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1 Summary 
The Danish Business Taxation Act was changed by Act no. 992 of 16th of September 2014, and once more by 

Act no. 652 of 8th of June 2016. The purpose of the changes is to ensure that self-employed persons do not 

abuse the Danish Business Taxation Scheme. Three major changes were introduced: First, under certain con-

ditions future guarantees are deemed withdrawals according to the sequence of withdrawals, unless the 

guarantee is deemed to be related to a business activity. Second, the self-employed person is no longer able 

to save the profit of the business in years with negative accumulated net investment in the business (his 

”contribution account” is negative). Third, the interest correction rate is separated from the capital income 

rate, meaning that in future the interest correction rate will be calculated as a separate rate. 

 

It is inferred that the actual circumstances determine, whether the self-employed person has provided a 

guarantee or not. It is necessary to look into the self-employed person’s private financial situation as well as 

the financial situation of the business. If a guarantee is deemed to be a withdrawal, it might cause a negative 

“contribution account”, and this implies in turn that the self-employed person is denied accruing of savings 

within the Business Taxation Scheme. Furthermore, a negative “contribution account” triggers interest cor-

rection. As the interest correction rate has been increased, starting in the income year 2015, the implication 

is that future interest correct rates will draw nearer to the market lending rate. Under such terms, a self-

employed person does not benefit by putting private debt into the Business Taxation Scheme. In this way, 

the self-controlling effect is restored. 

 

After the changes of the Danish Business Taxation Act, the Business Taxation Scheme is regarded as less 

attractive, as more self-employed persons than intended are hit by the changes, and as the changes come 

with a lot of extra administration. Alternative business formats might be regarded as more suitable for busi-

nessmen in the future – for new entrepreneurs as well as for present users of the Business Taxation Scheme. 

 

Hitting a large group of - law-abiding - self-employed persons could have been avoided by implementing a 

different set of changes, like: no separation of asset and debt, further increase of the interest correction rate, 

as well as no private debt in the scheme. 

 

The new rules about guarantees will be difficult to comply with in practice, as many forms of guarantee are 

not subject to public registration.  
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2 Indledning 
Når iværksættere og andre erhvervsdrivende vælger at drive virksomhed i personligt regi, skal de vælge mel-

lem flere beskatningsmetoder. En af mulighederne er virksomhedsordningen. 

 

Den 19. marts 2016 runder virksomhedsordningen et skarpt hjørne. Forud herfor er der, ved lov, vedtaget en 

række ændringer. Tiderne har ændret sig, og bestemmelserne om virksomhedsordningen har, ifølge lovgiver, 

ikke fulgt med. 

 

Der har gennem tiden ikke været foretaget mange ændringer til virksomhedsordningen, uagtet at brugerne 

heraf altid har fundet virksomhedsordningen kompliceret. På trods af virksomhedsordningens kompleksitet, 

er det alligevel lykkedes nogle skattetænkere at finde de smuthuller, der har været i virksomhedsskattelo-

ven.  Der har i lovgivningen været huller, som har gjort det muligt bevidst at udnytte virksomhedsordningen. 

Der er tilmed nogle af de store revisionskontorer, der har markedsført, hvorledes hullerne i virksomhedsord-

ningen helt legalt kunne anvendes til at opnå skattemæssige fordele.  

 

Flere rådgivere og brancheorganisationer har gennem længere tid haft kendskab til, at virksomhedsskattelo-

ven havde huller, der medførte, at virksomhedsordningen bevidst er blevet udnyttet uhensigtsmæssigt mod 

den oprindelige hensigt.  

 

På trods af, at offentligheden var bekendt med, at virksomhedsordningen blev anvendt utilsigtet, blev der 

først i 2014, af Skatteministeriet, fremsat lovforslag nr. L 200 ”Forslag til lov om ændring af virksomhedsskat-

teloven”. 

 

Fremsættelsen af lovforslaget fik en blandet modtagelse. Lovforslaget og lovændringernes udformning fik 

megen kritik. Et af kritikpunkterne var, at lovændringerne til virksomhedsskatteloven havde tilbagevirkende 

kraft. Flere selvstændigt erhvervsdrivende har altså i en periode på knap fire måneder famlet i blinde og 

ageret efter et lovforslag, som i sin endelige udformning kom til at se anderledes ud. Derudover blev det af 

flere høringsberettigede påpeget, at lovændringerne til virksomhedsordningen ville ramme for bredt. På 

trods af at lovforslaget fik stor kritik, valgte Skatteministeriet at se bort herfra og hastede lovforslagets1 ved-

tagelse igennem. 

 

                                                      
1 Lovforslag nr. L 200 blev vedtaget som lov nr. 992 af 16. september 2014 
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Fortolkningsmæssige vanskeligheder af de ændrede bestemmelsers ordlyd medførte, at der kort tid efter, 

den 2. juni 2016 blev vedtaget en reparationslov2. Formålet hermed er at præcisere de skattemæssige kon-

sekvenser af at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. 

 

Mange har haft svært ved at tolke de oprindelige regler i virksomhedsordningen. Fortolkningen af virksom-

hedsskatteloven er ikke nødvendigvis blevet lettere efter vedtagelse af de to nye love3, hvis overordnede 

formål er, via tre indgreb, at modvirke den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen. 

 

Et af indgrebene medfører, at det ikke længere er muligt at lånefinansiere sit privatforbrug med sikkerhed i 

virksomhedens aktiver. De erhvervsdrivende kunne frem til lovforslagets fremsættelse omgå hæverækkeføl-

gen og derved undgå beskatning. 

 

Et andet af indgrebene medfører, at den erhvervsdrivende, i tilfælde af negativ indskudskonto, fratages mu-

ligheden for at foretage opsparing af årets overskud. Dette skal modvirke, at der ikke indskydes privat gæld i 

virksomhedsordningen med henblik på at leve for lavt beskattede midler. 

 

Det sidste indgreb sker ved en udskillelse af satsen til beregning af rentekorrektion fra kapitalafkastsatsen og 

en forøgelse rentekorrektionssatsen med 3 procentpoint. Formålet er at mindske de skattemæssige fordele 

ved at indlægge privat gæld i virksomhedsordningen og genetablere effektiviteten af den selvkontrollerende 

effekt. 

 

Lovgivers hensigt med de foretagne indgreb er at stoppe den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordnin-

gen. På trods af vedtagelsen af reparationsloven4, som skulle skabe klarhed over de skattemæssige konse-

kvenser ved sikkerhedsstillelser, er der fortsat fortolkningsmæssige usikkerheder om forståelsen af de æn-

drede bestemmelsers ordlyd. Der er blandt andet i praksis fortsat tvivlsspørgsmål om hvilke sikkerhedsstil-

lelser, der er omfattet af virksomhedsskatteloven. 

 

Efter vedtagelsen af lovændringerne er der blandt fagfolk delte meninger om, hvorvidt samme effekt kunne 

være opnået med de dagældende regler og praksis.  Der spekuleres i, om der ad andre veje kunne være 

                                                      
2 Lov nr. 652 af 8. juni 2016 
3 Lov nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016. 
4 Lov nr. 652 af 8. juni 2016 
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opnået samme eller bedre resultater. Dette ændrer dog ikke på, at lovændringerne er vedtaget, og udfor-

dringen bliver nu for både rådgivere og de selvstændigt erhvervsdrivende, om de kan gennemskue lovgivnin-

gen efter ændringerne.  

3 Problemformulering 
Der er ingen tvivl om, at der er skabt forvirring og usikkerhed efter vedtagelsen af de nye regler. Det findes 

derfor interessant at undersøge, fra rådgivers synsvinkel, hvilke konsekvenser lovændringerne medfører for 

de erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen. Formålet er at klæde revisor og andre rådgivere 

på til de udfordringer og konsekvenser lovændringerne medfører, således at de fremadrettet har kendskab 

til hvilke faldgruber, de i deres rådgivning skal vejlede klienterne i at undgå. Med udgangspunkt i dette udle-

des afhandlingens problemformulering: 

 

Hvilke konsekvenser medfører lovændringerne af virksomhedsskatteloven? 

 

Ovenstående hovedspørgsmål har en bred formulering, hvorfor det vil blive besvaret ud fra følgende tre 

undersøgelsesspørgsmål. 

 

1. Hvilke centrale elementer er tilføjet til virksomhedsskatteloven som følge af vedtagelsen af 

lov nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016? 

Ovenstående undersøgelsesspørgsmål vil blive besvaret ved en kort gennemgang af baggrunden for ændrin-

gen af lovgivningen med henblik på forståelsen af lovgivers hensigt med indgrebet. Dernæst vil der blive 

foretaget en gennemgang af indholdet af de ændrede bestemmelser, suppleret med en fortolkning af ind-

holdet, hvor det findes nødvendigt for at kunne forstå konsekvenserne af lovændringerne. Efterfølgende vil 

overgangsregler i lov nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016 gældende for de erhvervs-

drivende, som forud for vedtagelserne har disponeret efter dagældende bestemmelser, blive beskrevet. 

 

2. Hvilken effekt har vedtagelsen af ændringerne til virksomhedsskatteloven? 

Med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmål 1, hvor de centrale elementer i lov nr. 992 af 16. september 

2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016 udledes, vil undersøgelsesspørgsmålet blive besvaret via analyse af lovfor-

arbejder, bindende svar og efterfølgende spørgsmål til skatteministeren for at udlede, hvordan gældende ret 

skal fortolkes. 
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3. Hvilke praktiske udfordringer medfører lovændringerne, og kunne formålet hermed være im-

plementeret på anden vis? 

Ovenstående undersøgelsesspørgsmål vil blive besvaret med en diskussion, der tager udgangspunkt i inter-

views foretaget med revisorer og andre rådgivere med forskellige former for skattemæssige baggrunde samt 

forfatternes egne holdninger til lovgivningen. 

4 Målgruppe 
Afhandlingen er tiltænkt at give revisorer og andre rådgivere et indblik i og forståelse af lovændringerne i 

virksomhedsskatteloven, således at de kan yde en optimal rådgivning. 

 

Det antages, at den valgte målgruppe har en generel viden om virksomhedsordningen, herunder forståelse 

af systematikken og begreberne. 

5 Afgrænsning 
Afhandlingen har til formål at give målgruppen en klar forståelse af lovændringerne i virksomhedsskattelo-

ven, herunder hvilke konsekvenser ændringerne medfører, og hvilke elementer der er vigtige at være op-

mærksom på, når virksomhedsordningen anvendes. Det er med baggrund heri fundet nødvendigt at foretage 

nedenstående afgrænsninger. 

 

Da afhandlingen omhandler virksomhedsordningen, vil det umiddelbart være naturligt at medtage teorien, 

systematikken og begreberne herom. Men grundet den valgte målgruppe, afgrænses der fra at gå i dybden 

med dette. I forlængelse heraf afgrænses desuden fra gennemgang af lovgivning fra før den 10. juni 2014, da 

det antages, at målgruppen har det fornødne kendskab til virksomhedsordningen. 

 

I afhandlingen behandles kun de bestemmelser i virksomhedsskatteloven, der direkte bliver påvirket af lov 

nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016. Fremadrettet vil disse i afhandlingen blive omtalt 

som henholdsvis lov nr. 992 og lov nr. 652. 

 

Afsnittene i virksomhedsskatteloven omhandlende ophør og omdannelse, er ikke direkte blevet påvirket af 

lovændringerne, hvorfor der i afhandlingen afgrænses for behandling af disse bestemmelser. 
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Ved lovændringerne er der indsat en særlig bestemmelse omkring ægtefællesuccession. Der afgrænses fra 

at behandle reglerne vedrørende ægtefæller, hvorfor der afgrænses for behandling af denne særregel. 

 

Afhandlingens problemformulering besvares på baggrund af materiale indsamlet frem til den 1. oktober 

2016. Eventuelle nye afgørelser og bindende svar efter denne dato, vil derfor ikke blive behandlet. 

 

Ved gennemgang af afgørelser, der er afsagt under lov nr. 992, vil dagældende paragraffer blive anvendt. 

 

Hvor det findes relevant for den generelle sammenhæng for afhandlingens opbygning og kontekst, vil nogle 

af ovenstående emner blive omtalt, men ikke behandlet. 

6 Metode 
Afhandlingen vil belyse hvilke ændringer, der effektueres, herunder hvordan ændringerne påvirker de selv-

stændigt erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen. Undersøgelse heraf foretages via både en 

deduktiv og en induktiv tilgang. 

 

Den deduktive tilgang tager udgangspunkt i teorier og en generel viden om emnet. Der tages udgangspunkt 

i et konkret problem, hvor teori benyttes til at belyse, hvorfor der er et problem. Den deduktive metode 

anvendes i afhandlingen til at belyse hvilke ændringer, der kommer i loven som følge af indgrebet. 

 

Ved den induktive tilgang tages der udgangspunkt i et hændelsesforløb, der vedrører et generelt princip eller 

en lov. Der tages udgangspunkt i empirien for at opnå en generel viden omkring teorien5. I afhandlingen 

anvendes den induktive metode til at undersøge og analysere, hvilke mulige konsekvenser lovændringen 

medfører, og om ændringerne påvirker de personer, som ændringerne er tiltænkt. 

7 Dataindsamling og teori 
Det datamateriale, der er anvendt i afhandlingen, er indsamlet som både primære og sekundære data. 

