensation, rente

Indkomstskat i alt 291.595   
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Beregninger Tabel 3.12 

Skatteberegning: Scenarie A Sats Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 650.000 52.000

Topskat 14,96% 0 0

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 467.300 42.431

Sundhedsbidrag 3,00% 389.300 11.679

Kommunal indkomstskat 24,91% 389.300 96.975

Kirkeskat 0,70% 389.300 2.725

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308

Kompensation, rente 5,00% 50.000 -2.500

Indkomstskat i alt 186.726  

Skatteberegning: Scenarie B Sats Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 650.000 52.000

Topskat 14,96% 0 0

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 467.300 42.431

Sundhedsbidrag 3,00% 439.300 13.179

Kommunal indkomstskat 24,91% 439.300 109.430

Kirkeskat 0,70% 439.300 3.075

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308

Kompensation, rente

Indkomstskat i alt 203.531  
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Skatteberegning: Scenarie C Sats Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 650.000 52.000

Topskat 14,96% 0 0

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 509.200 46.235

Sundhedsbidrag 3,00% 481.200 14.436

Kommunal indkomstskat 24,91% 481.200 119.867

Kirkeskat 0,70% 481.200 3.368

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308

Kompensation, rente

Indkomstskat i alt 219.323  

Skatteberegning: Scenarie D Sats Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 650.000 52.000

Topskat 14,96% 0 0

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 8.100 406

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 517.300 46.971

Sundhedsbidrag 3,00% 489.300 14.679

Kommunal indkomstskat 24,91% 489.300 121.885

Kirkeskat 0,70% 489.300 3.425

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308

Kompensation, rente

Indkomstskat i alt 222.782  
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Beregninger Tabel 4.4 

Skatteberegning Sats Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 627.750 50.220

Topskat 14,96% 110.230 16.490

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 577.530 52.440

Sundhedsbidrag 3,00% 521.780 15.653

Kommunal indkomstskat 24,91% 521.780 129.975

Kirkeskat 0,70% 521.780 3.652

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308

Kompensation, rente 5,00% -27.750 -1.388

Indkomstskat i alt 250.460  

Beregninger Tabel 4.5 

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 627.750 50.220 650.000 52.000

Topskat 14,96% 110.230 16.490 130.700 19.553

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 577.530 52.440 598.000 54.298

Sundhedsbidrag 3,00% 521.780 15.653 520.000 15.600

Kommunal indkomstskat 24,91% 521.780 129.975 520.000 129.532

Kirkeskat 0,70% 521.780 3.652 520.000 3.640

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308 44.000 -308

Kompensation, rente 5,00% -27.750 -1.388 -50.000 -2.500

Indkomstskat i alt 250.460 255.540  
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Beregninger Tabel 4.6 og Tabel 4.7 

Skatteberegning: Scenarie A Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 627.750 50.220 650.000 52.000

Topskat 14,96% 110.230 16.490 130.700 19.553

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 577.530 52.440 598.000 54.298

Sundhedsbidrag 3,00% 521.780 15.653 520.000 15.600

Kommunal indkomstskat 24,91% 521.780 129.975 520.000 129.532

Kirkeskat 0,70% 521.780 3.652 520.000 3.640

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308 44.000 -308

Kompensation, rente 5,00% -27.750 -1.388 -50.000 -2.500

Indkomstskat i alt 250.460 255.540

KO PSL

 

Skatteberegning: Scenarie B Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 627.750 50.220 650.000 52.000

Topskat 14,96% 110.230 16.490 130.700 19.553

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 599.780 54.460 598.000 54.298

Sundhedsbidrag 3,00% 571.780 17.153 570.000 17.100

Kommunal indkomstskat 24,91% 571.780 142.430 570.000 141.987

Kirkeskat 0,70% 571.780 4.002 570.000 3.990

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308 44.000 -308

Kompensation, rente 5,00% 0 0 0 0

Indkomstskat i alt 268.173 272.345

KO PSL
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Skatteberegning: Scenarie C Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 627.750 50.220 650.000 52.000

Topskat 14,96% 110.230 16.490 130.700 19.553

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 22.250 1.115 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 641.680 58.265 639.900 58.103

Sundhedsbidrag 3,00% 613.680 18.410 611.900 18.357

Kommunal indkomstskat 24,91% 613.680 152.868 611.900 152.424

Kirkeskat 0,70% 613.680 4.296 611.900 4.283

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308 44.000 -308

Kompensation, rente 5,00% 0 0 0 0

Indkomstskat i alt 285.080 288.137

KO PSL

 

Skatteberegning: Scenarie D Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 627.750 50.220 650.000 52.000

Topskat 14,96% 110.230 16.490 130.700 19.553

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 30.350 1.521 8.100 406

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 649.780 59.000 648.000 58.838

Sundhedsbidrag 3,00% 621.780 18.653 620.000 18.600

Kommunal indkomstskat 24,91% 621.780 154.885 620.000 154.442

Kirkeskat 0,70% 621.780 4.352 620.000 4.340

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3.995 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1.320 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10.960 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308 44.000 -308

Kompensation, rente 5,00% 0 0 0 0

Indkomstskat i alt 288.539 291.595

KO PSL
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Beregninger Tabel 5.2 

Skatteberegning Sats Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 617.750 49420

Topskat 14,96% 101.030 15114,09

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 568.330 51604,36

Sundhedsbidrag 3,00% 522.580 15677,4

Kommunal indkomstskat 24,91% 522.580 130174,7

Kirkeskat 0,70% 522.580 3658,06

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3995,2

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10960,4

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308

Kompensation, rente 5,00% -17.750 -887,5

Indkomstskat i alt 248.177  

Beregninger Tabel 5.3 

PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 617.750 49420 627.750 50.220 650.000 52.000