 

De primære data karakteriseres ved at være indsamlet af forfatterne og vil typisk belyse en bestemt proble-

matik. Afhandlingens primære data består af kvalitative stimulidata, der kendetegner data indsamlet via 

ustruktureret og semistruktureret interview6. 

                                                      
5 Andersen, I., Den skinbarlige virkelighed, side 31-32 
6 Andersen, I., Den skinbarlige virkelighed, side 137 
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Det semistruktureret interview er foretaget for at belyse den eksisterende teori og tilføre ny viden og nye 

synspunkter7. Interviewet består af en række foruddefinerede åbne spørgsmål, hvorfra det er muligt at afvige 

og uddybe besvarelser eller komme med tillægsspørgsmål, hvor det findes relevant. Formålet er at undgå, at 

respondenten låses til de foruddefinerede spørgsmål og frit kan udtale sig om de erfaringer, respondenten 

har inden for emnet. I det semistruktureret interview stilles de samme hovedspørgsmål til alle responden-

terne, hvilket muliggør en efterfølgende sammenligning af besvarelserne. 

 

Ved indsamling af stimulidata udsættes respondenten for spørgsmål, der afføder et svar. Respondentens svar 

kan være let at påvirke ud fra typen af spørgsmål eller det toneleje spørgsmålet stilles i. De foruddefinerede 

spørgsmål er forelagt for respondenterne på forhånd, således at de har haft mulighed for at forberede sig 

uden påvirkning fra spørger. 

 

De sekundære data er kendetegnet ved, at data allerede er indsamlet og behandlet af andre aktører8. An-

vendelsen af sekundære data er tid- og ressourcebesparende, da data allerede eksisterer. De sekundære 

data består af lovgivning, afgørelser mv., hvorfor det er muligt at inddrage empiriske data i undersøgelsen9. 

En stor del af afhandlingen baserer sig på sekundære data af kvalitativ karakter. Dette hænger sammen med 

problemformuleringen, da det ønskes undersøgt, hvordan en ændring af lovgivningen vil påvirke de erhvervs-

drivende. Dokumenter i form af lovgivning og lovforarbejder anses for relevante. 

 

Kvalitative dataundersøgelser anvendes til at beskrive fænomener10. Den kvalitative metode anses for at 

være den bedst anvendelige i forhold til besvarelse af problemformuleringen. Målbare data efter den kvan-

titative metode vurderes ikke at give værdi, da kendskabet til lovændringerne ikke er tilstrækkeligt udbredt. 

Besvarelser fra respondenter ved spørgeskemaundersøgelser vil ikke være brugbare og troværdige. 

 

7.1  Kvalitetssikring af data 
Ved anvendelse af kvalitative data er det vigtigt at foretage en vurdering af validiteten og reliabiliteten af det 

anvendte, indsamlede datamateriale. 

 

                                                      
7 Justesen, L. og Mik-Meyer, N., Kvalitative metoder, side 55 
8 Andersen, I., Den skinbarlige virkelighed, kapitel 8 
9 Justesen, L og Mik-Meyer, N. Kvalitative metoder, side 124-125 
10 Justesen, L. og Mik-Meyer, N., Kvalitative metoder, side 17 
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Validitet dækker over begreber som gyldighed og relevans. Ved gyldigheden ses på den generelle sammen-

hæng mellem teorien og empirien11. Validitet har til formål at vurdere, hvorvidt en undersøgelse ”… måler 

det, vi siger, vi måler”12. 

 

Ved valg af respondenterne til interviewene, er der fokuseret på, at respondenterne har forskellige skatte-

mæssige baggrunde og forskellige tilgange og anvendelser af virksomhedsordningen i deres dagligdag. For-

målet med interviewene er at opnå indsigt i, hvordan de forskellige respondenter oplever lovændringerne i 

forbindelse med vedtagelse af henholdsvis lov nr. 992 og lov nr. 652. Validiteten af respondenternes svar 

hænger i betydelig grad sammen med, hvordan respondenterne arbejder med ordningen. 

 

Samtlige respondenter anvender i betydelig grad virksomhedsskatteloven på forskellig vis i deres daglige 

virke, hvorfor besvarelserne vurderes at have høj grad af validitet. Forud for interviewene er der udsendt en 

interviewguide til respondenterne, hvoraf de hovedspørgsmål, der ønskes besvaret, fremgår. Således har 

respondenterne mulighed for at være forberedte uden væsentlig påvirkning fra anden side. Selve interviewet 

er foretaget telefonisk, således at respondenterne er i vanlige omgivelser og for at spare respondenterne for 

eventuelle besværligheder ved et faktisk møde. Interviewene er, i det omfang det har været muligt, optaget 

på lydfiler. Lydfilerne sikrer, at interviewene kan gennemgås nøjagtigt flere gange, hvilket minimerer risikoen 

for fejlciteringer. 

 

Reliabilitet angiver hvor pålideligt, det indsamlede materiale er. For at vurdere om en undersøgelse er påli-

delig, skal der ses på, om andre kunne være kommet frem til det samme resultat ved at foretage samme 

undersøgelse13. 

 

Ved semistrukturerede interviews vurderes reliabiliteten at være moderat. Den del af interviewene, der kan 

henføres til interviewguiden, vil til en vis grad kunne gentages. 

8 Kildekritik 
De primære kilder, der anvendes i afhandlingen, er gældende lovgivning samt lovforarbejder hertil, som vur-

deres at være informationskilder med høj pålidelig- og troværdighed. Lovforarbejder udgør ikke i sig selv en 

retskilde, men kan anses for at være et tillæg til loven, der nærmere afklarer forståelsen af lovens indhold. 

                                                      
11 Andersen, I., Den skinbarlige virkelighed, side 84-85 
12 Justesen, L. og Mik-Meyer, N., Kvalitative metoder, side 40 
13 Justesen, L. og Mik-Meyer, N., Kvalitative metoder, side 40 
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Herudover vil der blive anvendt administrative afgørelser14 i analysedelen. Administrative afgørelser har væ-

sentlig retskildemæssig betydning, men det er kun ganske få afgørelser, der har egentlig retskildeværdi i den 

forstand, at de formulerer regler, som efterfølgende bliver fulgt i tilsvarende sager15. Det er vigtigt at påpege, 

at de administrative afgørelser kun fungerer som præjudikater inden for forvaltningen. De administrative 

afgørelser tillægges ikke samme betydning som retsafgørelser, da de administrative afgørelser kan ændres 

ved dom16.  Administrative afgørelser vurderes at være udtryk for gældende retspraksis, indtil disse eventuelt 

måtte blive underkendt ved Landsskatteretten eller domstolene. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. L 123, at den foreslåede VSL § 4 b i store træk viderefører 

reglerne i den ophørte VSL § 10, stk. 6 – 9, hvorfor administrative afgørelser afsagt med begrundelse i VSL § 

10, stk. 6 - 9 fortsat vil kunne tillægges værdi ved fastlæggelse af praksis for den foreslåede VSL § 4 b. Bin-

dende svar afsagt forud for vedtagelsen af lovforslag nr. L 123 er derfor inddraget i analysen af fortolkningen 

af sikkerhedsstillelser. 

 

Afsnit i den juridiske vejledning omhandlende virksomhedsordningen er i mindre grad anvendt i forbindelse 

med gennemgang af loven. Den juridiske vejledning udtrykker SKAT’s opfattelse af, hvordan gældende prak-

sis skal tolkes17. Vejledningen er derfor kun bindende for told- og skatteforvaltningens medarbejdere. Vej-

ledningen er altså ikke bindende over for borgere og virksomheder. 

 

Endvidere anvendes der høringssvar fra anerkendte større danske virksomheder, hvorfor det er vigtigt at se 

med en vis kritik på disse kilder, da det er muligt at personlige holdninger og interesser let kommer til udtryk. 

9 Læsevejledning 
Med udgangspunkt i afhandlingens problemformulering, med de tilhørende undersøgelsesspørgsmål, ønskes 

spørgsmålene besvaret i kronologisk rækkefølge. Besvarelsen af hvert undersøgelsesspørgsmål vil munde ud 

i en delkonklusion, for at bevare overblikket igennem afhandlingen. 

 

Afhandlingen starter med et teoriafsnit, hvor der foretages en gennemgang af de ændrede bestemmelser i 

virksomhedsskatteloven efter lovindgrebet mod den utilsigtede anvendelse. Formålet er at skabe et overblik 

                                                      
14 Bindende svar fra Skatterådet 
15 Riis, T. & Trzaskowski, J. (2013) Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, Ex Tuto Publishing A/S, side 39 
16 Riis, T. & Trzaskowski, J. (2013) Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, Ex Tuto Publishing A/S, side 39 
17 Den juridiske vejledning, afsnit: Bindende virkning 
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og en forståelse for indholdet af de væsentlige områder, der tilføjes med lovændringerne. Gennemgangen 

giver et grundlag for forståelse af de konsekvenser, som lovændringerne medfører. 

 

Efterfølgende foretages der en analyse af lovændringerne18, hvor det undersøges, hvordan de tre primære 

indgreb19 skal fortolkes, og hvilken effekt det medfører for de erhvervsdrivende. Formålet hermed er at 

kunne foretage en analyse af konsekvenserne ved lovændringerne. 

 

Med udgangspunkt i foretagne interviews foretages en diskussion for at klarlægge, hvilke faldgruber lovæn-

dringerne medfører i praksis. Således gøres rådgivere opmærksom på, hvordan de fremadrettet skal foretage 

rådgivning. 

 

Afslutningsvist vil de centrale elementer, med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmålene, blive samlet i en 

konklusion, der har til formål af besvare problemformuleringens hovedspørgsmål. En efterfølgende perspek-

tivering til emnet runder afhandlingen af. 

 

Nedenfor illustreres læsevejledning i en grafisk opstilling. 

 
Figur 1: Læsevejledning, Kilde: egen tilvirkning

                                                      
18 Lov nr. 992 og lov nr. 652 
19 Sikkerhedsstillelser, indskudskonto og rentekorrektion 
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TEORI 

10 Lovændringer af virksomhedsskatteloven 
Den 11. juni 2014 fremsatte daværende skatteminister lovforslag nr. L 200, som havde til formål at ændre 

virksomhedsskatteloven. Lovforslaget skulle sikre mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen. 

 

Skatteministeriet havde konstateret, at der var sket en væsentlig stigning i forskellen mellem virksomheds-

skatten og personskatten siden vedtagelsen af virksomhedsordningen i 1986. På baggrund heraf og efter 

oplysning fra Finansrådet,20 om at nogle erhvervsdrivende bevidst udnyttede virksomhedsordningen mod 

hensigten, antog Skatteministeriet, at udviklingen havde gjort det mere attraktivt for de selvstændigt er-

hvervsdrivende at udnytte ordningen. 

 

Lovforslaget blev hastefremsat, da skatteministeren frygtede, at der kunne ske hamstring i de tilfælde, hvor 

der allerede var stillet sikkerhed med aktiver i virksomhedsordningen for privat gæld uden for virksomheds-

ordningen. Lovforslag nr. L 200 blev endeligt vedtaget som lov nr. 992 den 16. september 2014 - kun 3 må-

neder efter fremsættelsen. 

 

Efter vedtagelsen blev lov nr. 992 udsat for megen kritik grundet manglende klarhed over, hvilke skattemæs-

sige konsekvenser de vedtagne ændringer, der omhandlende sikkerhedsstillelser, ville medføre. 

 

Det kom ligeledes til udtryk i SKM2015.745.SR, at forståelsen af den lovgivning, der omhandler sikkerheds-

stillelser, er tvivlsom. I afgørelsen blev det foreslået at ændre loven, således at sikkerhedsstillelser fremad-

rettet skal sidestilles med en almindelig hævning i hæverækkefølgen. Dette var en central ændring i forhold 

til det oprindelige fremsatte lovforslag21. 

 

Som følge heraf blev der den 23. februar 2016 fremsat lovforslag nr. L 123, som anses som en justeringslov 

til lov nr. 992. Lovforslag nr. L 123 blev endeligt vedtaget den 2. juni 2016 som lov nr. 652 af 8. juni 2016. 

 

                                                      
20 I L 200 endeligt svar på spørgsmål 2 
21 Lovforslag nr. L 200 
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Der er i både lov nr. 992 og lov nr. 652 indarbejdet overgangsregler, som er gældende for de selvstændigt 

erhvervsdrivende, der den 10. juni 2014 havde en negativ indskudskonto eller havde stillet sikkerhed i aktiver 

i virksomheden. 

 

Endeligt fremgår det af bemærkninger til lovforslag nr. L 200, at den oprindelige struktur i virksomhedsord-

ningen bibeholdes, hvorfor det fortsat vil kunne betale sig at anvende virksomhedsordningen. 

 

Følgende afsnit har til formål at klarlægge lovændringerne i både lov nr. 992 og lov nr. 652. Lovændringerne 

er udelukkende gældende for dispositioner foretaget fra den 11. juni 2014 og frem. Forhold før denne dato 

vil være omfattet af overgangsreglerne gennemgået i afsnit 16. 

11 Sikkerhedsstillelser 
I indeværende afsnit vil baggrunden for lovændringerne vedrørende sikkerhedsstillelser blive gennemgået 

med henblik på at klarlægge, hvorfor Skatteministeriet antog, at der var tale om en misbrug af lovgivningen. 

Efterfølgende vil den gældende lov22 for sikkerhedsstillelser blive gennemgået. 

 

11.1 Baggrunden for lovændringerne 
I lov nr. 992 var sikkerhedsstillelser omfattet af VSL § 10, stk. 6 - 9. Disse ophører ved lov nr. 652, hvor be-

stemmelserne om sikkerhedsstillelser tilføjes til et nyt, selvstændigt kapitel23 til virksomhedsskatteloven. 

Herved skabes således en naturlig struktur i loven, da kapitlet kommer før det kapitel, som omhandler hæ-

verækkefølgen. 

 

Frem til den 11. juni 2014, hvor lovforslag nr. L 200 blev fremsat, har virksomhedsskatteloven ikke indeholdt 

særskilte bestemmelser om sikkerhedsstillelser.  Selvstændigt erhvervsdrivende havde frem til denne dato 

mulighed for at stille aktiver i virksomheden til sikkerhed for privat gæld uden skattemæssige konsekvenser. 

Derved kunne den erhvervsdrivende leve for lånte midler fremfor at hæve af indeståendet i virksomheden 

mod en lav skattebetaling. 

 

Havde den selvstændigt erhvervsdrivende eksempelvis foretaget opsparing af virksomhedens overskud mod 

betaling af virksomhedsskat24, var det tidligere muligt at stille opsparingen til sikkerhed for gæld optaget i 

privat regi via en såkaldt spejlingskonto. Derved udskød den selvstændige betaling af personskat i og med, at 

                                                      
22 Virksomhedsskatteloven (LBKG 2013 114) I kraft: 2016-07-01, senest ændret ved L 2016-06-08 nr. 652 
23 Kapitel 2 b Sikkerhedsstillelser 
24 Svarende til selskabsskatteprocenten, i 2016 22 % 
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der fysisk ikke blev foretaget en hævning i virksomhedsordningen, men blot en oprettelse af en gældspost 

uden for virksomheden, som den selvstændige kunne anvende til privatforbrug. 

 

Ved at stille sikkerhed i aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, for gæld optaget i privat regi, er der reelt 

ikke tale om en skatteundgåelse. Der er principielt blot tale om en skatteudskydelse til tidspunktet, hvor det 

opsparede overskud endeligt hæves. 

 

I forarbejderne til lovforslaget25, sidestiller lovgiver selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksom-

hedsordningen, med kapitalejere i kapitalselskaber. Det påpeges i lovforslag nr. L 200, at selvstændigt er-

hvervsdrivende i virksomhedsordningen er skattemæssigt bedre stillet, såfremt de kan optage private lån 

med sikkerhed i virksomhedens aktiver, i modsætning til hvis virksomheden havde været drevet i selskabs-

form. 

 

I kapitalselskabet anses en afgivet sikkerhedsstillelse i selskabets aktiver for privat gæld som om, at selska-

bets kapitalejer har foretaget et lån i selskabet, jf. LL § 16 E, stk. 1, 3. pkt. Lån til kapitalejer behandles som 

en privat hævning uden tilbagebetalingspligt, hvorved kapitalejeren bliver skattepligtig af en værdi svarende 

til sikkerhedsstillelsen. Kapitalejeren har dog mulighed for at tage sikkerhed i selskabets aktier uden at det 

medfører skattemæssige konsekvenser. Dette er ikke muligt for erhvervsdrivende der anvender virksom-

hedsordningen, da der er tale om en beskatningsmodel, bestående af samme ejer både inden i og uden for 

virksomhedsordningen. 

 

De nye bestemmelser om beskatning af sikkerhedsstillelser blev indsat i virksomhedsskatteloven for at fjerne 

den fordel, de selvstændigt erhvervsdrivende kunne opnå ved at anvende virksomhedens aktiver til at stille 

sikkerhed for deres private gæld og derved leve for lånte midler. 

 

Såfremt der efter den 11. juni 2014 bliver stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld, skal sik-

kerhedsstillelsen beskattes uden om hæverækkefølgen. Derved vil indskudskontoen eller eventuelt opsparet 

overskud ikke blive berørt, da der sker en fiktiv forhøjelse af virksomhedens resultat. 

 

Både under behandlingen af lovforslag nr. L 200 samt efter vedtagelsen af lov nr. 992, var der dog stor usik-

kerhed om hvilke skattemæssige konsekvenser, som loven medførte. Herunder hvilke typer af sikkerhedsstil-

lelser, der bliver omfattet af lovgivningen. 

                                                      
25 Lovforslag nr. L 200 
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Det fremgår af SKM2015.745.SR, spørgsmål 8, hvor skatterådet konstaterer, at ordlyden af VSL § 10, stk. 6 

ikke i sig selv er tilstrækkelig til at danne grundlag for en selvstændig beskatningshjemmel. Skatterådet be-

kræfter, at det findes mest naturligt, at forståelsen af ordlyden VSL § 10, stk. 6 er, at værdien af sikkerheds-

stillelsen bør anses som en hævning via hæverækkefølgen på lige fod med en almindelig hævning. Derved 

sker der ikke en fiktiv forhøjelse af virksomhedens resultat, men derimod en hævning af det faktiske resultat. 

 

På baggrund af det bindende svar udsendte SKAT et styresignal, hvori det blev anerkendt, at der forelå en 

praksisændring. Fremadrettet skulle en sikkerhedsstillelse, omfattet af VSL § 10, stk. 6, betragtes som en 

hævning i overensstemmelse med VSL § 5. 

 

Såfremt en selvstændigt erhvervsdrivende i perioden frem til den 27. april 2016 er blevet beskattet efter den 

tidligere VSL § 10, stk. 6, hvorved sikkerhedsstillelser ansås for hævet uden om hæverækkefølgen i VSL § 5, 

har denne mulighed for at anmode om genoptagelse efter SFL § 26. En genoptagelse vil medføre en reduktion 

af den personlige indkomst, da overførslerne ikke længere anses for skattepligtige efter VSL § 10, stk. 6, men 

fremadrettet indgår i hæverækkefølgen26. 

 

Som følge af ovenstående blev der den 23. februar 2016 fremsat et nyt lovforslag nr. L 123, som betragtes 

som en reparationslov. I loven foretages der en omrokering af paragraffer i virksomhedsskatteloven, som 

ligeledes uddybes. Der foretages desuden enkelte korrektioner af lov nr. 992, da der viste sig nogle uhen-

sigtsmæssigheder ved beskatning af sikkerhedsstillelser. 

 

11.2 Gældende lov 
 

11.2.1 Hovedreglen 
Det fremgår af VSL § 4 b, stk. 1, 1. pkt., at såfremt den skattepligtige har anvendt virksomhedens aktiver til 

afgivelse af sikkerhed for privat gæld i privatsfæren, vil den skattepligtige blive anset for at have udnyttet 

værdier i virksomhedsordningen. 

 

Følgeligt fremgår det, at værdien af sikkerhedsstillelsen opgøres af det laveste beløb af enten gældens kurs-

værdi eller værdien af de aktiver, der anses som anvendt som følge af sikkerhedsstillelsen. Derved hæves kun 

den del af sikkerhedsstillelsen, den erhvervsdrivende gør brug af. Værdiansættelsen finder sted på det tids-

punkt, hvor sikkerhedsstillelsen afgives. Det anføres i bemærkninger til lovforslag nr. L 200, at efterfølgende 

                                                      
26 Styresignal, SKM2016.171.SKAT 
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ændringer i værdien af de aktiver, der er stillet som sikkerhed, som udgangspunkt ikke har betydning for, 

hvilket beløb der anses for overført. 

 

Foreligger der således en sikkerhedsstillelse forud for indtræden i virksomhedsordningen, skal indtrædelses-

tidspunktet lægges til grund for værdiansættelsen. 

 

Efter VSL § 4 b, stk. 1, 2. pkt. anses den opgjorte værdi som overført fra virksomheden til den selvstændigt 

erhvervsdrivende efter reglerne om hæverækkefølgen i VSL § 5.  Ved overførslen er der ikke tale om en fysisk 

kontant overførsel, men blot en bogholderimæssig postering. Foreligger der en sikkerhedsstillelse, skal over-

førslen ske i det indkomstår, hvor der stilles sikkerhed i et aktiv, jf. VSL § 4 b, stk. 1, 3. pkt. 

 

Ifølge bemærkningerne til lovforslag nr. L 123 omfatter VSL § 4 b, stk. 1 samtlige aftaler, hvor det vurderes, 

at virksomheden stiller aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomheden. Der skal dog i alle til-

fælde foretages en konkret vurdering af, hvorvidt en aftale er omfattet er reglerne efter VSL § 4 b, stk. 1. 

Foreligger der eksempelvis tinglysning af pant i fast ejendom, fordringer og løsøre, vil sikkerhedsstillelsen 

altid være omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. 

 

Når der ved afgivelse af sikkerhedsstillelser foretages særskilt sikringsakt, bør det gøres klart af aftalen hvilke 

aktiver, der tages sikkerhed i.  Indeholder aftalen ikke beskrivelse af hvilke specifikke krav, der er omfattet, 

må det antages, at sikkerhedsstillelsen omfatter alle aftaler der, også fremadrettet, indgås mellem parterne, 

jf. SKM2016.411.SR, spørgsmål 5. 

 

VSL § 4 b, stk. 1 ændrer ikke muligheden for, at virksomheden kan stille aktiver til sikkerhed for gæld, der 

indgår i virksomhedsordningen. Dispositionen medfører imidlertid ikke skattemæssige konsekvenser. 

 
11.2.2 Undtagelser 
VSL § 4 b, stk. 1 betragtes som hovedreglen, hvor VSL § 4 b, stk. 2 - 4 er undtagelser dertil. Ved lov nr. 652 

ophører VSL § 10, stk. 7 og 827 og indholdet af bestemmelserne overføres til VSL § 4 b, stk. 2 og 3. 

 

                                                      
27 I lov nr. 992 
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11.2.2.1 Sædvanlig forretningsmæssig disposition 
Af VSL § 4 b, stk. 2 fremgår, at såfremt en sikkerhedsstillelse er foretaget som led i en sædvanlig forretnings-

mæssig disposition, har den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at stille aktiver til sikkerhed for 

gæld, der ikke indgår i virksomheden uden, at det betragtes som en skattemæssig hævning. 

 

Skatteministeren præciserer i sit svar til spørgsmål 34 af 3. september 2014 til L 200, at spørgsmålet om 

hvornår der foreligger en sædvanlig forretningsmæssig disposition, vil afhænge af den konkrete situation. 

Det anses derfor som en nødvendighed, at der skal foretages en konkret vurdering baseret på en test bestå-

ende af to elementer. 

 

1. Sikkerhedsstillelsen skal være foretaget som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det be-

tyder, at der skal foreligge et krav, hvor sikkerhedsstillelsen fremkommer af en anden forretnings-

mæssig disposition mellem virksomheden og en tredjemand. Sikkerhedsstillelsen må ikke være det 

bærende element mellem parterne, hvorfor den skal være af sekundær betydning. Der kan blandt 

andet lægges vægt på, om der er løbende samhandel mellem parterne, som kan ligge til grund for 

sikkerhedsstillelsen. 

 

2. Sikkerhedsstillelsen skal tjene et forretningsmæssigt formål for virksomheden. Det medfører, at sik-

kerhedsstillelsen skal være foretaget på armslængdevilkår efter LL § 2 og, at modydelsen for sikker-

hedsstillelsen skal svare til den risiko, virksomheden påtager sig ved at stille sikkerheden. Der er ikke 

krav til, at modydelsen skal være særskilt, da den kan indgå i de samlede overførsler mellem par-

terne. 

 

Begge elementer skal være opfyldt før VSL § 4 b, stk. 2 kan finde anvendelse som undtagelsesbestemmelse. 

 

Det fremgår af ovenstående at ved vurderingen af, om der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig dispo-

sition, kan der blandt andet lægges vægt på, om det er den løbende samhandel mellem den skattepligtiges 

virksomhed under virksomhedsordningen og låntager, som skaber behovet for sikkerhedsstillelse. Det kan 

være vanskeligt at vurdere, hvor tæt samhandlen skal være forbundet med optagelse af gælden. I 

SKM2016.42.SR kunne skatterådet ikke godkende, at der kunne stilles sikkerhed for lån til et af spørger ejet 

selskab til opførelse af en ejendom, som efterfølgende skulle udlejes til den virksomhed, som spørger drev i 

virksomhedsordningen. 
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I SKM2015.474.SR blev en pantsætning af en ejendom, der indgik i virksomhedsordningen, i første omgang 

omfattet af VSL § 10, stk. 6. Ejendommen blev stillet til sikkerhed for gæld, der ikke indgik i virksomhedsord-

ningen. Afgørelsens konklusion blev, at sikkerhedsstillelsen blev omfattet af undtagelsesbestemmelsen i VSL 

§ 10, stk. 7, da dispositionen blev opfattet som sket som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

Der blev lagt vægt på den omtalte type af virksomhedskonstruktion med en integreret dagligdagsdrift og 

betydelig samhandel, herunder at spørger og hans bror var afhængige af, at begge kunne producere og levere 

til et fælles interessentskab.  Der blev ligeledes lagt vægt på, at samhandlen skete på armslængde vilkår, at 

afregning blev foretaget løbende, og at der ved årets afslutning blev foretaget endelig afregning. Det bemær-

kes, at selv om den tæt integrerede drift ikke kan afvises at skyldes, at de selvstændigt erhvervsdrivende er 

brødre, medfører det ikke, at dispositionen ikke kan anerkendes at være forretningsmæssig. 