Topskat 14,96% 101.030 15114,09 110.230 16.490 130.700 19.553

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 568.330 51604,36 577.530 52.440 598.000 54.298

Sundhedsbidrag 3,00% 522.580 15677,4 521.780 15.653 520.000 15.600

Kommunal indkomstskat 24,91% 522.580 130174,7 521.780 129.975 520.000 129.532

Kirkeskat 0,70% 522.580 3658,06 521.780 3.652 520.000 3.640

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44.000 -3995,2 44.000 -3.995 44.000 -3.995

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44.000 -1320 44.000 -1.320 44.000 -1.320

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44.000 -10960,4 44.000 -10.960 44.000 -10.960

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44.000 -308 44.000 -308 44.000 -308

Kompensation, rente 5,00% -17.750 -887,5 -27.750 -1.388 -50.000 -2.500

Indkomstskat i alt 248.177 250.460 255.540

KAOVSL
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Beregninger Tabel 6.10 

PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 986 79 1.023 82

Topskat 14,96% 0 0 370 55 404 60

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 467 42 837 76 871 79

Sundhedsbidrag 3,00% 382 11 654 20 651 20

Kommunal indkomstskat 24,91% 382 95 654 163 651 162

Kirkeskat 0,70% 382 3 654 5 651 5

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44 -4 44 -4 44 -4

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44 -1 44 -1 44 -1

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0 44 0

Kompensation, rente 5,00% -45 -2 -50 -3 -50 -3

Virksomhedsskat 22% 304 67 0 0 0 0

Indkomstskat i alt 247 378 389

VSL KAO

 

Beregninger Tabel 6.12  

2016 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 986 79 1.023 82

Topskat 14,96% 0 0 370 55 404 60

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 467 42 837 76 871 79

Sundhedsbidrag 3,00% 382 11 654 20 651 20

Kommunal indkomstskat 24,91% 382 95 654 163 651 162

Kirkeskat 0,70% 382 3 654 5 651 5

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44 -4 44 -4 44 -4

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44 -1 44 -1 44 -1

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0 44 0

Kompensation, rente 5,00% -45 -2 -50 -3 -50 -3

Virksomhedsskat 22% 304 67 0 0 0 0

Indkomstskat i alt 247 378 389

VSL KAO
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2017 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.033 83

Topskat 14,96% 0 0 413 62

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 10,08% 467 47 880 89

Sundhedsbidrag 2,00% 385 8 671 13

Kommunal indkomstskat 24,91% 385 96 671 167

Kirkeskat 0,70% 385 3 671 5

Skatteværdi af underskud 27,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 10,08% 44 -4 44 -4

Skatteværdi af personfradrag, SHB 2,00% 44 -1 44 -1

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 6,00% -42 -3 -50 -3

Virksomhedsskat 22% 324 71 0 0

Indkomstskat i alt 252 399

VSL

 

2018 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.041 83

Topskat 14,96% 0 0 421 63

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 11,08% 467 52 888 98

Sundhedsbidrag 1,00% 388 4 691 7

Kommunal indkomstskat 24,91% 388 97 691 172

Kirkeskat 0,70% 388 3 691 5

Skatteværdi af underskud 26,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 11,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 1,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 7,00% -39 -3 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 339 75 0 0

Indkomstskat i alt 257 408

VSL
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2019 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.047 84

Topskat 14,96% 0 0 426 64

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 893 108

Sundhedsbidrag 0,00% 391 0 707 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 391 97 707 176

Kirkeskat 0,70% 391 3 707 5

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -36 -3 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 354 78 0 0

Indkomstskat i alt 261 416

VSL

 

2020 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.051 84

Topskat 14,96% 0 0 430 64

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 897 108

Sundhedsbidrag 0,00% 394 0 723 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 394 98 723 180

Kirkeskat 0,70% 394 3 723 5

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -33 -3 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 367 81 0 0

Indkomstskat i alt 265 421

VSL
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2021 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.054 84

Topskat 14,96% 0 0 433 65

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 900 109

Sundhedsbidrag 0,00% 397 0 737 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 397 99 737 184

Kirkeskat 0,70% 397 3 737 5

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -30 -2 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 378 83 0 0

Indkomstskat i alt 269 426

VSL

 

2022 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.057 85

Topskat 14,96% 0 0 435 65

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 902 109

Sundhedsbidrag 0,00% 400 0 750 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 400 100 750 187

Kirkeskat 0,70% 400 3 750 5

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -27 -2 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 388 85 0 0

Indkomstskat i alt 272 430

VSL
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2023 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.344 108

Topskat 14,96% 0 0 699 105

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 1.166 141

Sundhedsbidrag 0,00% 404 0 1.026 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 404 101 1.026 256

Kirkeskat 0,70% 404 3 1.026 7

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -23 -2 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 684 150 0 0

Indkomstskat i alt 338 595

VSL

 

2024 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.346 108

Topskat 14,96% 0 0 701 105

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 1.168 141

Sundhedsbidrag 0,00% 410 0 1.039 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 410 102 1.039 259

Kirkeskat 0,70% 410 3 1.039 7

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -17 -1 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 690 152 0 0

Indkomstskat i alt 342 599

VSL
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PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.347 108

Topskat 14,96% 0 0 702 105

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 1.169 141

Sundhedsbidrag 0,00% 416 0 1.052 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 416 104 1.052 262

Kirkeskat 0,70% 416 3 1.052 7

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -11 -1 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 697 153 0 0

Indkomstskat i alt 346 603

VSL

 