 

Modsat blev det behandlet i SKM2015.581.SR, hvor skatterådet ikke kunne bekræfte, at sikkerhed i en ejen-

dom i virksomhedsordningen for et realkreditlån uden for virksomhedsordningen, var omfattet af undtagel-

sesbestemmelsen som en sædvanlig forretningsmæssig disposition. I denne afgørelse er sikkerhedsstillelsen 

ikke foretaget som følge af en anden forretningsmæssig disposition mellem den skattepligtiges virksomhed 

under virksomhedsordningen og låntager, da den skattepligtige og låntager er én og samme person. Sikker-

hedsstillelsen var et krav fra långiver ved den skattepligtiges anskaffelse af ejendommen i privatsfæren, før 

ejendommen skiftede karakter til udelukkende erhvervsmæssig ejendom, og er derved virksomhedens drift 

uvedkommende. 

 

Ligeledes blev det behandlet i SKM2016.96.SR, hvor en hovedaktionær personligt ejer en ejendom, der indgår 

i virksomhedsordningen. Ejendommen blev stillet til sikkerhed for gæld i ejers selskab. Afgørelsens konklu-

sion blev, at sikkerhedsstillelsen blev omfattet af VSL § 10, stk. 6, da dispositionen ikke kunne betragtes som 

led i sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det blev lagt til grund, at der ikke er tale om uafhængige par-

ter, da selskabets hovedaktionær personligt ejer ejendommen, hvorfra selskabet har fast driftssted. Det blev 

yderligere lagt til grund, at sikkerhedsstillelsen i ejendommen stilles for kredit i forbindelse med den almene 

drift af selskabet, og ikke for at opretholde handel mellem parterne. 

 

Det kan på baggrund af ovenstående udledes, at der ses på hvilke forhold, der er gældende i den konkrete 

situation. Når der er tale om to juridiske personer, hvor der er tale om én og samme fysiske person, der har 

den bestemmende indflydelse, foreligger der ikke en forretningsmæssig disposition. Dette bliver yderligere 

konkluderet i SKM2016.187.SR, spørgsmål 11. 
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11.2.2.2 Blandet benyttet ejendom 
Undtagelsesbestemmelsen VSL § 4 b, stk. 3 giver mulighed for at stille aktiver, der indgår i virksomheden, til 

sikkerhed for gæld, der vedrører blandet benyttet ejendom omfattet af VSL § 1, stk. 3. 2. og 3. pkt. 

 

Den selvstændige opnår derved mulighed for at stille hele ejendommen til sikkerhed for privat gæld uden 

skattemæssige konsekvenser, såfremt gældens kursværdi ikke overstiger enten den offentlige ejendoms-

værdi med tillæg af forbedringer, som er foretaget efter fastsættelsen af ejendomsværdien, eller den kon-

tante anskaffelsessum for den del af ejendommen, som den selvstændige anvender som privatbolig. 

 

I tilfælde, hvor gældens kursværdi overstiger ejendomsværdien på den del af ejendommen, der anvendes 

privat af den erhvervsdrivende, vil VSL § 4 b, stk. 1 finde anvendelse for den del af kursværdien, der overstiger 

ejendomsværdien. 

 

Vurderingen af hvilken værdi, der anvendes, skal ske på det tidspunkt, hvor pantet i den blandet benyttede 

ejendom afgives, eller på det tidspunkt, hvor den erhvervsdrivende indtræder i virksomhedsordningen. Sidst-

nævnte er gældende, såfremt den erhvervsdrivende forud for indtræden har optaget gæld med pant i den 

blandet benyttede ejendom, og gælden ikke indskydes i forbindelse med indskud af ejendom. 

 

Efterfølgende udsving i ejendomsværdien, som følge af at ejendommen enten er steget eller faldet i værdi, 

vil derfor ikke påvirke vurderingen af, om den erhvervsdrivende har optaget for store lån i forhold til ejen-

domsværdien. Hvor den seneste offentlige ejendomsvurdering anvendes, vil det tillades, at forbedringsud-

gifter vedrørende den private del af boligen, der er foretaget efter seneste vurdering, kan tillægges vurde-

ringen. 

 

Yderligere fremgår det af VSL § 4 b, stk. 3, 3. pkt., at såfremt privat gæld med pant i en blandet benyttet 

ejendom omlægges, må kursværdien af den nye gæld ikke overstige kursværdien af den omlagte gæld. I 

tilfælde af at den nye kursværdi overstiger den oprindelige, finder VSL § 4 b, stk. 1 anvendelse for den del af 

gælden, der overstiger den oprindelige gæld. 

 

Derved har de erhvervsdrivende visse muligheder for at omlægge eller omprioritere eksisterende lån med 

pant i den private andel af den blandet benyttede ejendom, uden at det betragtes som en hævning. Det kan 
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eksempelvis være, hvis værdien af den private andel er faldet i mellemtiden28 eller ved ombygning af den 

private del af ejendommen. 

 

11.2.2.3 Indskud af ejendom og tilhørende gæld i samme indkomstår 
I tilfælde hvor en fast ejendom, som tidligere har udgjort privat bolig for den erhvervsdrivende, tvangsind-

skydes i virksomhedsordningen29, vil den tilhørende gæld ikke blive anset som en midlertidig sikkerhedsstil-

lelse, såfremt gælden indskydes i virksomhedsordningen i samme indkomstår, hvor ejendommen indskydes, 

jf. VSL § 4 b, stk. 4. 

 

Indskydes gælden i efterfølgende indkomstår, vil sikkerhedsstillelsen blive omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. 

 

Undtagelsen er indført, da der ved indskud af både ejendom og den tilhørende gæld, er tale om to forskellige 

dispositioner30. Indskud af ejendommen har virkning fra det tidspunkt, den faktisk indskydes. Hvorimod 

gældsposten først kan indskydes med virkning fra udgangen af indkomståret. Derved opstår der en midlerti-

dig sikkerhedsstillelse, som undtagelsen efter VSL § 4 b, stk. 4 giver tilladelse til, uden at der skal ske beskat-

ning af sikkerhedsstillelsen. 

12 Hæverækkefølgen, VSL § 5, stk. 1 og 2 
Efter vedtagelsen af lov nr. 652 blev der, som en afledt effekt af VSL § 4 b, stk. 1, til den eksisterende bestem-

melse i VSL § 5, stk. 1 og 2 tilføjet, at beløb, der omfattes af VSL § 4 b, stk. 1, anses for en hævning omfattet 

af hæverækkefølgen. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. L 123, at formålet hermed er at præcisere de skattemæssige 

konsekvenser, såfremt der stilles sikkerhed i virksomhedsordningens aktiver for gæld, der ikke indgår i virk-

somhedsordningen. Det fremgår nu klart af bestemmelsens31 ordlyd, at beløb omfattet af VSL § 4 b, stk. 1 

skal anses for overført i hæverækkefølgen på lige fod med øvrige overførsler af værdier fra virksomhedsord-

ningen til privatøkonomien. 

                                                      
28 Høringssvar til lovforslag nr. L 123, agroSkat 
29 Når der er tale om igangværende virksomhed der anvender virksomhedsordningen, skal alle virksomheder jf. VSL § 
2, stk. 3 indgå i ordningen. 
30 Jf. VSL § 2, stk. 4 
31 VSL § 5 
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Det fremgår af lov nr. 652, at ændringen til VSL § 5, stk. 1 og 2 har virkning fra den 1. juli 2016. Såfremt den 

skattepligtige vælger at anvende den frivillige overgangsregel i lov nr. 652 § 17, stk. 6, vil ændringen til VSL § 

5, stk. 1 og 2 have virkning fra den 11. juni 201432. 

 

Der er udover ovennævnte ikke foretaget ændringer til den oprindelige VSL § 5, som omhandler hæveræk-

kefølgen, der opregner, i hvilken rækkefølge overførsel af værdier mellem virksomheden og den selvstændigt 

erhvervsdrivende skal foretages. Hæverækkefølgen skal sikre, at der i korrekt rækkefølge sker beskatning af 

virksomhedens overskud og overførte værdier, herunder sikkerhedsstillelser. 

 

I det oprindelige lovforslag nr. L 20033, ansås en sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for privat gæld, 

som hævet uden om hæverækkefølgen, hvorved der opstod en direkte beskatning i den personlige indkomst. 

Indskudskontoen eller et eventuelt opsparet overskud blev derved ikke påvirket. Dette blev ændret ved ved-

tagelsen af lovforslag nr. L 12334, hvor det er besluttet at lade værdien af sikkerhedsstillelser indgå som en 

almindelig hævning i hæverækkefølgen på lige fod med øvrige overførsler. Det medfører, at såfremt der i 

virksomhedsordningen er foretaget opsparet overskud fra tidligere år, eller der i det pågældende år er over-

skud til beskatning, beskattes sikkerhedsstillelsen som personlig indkomst. Hvis der hverken er opsparet 

overskud fra tidligere år eller positivt resultat i året, medfører det, at der sker en hævning direkte på ind-

skudskontoen uden beskatning. Da gælden fortsat er placeret uden for virksomhedsordningen, vil en even-

tuel hævning til indfrielse af gælden medføre en yderligere beskatning. 

 

Følgende er et forsimplet eksempel, der viser, hvordan en hævning i form af en sikkerhedsstillelse beskattes 

efter henholdsvis lov nr. 992 og lov nr. 652. Eksemplet viser, hvordan der skal ske beskatning både i og uden 

for hæverækkefølgen, såfremt der er stillet en ny sikkerhedsstillelse, på kr. 500.000, og hvor der er opsparet 

overskud fra tidligere indkomst år. Det er antaget, at der ikke er noget virksomhedsoverskud. 

                                                      
32 Overgangsregler er nærmere beskrevet i afsnit 16 
33 Vedtaget som lov nr. 992 af 16. september 2014 
34 Vedtaget som lov nr. 652 af 8. juni 2016 
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Figur 2: Direkte beskatning og beskatning i hæverækkefølgen med opsparet overskud, Kilde: egen tilvirkning med inspiration i svaret 

til spørgsmål 27 til L 123 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, vil hverken opsparet overskud eller indskudskonto blive påvirket, så-

fremt der sker direkte beskatning efter lov nr. 992. Derimod skal der ske en fiktiv indkomstbeskatning på kr. 

500.000 i det pågældende indkomstår. Det modsatte sker efter lov nr. 652, hvor det opsparede overskud 

bliver hævet og falder til endelig beskatning i den personlige indkomst. Yderligere sker der en hævning på kr. 

350.000 på indskudskontoen, hvorefter denne også bliver negativ med kr. 100.000, hvorved muligheden for 

at foretage opsparing suspenderes. Først fra det tidspunkt hvor indskudskontoen igen er nul eller positiv, 

både primo og ultimo et indkomstår, kan der igen foretages opsparing. 

 

Havde der, modsat ovenfor, ikke været opsparet overskud i virksomheden fra tidligere år, medfører det efter 

lov nr. 652, at hele den ovennævnte sikkerhedsstillelse på kr. 500.000 modregnes i indskudskontoen, hvorved 

den bliver negativ med kr. 250.000. Dog skal der ikke ske beskatning af personlig indkomst, som efter lov nr. 

992, da der ikke er noget opsparet overskud, som hæves og beskattes endeligt, som følge af den fiktive ind-

komst. 

 
Figur 3: Direkte beskatning og beskatning i hæverækkefølgen uden opsparet overskud, Kilde: egen tilvirkning med inspiration i svaret 

til spørgsmål 27 til L 123 
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13 Kapitalafkastgrundlaget, VSL § 8, stk. 1, 1. pkt. 
Vedtagelsen af lov nr. 652 medførte en afledt effekt i den eksisterende bestemmelse VSL § 8, stk. 1, 1. pkt., 

hvor det blev tilføjet, at beløb, der i tidligere indkomstår er anset for overført i hæverækkefølgen efter VSL § 

4 b, stk. 1, skal fratrækkes kapitalafkastgrundlaget uendeligt. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. L 123, at formålet er at sikre, at det eksempelvis ikke skal 

være mere fordelagtigt at stille virksomhedens likvide beholdninger til sikkerhed for eksempelvis en privat 

kassekredit fremfor at foretage en reel hævning af virksomhedens likvider som en almindelig hævning i hæ-

verækkefølgen. Herved får sikkerhedsstillelser samme skattemæssige konsekvenser som øvrige hævninger i 

hæverækkefølgen. Såfremt virksomhedens likvider anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld, med-

fører det følgelig, at de likvide midler ikke længere anses for at indgå som en del af virksomhedens aktiver, 

hvorfor beløbet, svarende til sikkerhedsstillelsens størrelse, skal nedjustere kapitalafkastgrundlaget. 

 

Det fremgår af lov nr. 652, at ændringen til VSL § 8, stk. 1, 1. pkt., har virkning fra den 1. juli 2016. Såfremt 

den skattepligtige vælger at anvende den frivillige overgangsregel i lov nr. 652 § 17, stk. 6, vil ændringen til 

VSL § 8, stk. 1, 1. pkt. have virkning fra den 11. juni 201435. 

 

Der er udover ovennævnte ikke foretaget ændringer til den oprindelige VSL § 8, som regulerer, hvordan virk-

somhedens kapitalafkastgrundlag opgøres. Kapitalafkastet beregnes fortsat efter VSL § 7. Formålet med be-

regning af kapitalafkast er at konvertere en del af virksomhedens overskud til kapitalindkomst, hvorved den 

skattepligtige opnår samme fordele af det beregnede kapitalafkast, som der kunne opnås ved investering i 

virksomhedens kapital. 