Balance før ændrede hævninger i 2025 

 
Balance ultimo 

Aktiver i t.kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ejendom (ejerlejlighed) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Driftsmateriel og inventar 124 93 70 52 39 29 22 17 12 9 

Goodwill 1.714 1.429 1.143 857 571 286 0 0 0 0 

Materielle anlægsaktiver 3.338 3.021 2.712 2.409 2.111 1.815 1.522 1.517 1.512 1.509 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydel-
ser 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Andre tilgodehavender 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Likvide beholdninger 476 713 1.010 1.319 1.638 1.968 2.309 2.660 3.023 3.396 

Omsætningsaktiver 801 1.038 1.335 1.644 1.963 2.293 2.634 2.985 3.348 3.721 

Aktiver i alt 4.139 4.059 4.048 4.053 4.074 4.108 4.156 4.502 4.860 5.230 

           Passiver 
          Saldo primo 0 388 598 877 1.173 1.484 1.811 2.151 2.791 3.443 

Årets resultat 888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315 

Årets hævninger -500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 

Egenkapital  388 598 877 1.173 1.484 1.811 2.151 2.791 3.443 4.108 

Prioritetsgæld 881 861 841 821 799 777 754 731 707 682 

Banklån 2.430 2.160 1.890 1.620 1.350 1.080 810 540 270 0 

Langfristede gældsforpligtelser 3.311 3.021 2.731 2.441 2.149 1.857 1.564 1.271 977 682 

Anden gæld 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Kortfristede gældsforpligtelser 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Passiver i alt 4.139 4.059 4.048 4.053 4.074 4.108 4.156 4.502 4.860 5.230 
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Kapitalafkastgrundlag før tilpassede hævninger i 2025 

Alt i t.kr 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  Primo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 

Ejendom (ejerlejlighed) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Driftsmidler og inventer 165 124 93 70 52 39 29 22 17 12 9 

Goodwill 2000 1714 1429 1143 857 571 286 0 0 0 0 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydel-
ser 

275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Andre tilgodehavender 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Likvide beholdninger 50 476 713 1010 1319 1638 1968 2309 2660 3023 3396 

Prioritetsgæld -900 -881 -861 -841 -821 -799 -777 -754 -731 -707 -682 

Bankgæld -2700 -2430 -2160 -1890 -1620 -1350 -1080 -810 -540 -270 0 

Anden gæld -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 

Hensat til senere hævning   -129 0 0               

  0 259 598 877 1173 1484 1811 2151 2791 3443 4108 

 
2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kapitalafkast (1 % af primo) 
 

0 3 6 9 12 15 18 22 28 34 

 

Opgørelse af opsparet overskud og virksomhedsindkomst ændrede hævninger i 2025 
 

 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 2023 2024 2025 

Årets skattepligtige resultat i virksomhed 888 910 929 946 962 977 990 
1.28

9 
1.30

2 
1.31

5 

Kontant hævet i virksomhed - acconto -500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 

Hensat til senere hævning primo 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hensat til senere hævning ultimo -117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beregnet kapitalafkast 0 -3 -6 -9 -12 -15 -18 -22 -28 -34 

Maksimal opsparet overskud 271 324 273 287 300 312 322 617 624 631 

Topskattegrænse+pensionsindbetalinger 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 

Am-grundlag 467/0,92 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 

Pensionsindbetalinger 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Personlig indkomst til beskatning 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 

Årets skattemæssige resultat fordeles således: 888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315 

           Personlig indkomst(beregningsgrundlag for AM-Bidrag) 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 

Kapitalafkast 0 3 6 9 12 15 18 22 28 34 

Virksomhedsindkomst 304 324 339 354 367 378 388 684 690 697 

 
888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315 

Specifikation af virksomhedsindkomst 
          Opsparet overskud 237 252 265 276 286 295 303 533 539 544 

Skat af virksomhedsindkomst 67 71 75 78 81 83 85 150 152 153 

 
304 324 339 354 367 378 388 684 690 697 
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Likviditetsoversigt før ændrede hævninger i 2025 

VO KO PSL VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL

Virksomhed

Likvid beholdning,primo 50 50 50 476 476 713 713 1.011 1.011 1.319 1.319

Årets resultat 888 888 888 910 910 929 929 946 946 962 962

Afskrivninger tilbageført 327 327 327 317 317 309 309 303 303 299 299

Afdrag på lån -289 -289 -289 -290 -290 -290 -290 -291 -291 -291 -291

Privat hævet -500 -500 -500 -700 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650

Saldo ultimo 476 476 476 713 713 1011 1011 1.319 1.319 1.639 1.639

Privat

Likviditetsbehov primo -117 -259 -39 -328 -16 -456 3 -592

Private udgifter -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300

Pensionsindbetalinger -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70

Personlig skat -247 -378 -389 -252 -399 -257 -408 -261 -416 -265 -421

Hævet i virksomhed 500 500 500 700 700 650 650 650 650 650 650

Yderligere likviditetsbehov -117 -248 -259 -39 -328 -16 -456 3 -592 18 -733

Samlet likviditet 359 228 217 674 385 995 555 1.322 727 1.656 906

142 289 440 595 751

147 151 154 156

280

2019 20202016 2017 2018
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VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL

Virksomhed

Likvid beholdning,primo 1.639 1.639 1.970 1.970 2.310 2.310 2.662 2.662 3.024 3.024

Årets resultat 977 977 990 990 1.289 1.289 1.302 1.302 1.315 1.315

Afskrivninger tilbageført 296 296 293 293 6 6 4 4 3 3

Afdrag på lån -292 -292 -293 -293 -293 -293 -294 -294 -295 -295

Privat hævet -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650

Saldo ultimo 1.970 1.970 2.310 2.310 2.662 2.662 3.024 3.024 3.397 3.397

Privat

Likviditetsbehov primo 18 -733 29 -879 36 -1.029 -22 -1.345 -84 -1.664

Private udgifter -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300

Pensionsindbetalinger -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70

Personlig skat -269 -426 -272 -430 -338 -595 -342 -599 -346 -603

Hævet i virksomhed 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

Yderligere likviditetsbehov 29 -879 36 -1.029 -22 -1.345 -84 -1.664 -150 -1.987

Samlet likviditet 1.998 1.091 2.346 1.281 2.640 1.317 2.939 1.360 3.247 1.410

908 1.066 1.323 1.580 1.837

157 158 257 257 257

2021 2022 2023 2024 2025
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Beregninger tabel 6.15 – tabel 6.21 

2016 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 986 79 1.023 82

Topskat 14,96% 0 0 370 55 404 60

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 467 42 837 76 871 79

Sundhedsbidrag 3,00% 382 11 654 20 651 20

Kommunal indkomstskat 24,91% 382 95 654 163 651 162

Kirkeskat 0,70% 382 3 654 5 651 5

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44 -4 44 -4 44 -4

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44 -1 44 -1 44 -1

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0 44 0

Kompensation, rente 5,00% -45 -2 -50 -3 -50 -3

Virksomhedsskat 22% 304 67 0 0 0 0

Indkomstskat i alt 247 378 389

VSL KAO

 

2017 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.033 83

Topskat 14,96% 0 0 413 62

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 10,08% 467 47 880 89

Sundhedsbidrag 2,00% 385 8 671 13

Kommunal indkomstskat 24,91% 385 96 671 167

Kirkeskat 0,70% 385 3 671 5

Skatteværdi af underskud 27,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 10,08% 44 -4 44 -4

Skatteværdi af personfradrag, SHB 2,00% 44 -1 44 -1

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 6,00% -42 -3 -50 -3

Virksomhedsskat 22% 324 71 0 0

Indkomstskat i alt 252 399

VSL
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2018 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.041 83

Topskat 14,96% 0 0 421 63

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 11,08% 467 52 888 98

Sundhedsbidrag 1,00% 388 4 691 7

Kommunal indkomstskat 24,91% 388 97 691 172

Kirkeskat 0,70% 388 3 691 5

Skatteværdi af underskud 26,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 11,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 1,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 7,00% -39 -3 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 339 75 0 0

Indkomstskat i alt 257 408

VSL

 

2019 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.047 84

Topskat 14,96% 0 0 426 64

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 893 108

Sundhedsbidrag 0,00% 391 0 707 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 391 97 707 176

Kirkeskat 0,70% 391 3 707 5

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -36 -3 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 354 78 0 0

Indkomstskat i alt 261 416

VSL
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2020 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.051 84

Topskat 14,96% 0 0 430 64

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 897 108

Sundhedsbidrag 0,00% 394 0 723 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 394 98 723 180

Kirkeskat 0,70% 394 3 723 5

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -33 -3 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 367 81 0 0

Indkomstskat i alt 265 421

VSL

 

2021 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.054 84

Topskat 14,96% 0 0 433 65

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 900 109

Sundhedsbidrag 0,00% 397 0 737 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 397 99 737 184

Kirkeskat 0,70% 397 3 737 5

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -30 -2 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 378 83 0 0

Indkomstskat i alt 269 426

VSL
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2022 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.057 85

Topskat 14,96% 0 0 435 65

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 902 109

Sundhedsbidrag 0,00% 400 0 750 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 400 100 750 187

Kirkeskat 0,70% 400 3 750 5

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -27 -2 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 388 85 0 0

Indkomstskat i alt 272 430

VSL

 

2023 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.344 108

Topskat 14,96% 0 0 699 105

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 1.166 141

Sundhedsbidrag 0,00% 404 0 1.026 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 404 101 1.026 256

Kirkeskat 0,70% 404 3 1.026 7

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -23 -2 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 684 150 0 0

Indkomstskat i alt 338 595

VSL
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2024 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.346 108

Topskat 14,96% 0 0 701 105

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 1.168 141

Sundhedsbidrag 0,00% 410 0 1.039 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 410 102 1.039 259

Kirkeskat 0,70% 410 3 1.039 7

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -17 -1 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 690 152 0 0

Indkomstskat i alt 342 599

VSL

 

2025 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 748 60 1.347 108

Topskat 14,96% 151 23 702 105

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 618 75 1.169 141

Sundhedsbidrag 0,00% 567 0 1.052 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 567 141 1.052 262

Kirkeskat 0,70% 567 4 1.052 7

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -11 -1 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 533 117 0 0

Indkomstskat i alt 402 603

VSL
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Balance Ultimo 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aktiver i  t.kr.