 

Med vedtagelsen af lov nr. 652 får lovændringen om hævning af sikkerhedsstillelser yderligere en negativ 

skattemæssig effekt for de erhvervsdrivende. Ifølge gældende lovgivning anses sikkerhedsstillelser ikke blot 

som en hævning, men der skal tillige ske en reduktion af kapitalafkastgrundlaget. Dette medfører et mindre 

kapitalafkast, som igen medfører, at en mindre del af virksomhedens overskud beskattes som kapitalind-

komst. Hermed er der altså en yderligere straf for de erhvervsdrivende, da dette betyder, at en større del af 

virksomhedens indkomst skal beskattes som personlig indkomst. Det er skattemæssigt interessant for den 

selvstændigt erhvervsdrivende at få så meget af virksomhedens indkomst til at blive kapitalindkomst, idet 

                                                      
35 Overgangsregler er beskrevet i afsnit 16 
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kapitalindkomst beskattes med en lavere skattesats end personlig indkomst.  Lovændringen om beskatning 

af sikkerhedsstillelser indeholder altså to elementer, der alt andet lige, begge betyder mere skat i statskassen. 

14 Indskudskonto, privat gæld i virksomhedsordningen 
I indeværende afsnit vil baggrunden for lovændringerne vedrørende indskudskontoen blive gennemgået med 

henblik på at klarlægge, hvorfor Skatteministeriet antog, at der var tale om en utilsigtet udnyttelse af lovgiv-

ningen. Efterfølgende vil den gældende lov for indskudskontoen blive gennemgået. 

 

14.1 Baggrunden for lovændringerne 
I baggrunden for lovændringerne til reglerne om indskudskontoen i virksomhedsordningen, er det Skattemi-

nisteriets opfattelse, at erhvervsdrivende kan udnytte virksomhedsordningen på en sådan måde, at indskud 

af privat gæld kan begrænse behovet for at hæve af virksomhedens overskud til finansiering af privatfor-

brug36. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. L 200, at der sker en utilsigtet udnyttelse af loven, når den 

selvstændigt erhvervsdrivende ved indtræden indskyder privat gæld i virksomhedsordningen og udelader det 

private provenu. Den selvstændigt erhvervsdrivende har hermed som udgangspunkt ikke et behov for at 

hæve af virksomhedens overskud, da privatforbruget anses for finansieret med låneprovenuet. Såfremt over-

skuddet ikke hæves, men opspares i virksomhedsordningen, beskattes det med en virksomhedsskat på 22 

%37. Så længe virksomhedens overskud ikke hæves af den erhvervsdrivende, og dermed forbliver i virksom-

heden, bliver privatforbruget finansieret med en foreløbig lav beskatning. Afdrag på den private gæld vil 

ligeledes ske med midler, som er lavt beskattet, fremfor med midler, der er underlagt en personlig marginal-

beskatning på cirka 56 %. Betaling af afdrag med lavt beskattede midler forudsætter dog, at den erhvervsdri-

vende kan spare op i virksomheden. 

 

I modsætning til Skatteministeriets tilgang til den utilsigtede udnyttelse, anvendes virksomhedsordningen i 

praksis utilsigtet ved, at den erhvervsdrivende, inden opstart af virksomhedsordningen, optager et privat lån. 

Ved opstart af virksomhedsordningen indskydes den private gæld, hvilket som udgangspunkt vil medføre 

negativ indskudskonto. Provenuet bliver i første omgang ikke lagt ind i ordningen. Kort tid efter opstart pla-

cerer den erhvervsdrivende alligevel provenuet i virksomhedsordningen på mellemregningskontoen. Dette 

                                                      
36 Lovforslag nr. L 200, bemærkninger til lovforslaget, afsnit 3.3.1 
37 Indkomståret 2016 
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er muligt, da der er tale om kontantbeløb. Den erhvervsdrivende har nu provenuet stående inde i virksom-

hedsordningen på en mellemregningskonto, som løbende kan hæves skattefrit til finansiering af privatfor-

brug. Likviditeten fra provenuet anvendes til at indfri den indskudte private gæld. Da der ikke er gæld i virk-

somhedsordningen, er der ingen renter, hvilket medfører, at rentekorrektion38 undgås, da rentekorrektions-

beløbet ikke kan overstige de faktiske renteudgifter. 

 

Ovenstående scenarie giver den erhvervsdrivende en adgang til at hæve skattefrit af indestående på mel-

lemregningskontoen, når der er likviditet til det, fremfor at hæve til privatforbruget via hæverækkefølgen.  

Privatforbruget bliver altså finansieret med lavt beskattede midler, da virksomhedens overskud udelukkende 

er beskattet med virksomhedsskatteprocenten. Besparelsen udgør spændet mellem den personlige margi-

nalbeskatning på cirka 56 % og virksomhedsskatteprocenten på 22 %. Det er opfattelsen, at dette er omgå-

else af reglerne i virksomhedsordningen, hvorfor lovændringerne indeholder et værn mod at foretage op-

sparing, såfremt indskudskontoen i fremtiden bliver negativ. 

 

Den opnåede skattebesparelse ved opsparing i virksomhedsordningen er tidsbegrænset, da der reelt set blot 

sker en skatteudskydelse, indtil virksomhedens overskud hæves, eller indtil den selvstændigt erhvervsdri-

vende udtræder af virksomhedsordningen. Der påhviler således den skattepligtige en latent skat. Det er Skat-

teministeriets bekymring, at den latente skat aldrig kommer til beskatning, såfremt den selvstændigt er-

hvervsdrivende ikke har midler til at betale skatten ved udtræden.  Dermed har den skattepligtige opnået en 

endelig skattebesparelse på den del af virksomhedens overskud, der er anvendt til at afdrage på den private 

gæld, svarende til forskellen mellem virksomhedsskatten og personskatten. 

 

Det fremhæves af Skatteministeriet i bemærkninger til lovforslag nr. L 200, afsnit 5.2, at det er muligt for de 

selvstændigt erhvervsdrivende at fortsætte i virksomhedsordningen, selvom de reelt set ophører med den 

oprindelige virksomhed, som har genereret overskuddet. Opretholdelsen af virksomhedsordningen, og der-

med skatteudskydelsen af eventuelle opsparede overskud, kan ske ved anskaffelse af mindre erhvervsmæs-

sige aktiver, indtil den skattepligtige afgår ved døden. Såfremt der herefter ikke er likviditet til at betale den 

udskudte skat, kommer pengene aldrig i statskassen. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslag 

nr. L 200, afsnit 5.2, at det er Skatteministeriets opfattelse, at det beskrevne scenarie på sigt må antages at 

være udfaldet for en stor gruppe af de selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

                                                      
38 Rentekorrektion er beskrevet i afsnit 15 
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Ovenstående beskrevne scenarie var ikke hensigten med den oprindelige lov, hvorfor Skatteministeriet 

iværksatte et indgreb mod denne utilsigtede udnyttelse ved at vedtage en værnsregel mod privat gæld i 

virksomhedsordningen. Ifølge bemærkninger til lovforslag nr. L 200, afsnit 4.1 sikrer værnsreglen, at selv-

stændigt erhvervsdrivende ikke kan lægge privat gæld ind med henblik på at bruge virksomhedens midler til 

at afdrage på den private gæld. Det fremgår af samme afsnit, at det fortsat er muligt at indskyde privat gæld 

i virksomhedsordningen, men at det efter den nye bestemmelse er mindre fordelagtigt, såfremt det medfører 

en negativ indskudskonto. 

 

Før lovændringerne var der ingen konsekvenser for opsparingsmuligheden ved negativ indskudskonto. Ne-

gativ indskudskonto havde udelukkende den konsekvens, at der skulle beregnes rentekorrektion. 

 

14.2 Gældende lov 
Der blev ved lov nr. 992 ikke foretaget ændringer til VSL § 3 om opgørelse af indskudskontoen. Der blev dog 

indsat et nyt stykke til VSL § 11, som regulerer konsekvenser af en eventuel negativ indskudskonto. Det frem-

går af det nye stykke, VSL § 11, stk. 4, at såfremt indskudskontoen er negativ ved indtræden, ved indkomst-

årets begyndelse eller ved indkomstårets udløb, kan der ikke foretages opsparing i virksomhedsordningen til 

en foreløbig acontoskat efter VSL § 10, stk. 2. Indskudskontoen skal være nul eller positiv ved såvel indtræden 

eller indkomstårets begyndelse som udløbet af indkomståret, for at opsparing kan foretages efter VSL § 10, 

stk. 2. Er indskudskontoen negativ ved et indkomstårs begyndelse, men nul eller positiv ved indkomstårets 

udløb, kan der således ikke ske opsparing af virksomhedens overskud. 

 

Der er for de selvstændigt erhvervsdrivende, der anvendte virksomhedsordningen ved fremsættelsen af lov-

forslag nr. L 200, vedtaget nogle særlige overgangsregler. Der henvises til afsnit 16 for nærmere beskrivelse 

heraf. 

 

Der er, udover ovennævnte, ikke ved vedtagelsen af lov nr. 992 og lov nr. 652 foretaget ændringer til reglerne 

om indskudskontoen. Indeståendet på indskudskontoen skal efter VSL § 3 fortsat opgøres på baggrund af 

værdien af indskudte erhvervsmæssige aktiver med fradrag af indskudt gæld. Værdiansættelse af aktiver og 

passiver fremgår fortsat af VSL § 3, stk. 4. 
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Konsekvensen af lovændringerne er følgelig, at muligheden for at lade virksomhedens overskud blive opspa-

ret i virksomhedsordningen mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat, er blevet begrænset til tidspunk-

tet, hvor indskudskontoens saldo er nul eller positiv primo og ultimo et indkomstår. Dog under forudsætning 

af, at de øvrige betingelser for opsparing af overskud er opfyldt. 

 

Det fremgår af L 200 endeligt svar på spørgsmål 22, at det er Skatteministeriets opfattelse, at en negativ 

indskudskonto i udgangspunktet skyldes, at der er indskudt privat gæld ved indtræden i virksomhedsordnin-

gen. Der indrømmes dog også, at en indskudskonto kan blive negativ efter indtræden i virksomhedsordnin-

gen. Negativ indskudskonto kan således opstå på flere måder end ved indskud af privat gæld, hvorfor lovæn-

dringerne, alt andet lige, vil have konsekvenser for erhvervsdrivende, der ikke har omgået reglerne og derved 

anvendt virksomhedsordningen utilsigtet. For nærmere analyse heraf, se afhandlingens afsnit 19. 

15 Rentekorrektion 
I følgende afsnit vil lovændringerne om rentekorrektion blive gennemgået. Formålet er at klarlægge på hvil-

ken måde, der var tale om en udnyttelse af lovgivningen.  Baggrunden og den efterfølgende gældende lov 

for rentekorrektionssatsen vil herefter blive gennemgået. 

 

15.1 Baggrunden for lovændringerne 
Baggrunden for de lovændringer af virksomhedsskatteloven, der angår rentekorrektion, har tilknytning til 

lovændringen vedrørende indskudskontoen og fordelen ved at indskyde privat gæld. Indskyder den selvstæn-

digt erhvervsdrivende privat gæld, indskydes de tilhørende renteudgifter også. Herved opnår den selvstæn-

digt erhvervsdrivende en skattemæssig fordel ved at få højere fradragsværdi for private renteudgifter i den 

personlige indkomst fremfor i kapitalindkomsten. Det er imod virksomhedsskattelovens oprindelige hensigt, 

at den selvstændigt erhvervsdrivende kan opnå skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld. Den op-

rindelige lov var derfor vedtaget med en værnsregel, som skulle modvirke højere fradragsværdi af private 

renteudgifter i den personlige indkomst. Der skulle, og skal stadig, foretages en såkaldt rentekorrektion ved 

negativ indskudskonto. Der beregnes dog ikke rentekorrektion, hvis kapitalafkastgrundlaget er positivt. Ren-

tekorrektionen medfører under givne forhold, at fradragsværdien for de private renteudgifter opnår den 

samme skattemæssige fradragsværdi som for en lønmodtager. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. L 200, afsnit 3.3.3, at det er Skatteministeriets opfattelse, 

at rentekorrektionens effektivitet ikke længere virker efter hensigten grundet den almindelige samfunds-
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mæssige udvikling i renteniveauet, og at de selvstændigt erhvervsdrivende kan udnytte dette og opnå skat-

temæssige fordele heraf. Dette er imod den oprindelige hensigt med virksomhedsordningen, hvorfor Skatte-

ministeriets indgreb mod utilsigtet udnyttelse ved at indskyde privat gæld indeholdt endnu et tiltag for at 

fjerne skattemæssige fordele herved. 

 

15.2 Gældende lov 
Der blev ved lov nr. 992 indsat en ny bestemmelse i virksomhedsskatteloven. Der blev efter VSL § 9 indsat 

VSL § 9 a. Bestemmelsen regulerer, hvorledes satsen til beregning af rentekorrektion foretages. Satsen til 

beregning af rentekorrektion er herved blevet udskilt fra kapitalafkastsatsen til en sats for sig selv, kaldet 

rentekorrektionssatsen, som medfører, at der sker en forhøjelse af satsen til at beregne rentekorrektion. 

 

Formålet med rentekorrektionssatsen er at sikre mere effektivitet, og gøre det mindre attraktivt at indlægge 

privat gæld i virksomhedsordningen. Rentekorrektionssatsen opgøres som kapitalafkastsatsen39 med tillæg 

af tre procentpoint40. 