Ejendom (ejerlejl ighed) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Driftsmateriel og inventar 124 93 70 52 39 29 22 17 12 9

Goodwill 1.714 1.429 1.143 857 571 286 0 0 0 0

Materielle anlægsaktiver 3.338 3.021 2.712 2.409 2.111 1.815 1.522 1.517 1.512 1.509

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Andre tilgodehavender 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Likvide beholdninger 476 713 1.010 1.319 1.638 1.968 2.309 2.660 3.023 3.181

Omsætningsaktiver 801 1.038 1.335 1.644 1.963 2.293 2.634 2.985 3.348 3.506

Aktiver i  alt 4.139 4.059 4.048 4.053 4.074 4.108 4.156 4.502 4.860 5.015

Passiver

Saldo primo 0 388 598 877 1.173 1.484 1.811 2.151 2.791 3.443

Årets resultat 888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315

Årets hævninger -500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -865

Egenkapital 388 598 877 1.173 1.484 1.811 2.151 2.791 3.443 3.893

Prioritetsgæld 881 861 841 821 799 777 754 731 707 682

Banklån 2.430 2.160 1.890 1.620 1.350 1.080 810 540 270 0

Langfristede gældsforpligtelser 3.311 3.021 2.731 2.441 2.149 1.857 1.564 1.271 977 682

Anden gæld 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Kortfristede gældsforpligtelser 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Passiver i  alt 4.139 4.059 4.048 4.053 4.074 4.108 4.156 4.502 4.860 5.015

 

Alt i  t.kr 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Primo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo

Ejendom (ejerlejl ighed) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Dri ftsmidler og inventer 165 124 93 70 52 39 29 22 17 12 9

Goodwi l l 2.000 1.714 1.429 1.143 857 571 286 0 0 0 0

Ti lgodehavender fra  sa lg og 

tjenesteydelser

275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Andre ti lgodehavender 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Likvide beholdninger 50 476 713 1.010 1.319 1.638 1.968 2.309 2.660 3.023 3.181

Priori tetsgæld -900 -881 -861 -841 -821 -799 -777 -754 -731 -707 -682

Bankgæld -2.700 -2.430 -2.160 -1.890 -1.620 -1.350 -1.080 -810 -540 -270 0

Anden gæld -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440

Hensat ti l  senere hævning -129 0 0

0 259 598 877 1.173 1.484 1.811 2.151 2.791 3.443 3.893

2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kapita lafkast (1 % af primo) 0 3 6 9 12 15 18 22 28 34

Kapitalafkastgrundlag
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Opgørelse af opsparet overskud og virksomhedsindkomst 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets skattepligtige resultat i virksomhed 888 910 929 946 962 977 990 1289 1302 1315 

Kontant hævet i virksomhed - acconto -500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -865 

Hensat til senere hævning primo 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hensat til senere hævning ultimo -117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beregnet kapitalafkast 0 -3 -6 -9 -12 -15 -18 -22 -28 -34 

Maksimal opsparet overskud 271 324 273 287 300 312 322 617 624 416 

 

Beregning af personlig indkomst (skatteoptimering) 
          Topskattegrænse+pensionsindbetalinger 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 

Am-grundlag 467/0,92 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 

Pensionsindbetalinger 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Personlig indkomst til beskatning 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 

           Årets skattemæssige resultat fordeles således: 888 910 929 946 962 977 990 1289 1302 1315 

 

Personlig indkomst(beregningsgrundlag for AM-Bidrag) 584 584 584 584 584 584 584 584 584 748 

Kapitalafkast 0 3 6 9 12 15 18 22 28 34 

Virksomhedsindkomst 304 324 339 354 367 378 388 684 690 533 

 
888 910 929 946 962 977 990 1.289 1.302 1.315 

Specifikation af virksomhedsindkomst 
          Opsparet overskud 237 252 265 276 286 295 303 533 539 416 

Skat af virksomhedsindkomst 67 71 75 78 81 83 85 150 152 117 

 
304 324 339 354 367 378 388 684 690 533 
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Likviditetsoversigt 

VO KO PSL VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL

Virksomhed

Likvid beholdning,primo 50 50 50 476 476 713 713 1.011 1.011 1.319 1.319

Årets resultat 888 888 888 910 910 929 929 946 946 962 962

Afskrivninger tilbageført 327 327 327 317 317 309 309 303 303 299 299

Afdrag på lån -289 -289 -289 -290 -290 -290 -290 -291 -291 -291 -291

Privat hævet -500 -500 -500 -700 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650

Saldo ultimo 476 476 476 713 713 1011 1011 1.319 1.319 1.639 1.639

Privat

Likviditetsbehov primo -117 -259 -39 -328 -16 -456 3 -592

Private udgifter -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300

Pensionsindbetalinger -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70

Personlig skat -247 -378 -389 -252 -399 -257 -408 -261 -416 -265 -421

Hævet i virksomhed 500 500 500 700 700 650 650 650 650 650 650

Yderligere likviditetsbehov -117 -248 -259 -39 -328 -16 -456 3 -592 18 -733

Samlet likviditet 359 228 217 674 385 995 555 1.322 727 1.656 906

142 289 440 595 751

147 151 154 156

2019 20202016 2017 2018

 

VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL

Virksomhed

Likvid beholdning,primo 1.639 1.639 1.970 1.970 2.310 2.310 2.662 2.662 3.024 3.024

Årets resultat 977 977 990 990 1.289 1.289 1.302 1.302 1.315 1.315

Afskrivninger tilbageført 296 296 293 293 6 6 4 4 3 3

Afdrag på lån -292 -292 -293 -293 -293 -293 -294 -294 -295 -295

Privat hævet -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -865 -865

Saldo ultimo 1.970 1.970 2.310 2.310 2.662 2.662 3.024 3.024 3.182 3.182

Privat

Likviditetsbehov primo 18 -733 29 -879 36 -1.029 -22 -1.345 -84 -1.664

Private udgifter -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300

Pensionsindbetalinger -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70

Personlig skat -269 -426 -272 -430 -338 -595 -342 -599 -402 -603

Hævet i virksomhed 650 650 650 650 650 650 650 650 865 865

Yderligere likviditetsbehov 29 -879 36 -1.029 -22 -1.345 -84 -1.664 9 -1.772

Samlet likviditet 1.998 1.091 2.346 1.281 2.640 1.317 2.939 1.360 3.191 1.410

908 1.066 1.323 1.580 1.781

157 158 257 257 201

2021 2022 2023 2024 2025
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Udskudt skat 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

 
VO 

 
PSL VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL 

Personlig skat 247 
 

389 252 399 257 408 261 416 265 421 

Virksomhedsindkomst 304 
  

324 
 

339 
 

354 
 

367 
 Acconto skat 67 

  
71 

 
75 

 
78 

 
81 

 Udskudt skat 105 
  

111 
 

117 
 

122 
 

126 
 Personlig skat+Udskudt skat 351 

  
364 

 
374 

 
383 

 
392 

 

 
142 

  
147 

 
151 

 
154 

 
156 

 

 
37 

  
35 

 
34 

 
33 

 
30 

  

 
2021 2022 2023 2024 2025 

 
VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL 

Personlig skat 269 426 272 430 338 595 342 599 402 603 

Virksomhedsindkomst 378 
 

388 
 

684 
 

690 
 

533 
 Acconto skat 83 

 
85 

 
150 

 
152 

 
117 

 Udskudt skat 130 
 

134 
 

235 
 

238 
 

183 
 Personlig skat+Udskudt skat 399 

 
406 

 
574 

 
580 

 
586 

 

 
157 

 
158 

 
257 

 
257 

 
201 

 

 
26 

 
24 

 
21 

 
20 

 
17 
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Beregninger tabel 6.23 – tabel 6.24 

2016 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 986 79 1.023 82

Topskat 14,96% 0 0 370 55 404 60

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 9,08% 467 42 837 76 871 79

Sundhedsbidrag 3,00% 382 11 654 20 651 20

Kommunal indkomstskat 24,91% 382 95 654 163 651 162

Kirkeskat 0,70% 382 3 654 5 651 5

Skatteværdi af underskud 28,61% 0 0 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 9,08% 44 -4 44 -4 44 -4

Skatteværdi af personfradrag, SHB 3,00% 44 -1 44 -1 44 -1

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0 44 0

Kompensation, rente 5,00% -45 -2 -50 -3 -50 -3

Virksomhedsskat 22% 304 67 0 0 0 0

Indkomstskat i alt 247 378 389

VSL KAO

 

2017 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.033 83

Topskat 14,96% 0 0 414 62

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 10,08% 467 47 881 89

Sundhedsbidrag 2,00% 385 8 678 14

Kommunal indkomstskat 24,91% 385 96 678 169

Kirkeskat 0,70% 385 3 678 5

Skatteværdi af underskud 27,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 10,08% 44 -4 44 -4

Skatteværdi af personfradrag, SHB 2,00% 44 -1 44 -1

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 6,00% -42 -3 -50 -3

Virksomhedsskat 22% 329 72 0 0

Indkomstskat i alt 253 401

VSL
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2018 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.041 83

Topskat 14,96% 0 0 421 63

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 11,08% 467 52 888 98

Sundhedsbidrag 1,00% 388 4 702 7

Kommunal indkomstskat 24,91% 388 97 702 175

Kirkeskat 0,70% 388 3 702 5

Skatteværdi af underskud 26,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 11,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 1,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 7,00% -39 -3 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 351 77 0 0

Indkomstskat i alt 260 411

VSL

 

2019 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.047 84

Topskat 14,96% 0 0 426 64

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 893 108

Sundhedsbidrag 0,00% 391 0 726 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 391 97 726 181

Kirkeskat 0,70% 391 3 726 5

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -36 -3 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 372 82 0 0

Indkomstskat i alt 266 421

VSL
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2020 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.051 84

Topskat 14,96% 0 0 430 64

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 897 108

Sundhedsbidrag 0,00% 394 0 748 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 394 98 748 186

Kirkeskat 0,70% 394 3 748 5

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -33 -3 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 391 86 0 0

Indkomstskat i alt 271 428

VSL

 

 

2021 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.054 84

Topskat 14,96% 0 0 433 65

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 900 109

Sundhedsbidrag 0,00% 397 0 770 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 397 99 770 192

Kirkeskat 0,70% 397 3 770 5

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -30 -2 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 410 90 0 0

Indkomstskat i alt 276 434

VSL
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2022 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.057 85

Topskat 14,96% 0 0 435 65

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 902 109

Sundhedsbidrag 0,00% 401 0 791 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 401 100 791 197

Kirkeskat 0,70% 401 3 791 6

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -26 -2 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 428 94 0 0

Indkomstskat i alt 281 441

VSL

 

2023 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.344 108

Topskat 14,96% 0 0 700 105

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 1.167 141

Sundhedsbidrag 0,00% 405 0 1.059 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 405 101 1.059 264

Kirkeskat 0,70% 405 3 1.059 7

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -22 -2 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 715 157 0 0

Indkomstskat i alt 346 604

VSL
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2024 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 584 47 1.346 108

Topskat 14,96% 0 0 701 105

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 467 56 1.168 141

Sundhedsbidrag 0,00% 412 0 1.061 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 412 103 1.061 264

Kirkeskat 0,70% 412 3 1.061 7

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -15 -1 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 711 156 0 0

Indkomstskat i alt 347 605

VSL

 