 

Den nye rentekorrektionssats har virkning fra og med indkomståret 2015, jf. lov 992 § 3, stk. 2. For selvstæn-

digt erhvervsdrivende, som den 11. juni 2014 har påbegyndt indkomståret 2015, gælder den nye rentekor-

rektionssats fra og med indkomståret 2016. 

 

Rentekorrektionssatsen offentliggøres hvert år af SKAT i august måned. For 2016 udgør rentekorrektionssat-

sen 4 %41. 

 

Der er ved lov nr. 992 og lov nr. 652 ikke foretaget ændringer til, hvornår der skal beregnes rentekorrektion. 

Rentekorrektion skal efter lovændringerne fortsat beregnes efter VSL § 11, stk. 1, hvis indskudskontoen 

primo eller ultimo indkomståret er negativ, dog ikke såfremt kapitalafkastgrundlaget er positivt. Endvidere 

skal der fortsat beregnes rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 2, hvis den skattepligtige i samme indkomstår 

overfører værdier i hæverækkefølgen og foretager indskud på indskudskontoen. 

 

                                                      
39 Satsen skal i modsætning til beregning af kapitalafkastsatsen efter VSL § 9, 6. pkt., ikke nedsættes med 2 procentpo-
int og derefter nedrundes til nærmeste hele procentsats. Den opgjorte rentekorrektionssats oprundes i stedet til nær-
meste hele procentsats, jf. VSL § 9 a, 3. pkt. 
40 Lovforslag nr. L 200 som fremsat, begrundelse for lovforslaget, side 7, afsnit 4.3 
41 SKM2016.358.SKAT 
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Der er ved lov nr. 992 også vedtaget ændringer til VSL § 11, stk. 1, 2. og 3. pkt. samt til VSL § 11, stk. 2, 2. og 

3. pkt. Ændringerne medfører, at såfremt indskudskontoen er negativ, skal rentekorrektion efter gældende 

ret beregnes42 med et beløb, der svarer til rentekorrektionssatsen i VSL § 9 a og ikke længere efter afkastsat-

sen i VSL § 9. 

 

Der er, udover ovennævnte, ikke ved vedtagelsen af lov nr. 992 og lov nr. 652 foretaget ændringer til reglerne 

om rentekorrektion. 

16 Overgangsregler 
Der er i lovene43 indarbejdet en række overgangsregler for at smidiggøre vedtagelsen af de skærpede regler 

i virksomhedsordningen. 

 

Overgangsreglerne er gældende for erhvervsdrivende, der anvendte virksomhedsordningen før den 10. juni 

2014, og som pr. denne dato havde negativ indskudskonto og/eller havde foretaget sikkerhedsstillelser for 

privat gæld i virksomhedens aktiver. 

 

16.1 Bagatelgrænsen 
Som nævnt i tidligere afsnit var et af formålene med vedtagelsen af lov nr. 992 at hindre at selvstændigt 

erhvervsdrivende lægger privat gæld ind i virksomhedsordningen, hvorved indskudskontoen bliver negativ. 

 

Som en del af overgangsreglerne efter lov nr. 992, § 3, stk. 6 indførtes en bagatelgrænse på kr. 500.000. 

Bagatelgrænsen har betydning for, om den selvstændige kan foretage opsparing af overskud i virksomheds-

ordningen. Er indskudskontoen negativ med mere end kr. 500.000, inklusive tillæg for sikkerhedsstillelser, 

fratages den erhvervsdrivende muligheden for at foretage opsparing af indkomst erhvervet fra og med den 

10. juni 2014. 

 

Bagatelgrænsen finder anvendelse, hvor den numeriske værdi på indskudskontoen er negativ såvel primo 

som ultimo, og hvor den med tillæg af eventuelle sikkerhedsstillelser den 10. juni 201444 ikke overstiger kr. 

500.000. Såfremt indskudskontoen med tillæg af sikkerhedsstillelser udgør mere end kr. 500.000, er det ikke 

                                                      
42 Jf. VSL § 11 
43 Lov nr. 992 og lov nr. 652 
44 I afsnit 16.3 beskrives muligheder for regulering af selvangivelse i tidligere indkomstår 
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muligt at anvende reglerne om bagatelgrænsen, og muligheden for opsparing suspenderes, indtil det tids-

punkt hvor indskudskontoen er bragt i nul eller positiv både primo og ultimo indkomståret. Hvor den negative 

indskudskonto bringes til nul, og der fortsat foreligger en sikkerhedsstillelse, der overstiger bagatelgrænsen, 

vil sikkerhedsstillelsen være omfattet af overgangsreglerne i § 3, stk. 5 i lov nr. 992. Ved opgørelsen af sik-

kerhedsstillelser pr. 10. juni 2014, ses der bort fra sikkerhedsstillelser, der er omfattet af undtagelsesbestem-

melserne. 

 

Da § 3, stk. 6 i lov nr. 992 er en overgangsregel, skal bagatelgrænsen kun opgøres for indkomståret 2014. Dog 

også for indkomståret 2015, såfremt indkomståret 2015 er påbegyndt pr. 10. juni 2014. Det er derved ikke 

muligt, såfremt indskudskontoen er negativ med mere end kr. 500.000, at bringe indskudskontoen under 

bagatelgrænsen i efterfølgende indkomstår for at opnå mulighed for opsparing. 

 

Yderligere fremgår det af § 3, stk. 645, at det ikke er muligt at foretage opsparing af årets overskud, såfremt 

en negativ indskudskonto forøges inden for samme indkomstår, uanset at denne ikke overstiger bagatel-

grænsen på kr. 500.000. Hvis en negativ indskudskonto forøges, er det et udtryk for, at der er foretaget for 

store hævninger i året, hvorfor det ikke er muligt at foretage opsparing. 

 

Det betyder eksempelvis, at hvis en selvstændigt erhvervsdrivende pr. 10. juni 2014 har stillet aktiver i virk-

somhedsordningen til sikkerhed for privat gæld med kr. 200.000, og der er en negativ indskudskonto på kr. 

200.000, udgør den samlede numeriske værdi kr. 400.000. Det vil derved være muligt at anvende reglerne 

for bagatelgrænsen, og den selvstændigt erhvervsdrivende har fortsat mulighed for at foretage opsparing af 

virksomhedens overskud i virksomhedsordningen, mod en foreløbig skattebetaling. Forøges den negative 

saldo, bortfalder anvendelse af bagatelgrænsen.46 

 

Af nedenstående skema fremgår eksempler på, hvornår der foreligger mulighed for at foretage opsparing 

efter lov nr. 992 § 3, stk. 6. 

                                                      
45 I lov nr. 992  
46 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven fremsat den 11. juni 2014 
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Figur 4: Bagatelgrænsen, Kilde: Egen tilvirkning med inspiration i plancher fra CBS, undervisningsmateriale fra cand.merc.aud. 

 

Af ovenstående figur fremgår det, at selvom der både er negativ indskudskonto og afgivne sikkerhedsstillel-

ser, er det muligt at foretage opsparing af årets overskud, såfremt den numeriske værdi heraf ikke overstiger 

bagatelgrænsen. Yderligere fremgår, at såfremt der er positiv indskudskonto, men fortsat afgivet sikkerheds-

stillelser, der overstiger bagatelgrænsen, er det muligt at foretage opsparing47. Det forudsættes dog, at sik-

kerhedsstillelsen er afviklet fuldt ud senest den 31. december 201748, og at den er optaget før den 10. juni 

2014. Såfremt sikkerhedsstillelsen ikke er afviklet rettidigt, vil konsekvensen være, at alt opsparet overskud i 

perioden fra den 10. juni 2014 til den 31. december 2017 skal beskattes som personlig indkomst. Opsparing 

foretaget før 10. juni 2014, vil ikke blive berørt. Skatteministeriets bekræfter i bemærkninger til høringssvar 

fra SkatteInform, at såfremt der foreligger positiv indskudskonto, men eksisterer en sikkerhedsstillelse i virk-

somheden for privat gæld, bliver denne omfattet af reglerne i bagatelgrænsen, såfremt sikkerhedsstillelsen 

ikke overstiger en værdi på kr. 500.000. 

 

I lovgivningen om overgangsreglerne vedrørende negativ indskudskonto, er der ikke præciseret nogen tids-

begrænsning for, hvornår det ikke længere er tilladt at have en negativ indskudskonto. Derved kan indskuds-

kontoen forblive negativ, så længe den ikke overstiger bagatelgrænsen, og så længe den negative indskuds-

konto ikke forøges. 

 

                                                      
47 Endeligt svar på SAU spørgsmål 253 
48 Lov nr. 992, § 3, stk. 5 
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Ved opgørelse af om indskudskontoen er negativ, kan det udledes af loven, at det er den mest negative værdi 

af primo og ultimo, der lægges til grund for, hvilken værdi der måles på, når den negative indskudskonto skal 

opgøres. 

 

16.2 Nulstilling af negativ indskudskonto 
I lov nr. 992 § 3, stk. 10 var der frem til den 31. marts 201549 en ekstraordinær mulighed for at nedbringe en 

negativ indskudskonto, hvis det kunne dokumenteres, at al gæld på tidspunktet for etablering af virksomhe-

den var erhvervsmæssig, jf. VSL § 3, stk. 2. Denne mulighed er indsat til brug for erhvervsdrivende, der ved 

etablering har glemt, eller ikke har haft kendskab til muligheden om nedbringelse af negativ indskudskonto. 

At der indsættes overgangsregler, der gør det muligt at nedbringe en negativ indskudskonto, skyldes, at æn-

dringer i loven50 medfører væsentligt større negative konsekvenser i form af fratagelse af opsparingsmulig-

heden ved negativ saldo på indskudskontoen. 

 

16.3 Selvangivelse 
Frem til den 31. marts 2015 var det muligt, efter § 3, stk. 8 i lov nr. 992, at foretage omvalg af selvangivelse 

for indkomståret 2013, såfremt den erhvervsdrivende ikke var omfattet af bagatelgrænsen51. Et omvalg ville 

medføre, at den erhvervsdrivende fik mulighed for at ændre oplysninger om hævninger, indskud og mellem-

regningskonto, således at den erhvervsdrivende kunne nedbringe en negativ indskudskonto og derved opnå 

mulighed for at kunne foretage opsparing i virksomhedsordningen. 

 

I lov nr. 652 § 17, stk. 10 genindføres mulighed for omvalg af selvangivelsesperioden for indkomstår 2013 til 

2015. Dette finder ikke anvendelse for indkomståret 2013, såfremt den numeriske værdi af negativ indskuds-

konto primo og ultimo indkomståret, med tillæg af sikkerhedsstillelser, ikke overstiger bagatelgrænsen. Yder-

ligere gælder, at såfremt værdien af en negativ indskudskonto forøges for indkomståret 2013 grundet om-

valget, kan dette ikke foretages, jf. lov nr. 652 § 17, stk. 10, 3. pkt. Med undtagelse af ovenstående, svarer 

overgangsreglen efter § 17, stk. 10 overordnet set til gældende forhold efter lov nr. 992 § 3, stk. 8. 

 

Ønsker den skattepligtige at foretage omvalg af selvangivelserne, skal dette være anmeldt til told- og skatte-

forvaltningen senest den 1. juli 2017. Et omvalg kan ligeledes betyde fravalg af virksomhedsordningen i et 

                                                      
49 Hvis en negativ indskudskonto ønskes nedsat til nul, skulle der senest den 31. marts 2015 indsendes en ansøgning til 
SKAT, jf. lov nr. 992, § 3, stk. 10 
50 LBK nr. 1114 af 18. september 2013, ændret ved lov nr. 992 og nr. 652 
51 Både gældende i forhold til negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelser 
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eller flere af de pågældende år, 2013-201552. Ønsker den erhvervsdrivende efterfølgende at indtræde i virk-

somhedsordningen, skal indskudskonto og kapitalafkastgrundlag opgøres på ny. 

 

16.4 Sikkerhedsstillelser 
Såfremt en selvstændigt erhvervsdrivende havde afgivet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld 

uden for virksomhedsordningen pr. skæringsdagen den 10. juni 2014, vil denne eksisterende sikkerhedsstil-

lelse ikke blive omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. 

 

Efter § 3, stk. 5 i lov nr. 992 har den erhvervsdrivende en periode frem til den 31. december 2017 til at afvikle 

allerede eksisterende sikkerhedsstillelser, der var etableret før den 10. juni 2014. I afviklingsperioden påvir-

kes den selvstændiges mulighed for at foretage opsparing i virksomhedsordningen ikke, underforudsætning 

af at der er positiv indskudskonto. Dette er fortsat gældende efter vedtagelse af lov nr. 652, som viderefører 

overgangsreglen herom. 

 

Dog skal rådgiver og de erhvervsdrivende være opmærksomme på, at såfremt der den 1. januar 2018 fortsat 

er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld, etableret den 10. juni 2014 eller før, er det ikke 

muligt at foretage opsparing i virksomhedsordningen til foreløbig beskatning efter VSL § 10, stk. 2. En anden 

konsekvens er, at der skal ske efterbeskatning af eventuelt opsparet overskud foretaget i virksomhedsord-

ningen til foreløbig beskatning i perioden fra den 11. juni 2014 til den 31. december 2017. Efterbeskatning 

sker i indkomståret 2018. 