2025 PSL

Skatteberegning Sats Beløb Skat Beløb Skat

AM-Bidrag 8,00% 854 68 1.347 108

Topskat 14,96% 249 37 702 105

Topskat,kapitalindkomst 5,01% 0 0 0 0

Bundsskat + positiv kapitalindkomst 12,08% 716 86 1.169 141

Sundhedsbidrag 0,00% 667 0 1.063 0

Kommunal indkomstskat 24,91% 667 166 1.063 265

Kirkeskat 0,70% 667 5 1.063 7

Skatteværdi af underskud 25,61% 0 0 0 0

Skatteværdi af personfradrag, BS 12,08% 44 -5 44 -5

Skatteværdi af personfradrag, SHB 0,00% 44 0 44 0

Skatteværdi af personfradrag, KS 24,91% 44 -11 44 -11

Skatteværdi af personfradrag, KIS 0,70% 44 0 44 0

Kompensation, rente 8,00% -9 -1 -50 -4

Virksomhedsskat 22% 435 96 0 0

Indkomstskat i alt 441 606

VSL
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Balance Ultimo 

Aktiver i t.kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ejendom (ejerlejlighed) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Driftsmateriel og inventar (1) 124 93 70 52 39 29 22 17 12 9 

Goodwill (1) 1.714 1.429 1.143 857 571 286 0 0 0 0 

Materielle anlægsaktiver 3.338 3.021 2.712 2.409 2.111 1.815 1.522 1.517 1.512 1.509 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydel-
ser 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Andre tilgodehavender 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Likvide beholdninger (3) 334 423 569 722 885 1.056 1.632 2.286 2.940 3.294 

Omsætningsaktiver 659 748 894 1.047 1.210 1.381 1.957 2.611 3.265 3.619 

Aktiver i alt 3.997 3.770 3.606 3.457 3.320 3.196 3.479 4.128 4.778 5.129 

           Passiver 
          Saldo primo 0 388 603 894 1.208 1.546 1.905 2.285 2.957 3.631 

Årets resultat 888 915 941 964 987 1.009 1.031 1.322 1.324 1.326 

Årets hævninger -500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -950 

Egenkapital  388 603 894 1.208 1.546 1.905 2.285 2.957 3.631 4.007 

Prioritetsgæld (2) 881 861 841 821 799 777 754 731 707 682 

Banklån (2) 2.288 1.865 1.431 988 535 75 0 0 0 0 

Langfristede gældsforpligtelser 3.169 2.726 2.272 1.808 1.335 852 754 731 706 682 

Anden gæld 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Kortfristede gældsforpligtelser 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Passiver i alt 3.997 3.770 3.606 3.457 3.320 3.196 3.479 4.128 4.778 5.129 

 

1. Afskrivninger 
          Driftsmateriel og inventar 
          Saldo primo 165 124 93 70 52 39 29 22 17 12 

Afskrivning 25% -41 -31 -23 -17 -13 -10 -7 -6 -4 -3 

Saldo ultimo 124 93 70 52 39 29 22 17 12 9 

           Goodwill 
          Saldo primo 2.000 1.714 1.429 1.143 857 571 286 0 0 0 

Afskrivning 1/7 -286 -286 -286 -286 -286 -286 -286 0 0 0 

Saldo ultimo 1.714 1.429 1.143 857 571 286 0 0 0 0 
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2. Renteudgifter 
          Prioritetsgæld 
          Gæld primo 900 881 861 841 821 799 777 754 731 707 

Afdrag -19 -20 -20 -21 -21 -22 -23 -23 -24 -25 

Gæld ultimo (kurs sat til 100) 881 861 841 821 799 777 754 731 707 682 

Renteudgift gæld primo*3% 27 26 26 25 25 24 23 23 22 21 

           Banklån 
          Gæld primo 2.700 2.288 1.865 1.431 988 535 75 0 0 0 

Afdrag -412 -423 -434 -443 -452 -461 -75 0 0 0 

Gæld ultimo 2.288 1.865 1.431 988 535 75 0 0 0 0 

Renteudgift gæld primo*4% 108 92 75 57 40 21 3 0 0 0 

 

3. Likvide beholdninger 
          Saldo primo 50 334 423 569 722 885 1.056 1.632 2.286 2.940 

Årets resultat 888 915 941 964 987 1.009 1.031 1.322 1.324 1.326 
Afskrivninger tilbageført (påvirker ikke likvidi-
tet) 327 317 309 303 299 296 293 6 4 3 

Afdrag på lån -431 -443 -454 -464 -474 -483 -98 -23 -24 -25 

Privat hævet -500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -950 

Saldo ultimo 334 423 569 722 885 1.056 1.632 2.286 2.940 3.294 

 

Resultatopgørelse 

Alt i t.kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoomsætning 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Omkostninger -
1.650 

-
1.650 

-
1.650 

-
1.650 

-
1.650 

-
1.650 

-
1.650 

-
1.650 

-
1.650 

-
1.650 

Resultat før afskrivninger 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 

  

Afskrivninger -327 -317 -309 -303 -299 -296 -293 -6 -4 -3 

Driftsresultat 1.023 1.033 1.041 1.047 1.051 1.054 1.057 1.344 1.346 1.347 

Finansielle poster netto  -135 -118 -100 -82 -64 -45 -26 -23 -22 -21 

Årets resultat 888 915 941 964 987 1.009 1.031 1.322 1.324 1.326 
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Kapitalafkastgrundlag 

Alt i t.kr 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  Primo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 

Ejendom (ejerlejlighed) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Driftsmidler og inventer 165 124 93 70 52 39 29 22 17 12 9 

Goodwill 2.000 1.714 1.429 1.143 857 571 286 0 0 0 0 

Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 

275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Andre tilgodehavender 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Likvide beholdninger 50 334 423 569 722 885 1.056 1.632 2.286 2.940 3.294 