 

Sikkerhedsstillelser, der etableres fra den 11. juni 2014 eller senere, vil være omfattet af VSL § 4 b, stk. 1, 

hvorved der skal ske beskatning af sikkerhedsstillelsen som en del af hæverækkefølgen. Da værdien af sik-

kerhedsstillelsen skal beskattes som en hævning i hæverækkefølgen, begrænses muligheden for at foretage 

opsparing af årets overskud ikke, jf. § 17, stk. 9, i lov nr. 652. Det er kun eksisterende sikkerhedsstillelser pr. 

10. juni 2014, som endnu ikke er afviklet pr. 31. december 2017, der medfører suspension af opsparingsmu-

ligheden, så længe sikkerhedsstillelsen fortsat eksisterer på denne dato. 

 

                                                      
52 Høringssvar til lovforslag nr. L 123, bilag 8 - agroSkat 
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Ved ændringsloven, lov nr. 65253, der blev vedtaget den 8. juni 2016, ophørte § 10, stk. 6 - 954. Indholdet af 

bestemmelsen blev i stedet indført i en ny paragraf, VSL § 4 b, stk. 1-455. Yderligere blev overgangsbestem-

melserne vedrørende sikkerhedsstillelser korrigeret, således at de blev tilpasset de nye regler i VSL § 4 b. De 

tilrettede overgangsbestemmelser fremgår af lov nr. 652 § 17, stk. 6 - 10. 

 

§ 17, stk. 6 i lov nr. 652 er en valgfri overgangsregel, hvor den erhvervsdrivende frit kan vælge, om reglerne 

i lov nr. 652 skal have virkning med tilbagevirkende kraft fra den 11. juni 2014, eller om de kun skal gælde 

fremadrettet fra den 1. juli 2016.  

 

Ved at lade reparationsloven56 gælde fra den 11. juni 2014 vil det medføre, at såfremt den erhvervsdrivende 

har sikkerhedsstillelser, vil kapitalafkastgrundlaget blive nedsat. Derved er det klarlagt, hvordan de skatte-

mæssige konsekvenser ved sikkerhedsstillelser påvirker de erhvervsdrivende. Derudover vil overgangsreglen 

efter § 17, stk. 7 ikke kunne anvendes. Der skal derfor foretages en vurdering af hver enkelt erhvervsdriven-

des situation, før det besluttes, om loven skal anvendes med tilbagevirkende kraft. 

 

§ 17, stk. 7 er indsat som følge af, at nogle erhvervsdrivende har anvendt reglerne i lovforslag nr. L 200 som 

fremsat den 11. juni 2014. Det fremgår af § 10, stk. 6 i lov nr. 992, at såfremt der fra den 11. juni 2014 eller 

senere er stillet sikkerhed i aktiver i virksomheden for privat gæld, anses den skattepligtige for at have fore-

taget en overførsel til privatøkonomien. Sikkerhedsstillelsens størrelse fastsættes til en værdi svarende til 

aktivernes handelsværdi. Sikkerhedsstillelsen vil blive anset som en hævning i den almindelige hæverække-

følge efter VSL § 557. 

 

Den 8. september 2014 stilles ændringsforslag til tidligere fremsatte lovforslag. Af ændringsforslaget frem-

går, at VSL § 10, stk. 6 skal ændres således, at hvor der er stillet virksomhedsaktiver til sikkerhed for gæld 

uden for virksomheden, anses den skattepligtige for at have foretaget en privat hævning svarende til den 

laveste værdi af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse. Hævninger, der foretages efter 

stk. 6, betragtes som hævet uden for den almindelige hæverækkefølge, VSL § 5. 

 

                                                      
53 Lov nr. 652 
54 Jf. lov nr. 652, § 13, nr. 5 
55 Jf. lov nr. 652, § 13, nr. 2 
56 Lov nr. 652 
57 Fremgår af betænkningen til lovforslag nr. L200 stillet den 10. juni 2014, side 11, til nr. 2, 2. afsnit 
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For skattepligtigt erhvervsdrivende der i perioden fra den 11. juni 2014 til den 8. september 2014, har stillet 

aktiver i virksomheden til sikkerhed for privat gæld, er det muligt at opgøre sikkerhedsstillelserne på bag-

grund af sikkerhedsstillelsernes størrelse for alle dispositioner i perioden, jf. § 17, stk. 7 i lov nr. 652. Der er 

tale om en valgfri overgangsregel, hvorfor den skattepligtige, såfremt overgangsreglen anvendes, skal fast-

sætte gældens kursværdi pr. 8. september 2014 til den største kendte kursværdi vedrørende gælden i peri-

oden fra den 11. juni 2014 til den 8. september 2014, til opgørelse af gældens kursværdi efter VSL § 4 b, stk. 

158. 

 

Det fremgår hverken af lov nr. 652 eller af betænkningen til samme, i hvilke situationer bestemmelsen af stk. 

7 er tiltænkt anvendt. I SAU spørgsmål 590 af 8. april 2015 er stillet følgende eksempel: 

 

 
Citat 1: Uddrag fra SAU spørgsmål 590. 

 

Som det fremgår af ovenstående eksempel i spørgsmål 590, bliver selvstændigt erhvervsdrivende skatteplig-

tige med tilbagevirkende kraft af en hævning, de har foretaget i god tro, i overensstemmelse med det frem-

satte lovforslag den 11. juni 2014. Ministerens svar til spørgsmål 590 er, at der vil blive foretaget ændrings-

forslag, for at løsne op for ovenstående problemstilling. 

                                                      
58 § 4 b er indført ved lov nr. 652 af 8. juni 2016, og er gældende pr. 1. juli 2016. 



Kandidatafhandling Virksomhedsordningen Teori 

Side 38 af 166 
 

Overgangsreglen i lov nr. 652 § 17, stk. 7 antages derfor at være indsat, således at de selvstændigt erhvervs-

drivende, der i perioden fra den 11. juni 2014 til den 8. september 2014 har foretaget hævninger på en privat 

kassekredit59, hvortil der er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver før den 10. juni 2014, ikke bliver beskat-

tet af hævningerne, men at hævningerne alene indgår i en opgørelse, som skal foretages den 8. september 

2014 til den største kursværdi, der har været i perioden fra den 11. juni 2014 til den 8. september 2014. 

 

Videre fremgår det af lov nr. 652 § 17, stk. 8, 1. og 2. pkt., at nye sikkerhedsstillelser, der oprettes i perioden 

fra den 11. juni 2014 til den 31. december 2017, ikke bliver omfattet af VSL § 4 b, stk. 1, såfremt sikkerheds-

stillelsen afløser en sikkerhedsstillelse, der allerede var etableret den 10. juni 2014 eller tidligere, og som 

beløbsmæssigt ikke overstiger den oprindelige sikkerhedsstillelse. Herved er det fortsat muligt for selvstæn-

digt erhvervsdrivende frem til den 31. december 2017 at stille sikkerhed uden skattemæssige konsekvenser. 

Dog kun i det omfang en ny sikkerhedsstillelse erstatter en eksisterende sikkerhedsstillelse inden for samme 

beløbsgrænse. 

 

Overgangsreglen har til formål at gøre afviklingsprocessen af sikkerhedsstillelser lettere for de erhvervsdri-

vende, der ønsker at foretage udskiftning af en sikkerhedsstillelse for at opnå bedre vilkår, uden at blive 

beskattet af udskiftningen, da der reelt set er tale om en ny sikkerhedsstillelse. 

 

Af stk. 860, 3. og 4. pkt. fremgår det, at værdien af eksisterende sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 skal 

opgøres pr. denne dato til det laveste beløb af enten sikkerhedsstillelsens størrelse eller gældens kursværdi. 

I tilfælde hvor stk. 7 anvendes, skal gældens kursværdi opgøres som den største udvisende kursværdi i peri-

oden frem til den 8. september 2014. 

 

Sikkerhedsstillelsens værdi fastfryses pr. 10. juni 2014. Det indebærer, at den erhvervsdrivende har mulighed 

for frit at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld, inden for den beløbsmæssige værdi, uden 

at det vil være forbundet med skattemæssige konsekvenser61. 

 

Efter lov nr. 652 § 17, stk. 9, bortfalder overgangsreglen i lov nr. 99262 omfattende fratagelse af opsparings-

muligheden såfremt der fortsat den 1. januar 2018 er afgivet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat 

                                                      
59 Høringssvar til lovforslag nr. L 123 Bilag 8, side 91-92 
60 Til § 17, i lov nr. 652 
61 Bemærkninger, lovforslag nr. L 123 som fremsat 
62 § 3, stk. 5, 1. pkt. 
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gæld, i tilfælde hvor sikkerhedsstillelser er omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. Altså hvor der er afgivet en sikker-

hedsstillelse den 11. juni 2014 eller senere. 

 

At overgangsreglen vedrørende opsparingsmuligheden ophører, skyldes, at sikkerhedsstillelser, der er om-

fattet af VSL § 4 b, stk. 1 indgår i hæverækkefølgen efter VSL § 5. De erhvervsdrivende kan således ikke både 

blive beskattet af sikkerhedsstillelser efter hæverækkefølgen, og samtidig frataget retten til at foretage op-

sparing. 

 
Ved pant i blandet benyttet ejendom fremgår det ikke direkte af lovgivningen, hvordan pant, der er stillet før 

den 10. juni 2014 skal behandles. 

 

Af VSL § 4 b, stk. 3, fremgår det, at tidspunktet, hvor pantet er afgivet, skal lægges til grund for fastlæggelse 

af sikkerhedsstillelsen størrelse. 

 

Skatteministeren bekræfter i SAU endeligt svar på spørgsmål 787, at tidspunktet for afgivelse af pantet fort-

sat lægger til grund ved vurdering af, om gælden overstiger værdien af den private del af en blandet benyttet 

ejendom. Det er fortsat gældende, hvor pantet blev afgivet flere år før den 10. juni 2014. Det bliver ligeledes 

bekræftet af SKAT i en besvarelse til SEGES den 20. november 201463. 

 

Såfremt virksomhedsordningen anvendes på tidspunktet for optagelse af gæld med sikkerhed i den blandet 

benyttede ejendom, skal gældens kursværdi opgøres pr. 10. juni 2014. Sikkerhedsstillelsens værdi opgøres 

på det tidspunkt, hvor pantet afgives. 

  

Årsagen til, at ejendomsværdien pr. 10. juni 2014 anvendes, er, at ejendomsværdien kan være steget væ-

sentligt i forhold til gælden, som der løbende er afdraget på. Herved vil den skattepligtige opnå mulighed for 

at optage yderligere gæld i privat regi med sikkerhed i ejendommen, hvorved den skattepligtige får mulighed 

for at kunne leve af lånte midler, der ikke bliver beskattet. Dette må lægges til grund for, at der opstår en 

skævdeling i forbindelse med opgørelse af gældens kursværdi den 10. juni 2014, sammenholdt med ejen-

domsværdien på tidspunktet, hvor pantet er afgivet. Det vil ligeledes kunne fastslås, at såfremt gælden er 

større end ejendomsværdien, må der være taget yderligere lån i ejendommen, i forhold til det tidspunkt hvor 

pantet er afgivet. 

                                                      
63 Hauge, L., Hjorth, S. (2015) Lovændringer af virksomhedsordningen i 2014 – L 200 med kommentarer, side 115 
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17 Delkonklusion 
(Hvilke centrale elementer er tilføjet til virksomhedsskatteloven som følge af vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 

2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016?) 

Der er i virksomhedsskatteloven tilført nye elementer, der skal værne mod den utilsigtede udnyttelse, som 

Skatteministeriet konstaterede i 2013-14. Det overordnede formål med lovændringerne er at sikre, at de 

selvstændigt erhvervsdrivende ikke anvender virksomhedsordningen til at finansiere private udgifter med 

lavt beskattede midler. 

 

Der er ved vedtagelse af lov nr. 992 og lov nr. 652 indsat en række regler, der skal gøre det mindre attraktivt 

for erhvervsdrivende at foretage indskud af privat gæld, og anvende virksomhedens aktiver til brug for afgi-

velse af sikkerhedsstillelser for optagelse af privat gæld uden for virksomhedsordningen.   

 

Politikerne har som en central ændring fjernet muligheden for at stille sikkerhed for privat gæld i virksomhe-

dens aktiver. Formålet er at sidestille de selvstændigt erhvervsdrivende med kapitalejere i kapitalselskaber. 

Der er således i virksomhedsskatteloven indført en hovedregel, der medfører, at hvis der afgives en sikker-

hedsstillelse i virksomhedens aktiver for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, betragtes gælden 

som en skattemæssig hævning i hæverækkefølgen. Kan det dokumenteres, at sikkerhedsstillelsen er foreta-

get som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, bliver sikkerhedsstillelsen dog omfattet af en und-

tagelsesbestemmelse, hvorved sikkerhedsstillelsen ikke betragtes som en hævning. 

 

Yderligere vil gæld i en blandet benyttet ejendom ikke blive omfattet af hæverækkefølgen. Disse kan godt 

stilles som sikkerhed for privat gæld, så længe den private gæld ikke overstiger den privatbeboede del af 

ejendommen. Tilsvarende er gældende i de tilfælde hvor der foretages tvangsindskud af en ejendom som 

følge af udlejning, og hvor den tilhørende gæld tilsvarende placeres i virksomhedsordningen inden for samme 

indkomstår. 

 

Lovændringen omhandlende sikkerhedsstillelser indeholder to elementer. Der skal som en konsekvens af en 

foretaget hævning, som følge af en afgivet sikkerhedsstillelse, ligeledes foretages en nedjustering af kapital-

afkastgrundlaget uendeligt. 