Prioritetsgæld -900 -881 -861 -841 -821 -799 -777 -754 -731 -707 -682 

Bankgæld -
2.700 

-2.288 -1.865 -1.431 -988 -535 -75 0 0 0 0 

Anden gæld -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 

Hensat til senere hævning   -129 0 0               

  0 259 603 894 1.208 1.546 1.905 2.285 2.957 3.631 4.007 

 
2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kapitalafkast (1 % af primo) 
 

0 3 6 9 12 15 19 23 30 36 
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Opgørelse af opsparet overskud og virksomhedsindkomst 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets skattepligtige resultat i virksomhed 888 915 941 964 987 1.009 1.031 1.322 1.324 1.326 

Kontant hævet i virksomhed - acconto -500 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -950 

Hensat til senere hævning primo 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hensat til senere hævning ultimo -117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beregnet kapitalafkast 0 -3 -6 -9 -12 -15 -19 -23 -30 -36 

Maksimal opsparet overskud 271 330 285 305 325 344 362 649 644 339 

           Beregning af personlig indkomst (skatteoptimering) 
          Topskattegrænse+pensionsindbetalinger 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 

Am-grundlag 467/0,92 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 

Pensionsindbetalinger 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Personlig indkomst til beskatning 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 

           Årets skattemæssige resultat fordeles således: 888 915 941 964 987 1.009 1.031 1.322 1.324 1.326 

           Personlig indkomst(beregningsgrundlag for AM-Bidrag) 584 584 584 584 584 584 584 584 584 854 

Kapitalafkast 0 3 6 9 12 15 19 23 30 36 

Virksomhedsindkomst 304 329 351 372 391 410 428 715 711 435 

 
888 915 941 964 987 1.009 1.031 1.322 1.324 1.326 

Specifikation af virksomhedsindkomst 
          Opsparet overskud 237 257 274 290 305 320 334 558 554 339 

Skat af virksomhedsindkomst 67 72 77 82 86 90 94 157 156 96 

 
304 329 351 372 391 410 428 715 711 435 
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Likviditet 

VO KO PSL VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL

Virksomhed

Likvid beholdning,primo 50 50 50 334 334 424 424 569 569 723 723

Årets resultat 888 888 888 915 915 941 941 964 964 987 987

Afskrivninger tilbageført 327 327 327 317 317 309 309 303 303 299 299

Afdrag på lån -431 -431 -431 -443 -443 -454 -454 -464 -464 -474 -474

Privat hævet -500 -500 -500 -700 -700 -650 -650 -650 -650 -650 -650

Saldo ultimo 334 334 334 424 424 569 569 723 723 885 885

Privat

Likviditetsbehov primo -117 -259 -40 -330 -19 -461 -5 -602

Private udgifter -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300

Pensionsindbetalinger -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70

Personlig skat -247 -378 -389 -253 -401 -260 -411 -266 -421 -271 -428

Hævet i  virksomhed 500 500 500 700 700 650 650 650 650 650 650

Yderligere likviditetsbehov -117 -248 -259 -40 -330 -19 -461 -5 -602 4 -749

Samlet likviditet 218 86 75 384 94 550 108 718 121 889 136

142 290 442 597 754

148 152 155 157

2019 20202016 2017 2018

 

VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL

Virksomhed

Likvid beholdning,primo 885 885 1.057 1.057 1.633 1.633 2.287 2.287 2.941 2.941

Årets resultat 1.009 1.009 1.031 1.031 1.322 1.322 1.324 1.324 1.326 1.326

Afskrivninger tilbageført 296 296 293 293 6 6 4 4 3 3

Afdrag på lån -483 -483 -98 -98 -23 -23 -24 -24 -25 -25

Privat hævet -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -950 -950

Saldo ultimo 1.057 1.057 1.633 1.633 2.287 2.287 2.941 2.941 3.295 3.295

Privat

Likviditetsbehov primo 4 -749 8 -904 7 -1.065 -59 -1.388 -126 -1.713

Private udgifter -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300

Pensionsindbetalinger -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70

Personlig skat -276 -434 -281 -441 -346 -604 -347 -605 -441 -606

Hævet i  virksomhed 650 650 650 650 650 650 650 650 950 950

Yderligere likviditetsbehov 8 -904 7 -1.065 -59 -1.388 -126 -1.713 13 -1.739

Samlet likviditet 1.065 153 1.639 568 2.228 898 2.815 1.227 3.307 1.556

912 1.071 1.329 1.587 1.752

158 159 258 258 164

2021 2022 2023 2024 2025
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Udskudt skat 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

 
VO 

 
PSL VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL 

Personlig skat 247 
 

389 253 401 260 411 266 421 271 428 

Virksomhedsindkomst 304 
  

329 
 

351 
 

372 
 

391 
 Acconto skat 67 

  
72 

 
77 

 
82 

 
86 

 Udskudt skat 105 
  

113 
 

121 
 

128 
 

135 
 Personlig indkomst+Udskudt 

skat 351 
  

367 
 

380 
 

394 
 

406 
 Skattebesparelse 142 

  
148 

 
152 

 
155 

 
157 

 

 
37 

  
34 

 
31 

 
27 

 
22 

  

 
2021 2022 2023 2024 2025 

 
VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL VO PSL 

Personlig skat 276 434 281 441 346 604 347 605 441 606 

Virksomhedsindkomst 410 
 

428 
 

715 
 

711 
 

435 
 Acconto skat 90 

 
94 

 
157 

 
156 

 
96 

 Udskudt skat 141 
 

147 
 

246 
 

245 
 

150 
 Personlig indkomst+Udskudt 

skat 417 
 

429 
 

592 
 

592 
 

591 
 Skattebesparelse 158 

 
159 

 
258 

 
258 

 
164 

 

 
17 

 
12 

 
12 

 
13 

 
14 

  

 