 

I forhold til opgørelsen af indskudskontoen, er der ikke foretaget ændringer. Der er dog indført en bestem-

melse, der skal sikre, at såfremt indskudskontoen bliver negativ, fratages den erhvervsdrivende muligheden 



Kandidatafhandling Virksomhedsordningen Teori 

Side 41 af 166 
 

for at foretage opsparing af overskud, til en foreløbig acontoskat, i det pågældende indkomstår, hvor ind-

skudskontoen bliver negativ. Først fra det indkomstår, hvor indskudskontoen igen er bragt i nul eller positiv, 

såvel primo som ultimo, kan der igen foretages opsparing af overskud i virksomheden. 

 

I de situationer hvor indskudskontoen bliver negativ, skal der som hidtil foretages rentekorrektion. Der er 

ved lov vedtaget, at fra indkomståret 2015 skal der ske en særskilt opgørelse af rentekorrektionssatsen med 

udgangspunkt i kapitalafkastsatsen tillagt 3 procentpoint. 

 

For erhvervsdrivende, der før vedtagelsen af lov nr. 992 og lov nr. 652 allerede havde foretaget dispositioner, 

der enten har medført negativ indskudskonto eller afgivet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksom-

heden, blev der vedtaget en række overgangsregler for at lempe vedtagelsen af lovændringerne der i dag 

medfører skattemæssige konsekvenser. 

 

Overgangsreglerne indebærer, at der indføres en bagatelgrænse på kr. 500.000, således at erhvervsdrivende 

med negativ indskudskonto med tillæg af sikkerhedsstillelser fortsat kan foretage opsparing af årets over-

skud, såfremt de ikke overskrider denne grænse. For de erhvervsdrivende, der overskrider bagatelgrænsen, 

er der indført en mulighed for at foretage omvalg af selvangivelser for indkomstårene 2013 til 2015. I tilfælde 

hvor den erhvervsdrivende har afgivet sikkerhed i virksomhedens aktiver, foreligger en frist frem til den 31. 

december 2017 til at afvikle sikkerhedsstillelsen, hvor den erhvervsdrivende fortsat ønsker at kunne foretage 

opsparing. Tilsvarende er gældende for sikkerhedsstillelser, der frem til samme dato er udskiftet, såfremt 

den nye sikkerhedsstillelse har samme værdi som den gamle. 

 

Sikkerhedsstillelserne værdiansættes til den laveste værdi af enten gældens kursværdi, eller aktivernes han-

delsværdi pr. 10. juni 2014. Anderledes er det, såfremt der er afgivet pant i blandet benyttet ejendom, hvor 

laveste værdi udgøres af enten anskaffelsessummen for ejendommen eller gældens kursværdi pr. 10. juni 

2014. 

 

Det kan konkluderes, at effekten af vedtagelsen af lov nr. 992 og lov nr. 652 er, at det kan få skattemæssige 

konsekvenser, hvis aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordnin-

gen, og hvis indskudskontoen er negativ. Yderligere en konsekvens som følge lovændringerne, at rentekor-

rektionssatsen hæves, hvorved det gøres mindre attraktivt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen.
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ANALYSE 

18 Fortolkning af sikkerhedsstillelser 
Ved gennemgang af lovteksten i virksomhedsskatteloven er det konstateret, at det ikke er nærmere define-

ret, hvornår en sikkerhedsstillelse anses for at være omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. Loven indeholder ikke en 

gennemgang af, hvad de enkelte sikkerhedsstillelser, omfattet af VSL § 4 b, stk. 1, indebærer. 

 

I lovforarbejderne til lovforslag nr. L 200 og nr. L 123 er der en gennemgående kritik af, hvornår en sikker-

hedsstillelse kan anses for en sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver i virksomhedsskattelovens forstand. 

Der er især usikkerheder omkring kaution, bankernes modregningsadgang og alskyldserklæringer. Det er lov-

givers opfattelse, at det er nødvendigt, at disse former for sikkerhedsstillelser i særlige tilfælde vil kunne 

anses for at være stillet med sikkerhed i virksomhedens aktiver, for at formålet med lovændringerne opret-

holdes. 

 

Usikkerhederne omkring sikkerhedsstillelser omhandler, hvorvidt de pågældende sikkerhedsstillelser side-

stilles med sikkerhed i virksomhedens aktiver. Flere høringsberettigede har eftersøgt objektive regler, som 

kan afgøre, hvorvidt en sikkerhedsstillelse er omfattet af virksomhedsskatteloven og derved medfører skat-

temæssige konsekvenser. Skatteministeren har givet udtryk for, at afgørelsen hviler på en konkret vurdering. 

Det fremgår ligeledes af skatterådets afgivne bindende svar efter vedtagelsen af lovændringerne. 

 

Skatteministeren har i kommentaren til Danske Advokaters høringssvar anført, at det vil være udgangspunk-

tet, at der skal være foretaget en særskilt sikringsakt eksempelvis tinglysning, før virksomhedens aktiver an-

ses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld.  

 

Med udgangspunkt i lovforarbejderne til lov nr. 992 og lov nr. 652 og bindende svar fra SKAT, vil indeværende 

afsnit fortolke, hvornår der foreligger en sikkerhedsstillelse efter VSL § 4 b, stk. 1. Der vil ligeledes blive be-

handlet tidspunktet for, hvornår værdien skal opgøres, samt hvad grundlaget for hævningen udgør. 

 

Det er ikke alle former for sikkerhedsstillelser, der vil blive behandlet. På baggrund af lovforarbejder og bin-

dende svar vurderes, hvilke sikkerhedsstillelser efter VSL § 4 b, stk. 1 der vurderes at være de mest proble-

matiske. 
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18.1 Kaution 
Kaution betragtes som en generel sikringsform, der er karakteriseret ved, at der som minimum består et 

trepartsforhold. Oftest er der tale om en person eller en juridisk enhed, der hæfter for en debitors betalings-

forpligtelse over for en given kreditor. Derved indestår kautionisten for debitors forpligtelse. 

 

Det er ikke altid, at det fremgår af kautionsaftalen, hvilken type kaution der er aftalt, hvorfor det i forhold til 

sikkerhedsstillelser efter VSL § 4 b, stk. 1 er vigtigt at have en klar forståelse af kautionsaftalens indhold. 

 

Lovgivningen er udformet således, at kaution som udgangspunkt ikke medfører skattemæssige konsekvenser 

for de erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen. Alligevel er der i lovforarbejderne stor usik-

kerhed om, hvornår en kautionsforpligtelse kan anses som en sikkerhedsstillelse i virksomhedsskattelovens 

forstand. 

 

I besvarelsen til SAU spørgsmål 247, præciserer skatteministeren, hvorledes kautionsstillelse skal vurderes i 

forhold til VSL § 4 b, stk. 1. Udgangspunktet er, at såfremt der stilles personlig kaution, er det ikke i sig selv 

grundlag for, at aktiver der indgår i virksomhedsordningen, betragtes at indgå som en sikkerhedsstillelse for 

gæld uden for virksomheden. Skatteministeren påpeger dog, at det afhænger af en konkret vurdering. Virk-

somhedens aktiver kan i særlige tilfælde stilles til sikkerhed for gæld der ikke indgår i virksomhedsordningen. 

Derved vil kautionen anses som en sikkerhedsstillelse efter VSL § 4 b, stk. 1. 

 

Dette er tilfældet i SKM2015.528.SR, hvor en minkavler stiller personlig kaution for en driftskredit i forbin-

delse med en skattepligtig omdannelse, hvor det ønskes at overføre de levende mink til et selskab, som er 

ejet 100 % af minkavleren. Ved stiftelse af selskabet, opstår et stiftertilgodehavende, som efterfølgende kan 

hæves skattefrit. Et stiftertilgodehavende kan i visse tilfælde betragtes som en mellemregning, der opstår i 

forbindelse med stiftelsen af selskabet. 

 

Skatterådet konkluderer, at den afgivne personlige kaution ikke i sig selv er skattepligtig efter VSL § 10, stk. 

6, men vurderer dog at de givne omstændigheder alligevel medfører, at minkavleren bliver skattepligtig efter 

VSL § 10, stk. 6. Årsagen hertil er, at han via stiftertilgodehavendet opnår adgang til en kreditfacilitet i selska-

bet, hvis kreditramme overstiger værdien af den erhvervsdrivendes private formue. Skatterådet vurderer 

derfor, at långiver ved risikovurderingen har skelet til aktiverne i virksomhedsordningen. Deres opfattelse er, 

at kreditrammens størrelse ikke ville være opnået ved selvskyldnerkaution alene ved skelen til minkavlerens 

private formue. 
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Ud af ovenstående kan det udledes, at på trods af, at der ikke er stillet direkte sikkerhed i virksomhedens 

aktiver, opnår minkavleren adgang til kreditfacilitet, som kan hæves skattefrit til privatforbrug gennem stif-

tertilgodehavendet. Denne mulighed opnår minkavleren fordi virksomheden drives i personligt regi, og fordi 

minkavleren ikke har private værdier, der giver mulighed for at stille sikkerhed, hvis der kun kigges på de 

personlige værdier isoleret set. 

 

Videre kan det konkluderes, at det ikke kun er i tilfælde, hvor der på baggrund af en kaution fremkommer en 

direkte mulighed for opnåelse af kredit, at kautionen betragtes som en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 

4 b, stk. 1. 

 

I SKM2016.48.SR driver spørger revisionsvirksomhed i personligt regi. Spørger anvender virksomhedsordnin-

gen. Spørger har desuden via en mellemregning foretaget investering i et af spørger ejet selskab, hvori han 

er hovedaktionær. Selskabet ønsker at optage lån til køb af kapitalandele, långivning samt udligning af mel-

lemregningen. Af banken kræves der personlig kaution for lånet. Skatterådet konkluderer, at spørger ikke 

bliver skattepligtig efter VSL § 4 b, stk. 1, idet der ikke stilles direkte sikkerhed i aktiver, der indgår i virksom-

hedsordningen, da spørgers personlige formue alene er tilstrækkelig til at dække kautionsbeløbet. Tilbage-

betaling af beløb på mellemregning anses ikke som at være en direkte overførsel, men en tilbagebetaling af 

tidligere foretagne indskud i selskabet med private, beskattede midler. 

 

Det kan på baggrund heraf udledes, at de personlige forhold, om hvilke værdier den skattepligtige privat har 

til rådighed i aktiver, herunder om der er stillet sikkerhed i disse værdier, gør sig gældende, når det skal 

vurderes, om virksomhedens aktiver betragtes at indgå i kautionsforpligtelsen. 

 

Derudover bør de økonomiske forhold i virksomheden undersøges. Baseret på SKM2015.528.SR skal det vur-

deres, om indskudskontoen er negativ, om der er et opsparet overskud, eller om der foreligger andre forhold, 

som kan indikere, at den skattepligtig ønsker at omgå reglerne om skattebetaling. Ligeledes er det nødven-

digt at se på hvilken hensigt, der er bag en afgivet kautionsstillelse, samt om den er sket på markedsvilkår, 

som det ses i SKM2016.356.SR. 

 

SKM2016.356.SR omhandler en spørger, der driver udlejning af landbrugsejendomme og maskiner i person-

ligt regi. Spørger anvender virksomhedsordningen. Udlejningen sker til et driftsselskab drevet som ApS, hvori 

spørger er hovedaktionær. I forbindelse med skift af bank har spørger stillet selvskyldnerkaution over for 



Kandidatafhandling Virksomhedsordningen Analyse 

Side 45 af 166 
 

driftsselskabets forpligtelser til banken. Skatterådet konkluderer, at på trods af, at spørgers private formue-

forhold indikerer, at det ved kautionsstillelse er nødvendigt at tage virksomhedens aktiver i betragtning, vil 

sikkerhedsstillelsen ikke blive betragtet som en hævning efter VSL § 10, stk. 6. Grundlaget herfor er, at spør-

ger tillige har en fordring på selskabet, samt at selskabet nu ejes indirekte i sameje med spørgers børn. Det 

lægges yderligere til grund, at selskabet betaler en markedsmæssig kautionspræmie, hvilket må indikere, at 

kautionen er stillet på markedsmæssige vilkår. Der bliver ligeledes lagt vægt på, at spørgers fordring på sel-

skabet er placeret i virksomhedsordningen. 

 

Det kan udledes, at til trods for, at en del af kautionen anses for at være stillet med skelen til virksomhedens 

aktiver, anses forholdet mellem den personlige virksomhed og selskabet ikke at have til formål at omgå skat-

telovgivningen. Det, at låneprovenuet placeres i selskabet og eventuelt anvendes til at tilbagebetale mellem-

regningen i udlejningsvirksomheden, medfører ikke, at spørger personligt har mulighed for at foretage hæv-

ninger til privatforbrug uden, at dette vil blive anset som en almindelig hævning i virksomheden. 

 

Hvor det i SKM2015.528.SR blev lagt til grund, at en del af kautionen var stillet i virksomhedsordningens 

aktiver og herved omfattet af VSL § 10, stk. 6, konkluderes der modsat i SKM2016.356.SR, på trods af lignende 

omstændigheder omkring spørgers private formue, idet fordringens anvendelse til privatforbrug forudsætter 

en efterfølgende hævning i virksomhedsordningen. Herved kan det udledes, at uanset, at der er stillet sik-

kerhed i virksomhedens aktiver, vil det ikke blive anset som en overførsel, når der ikke i forbindelse med 

kautionsforpligtelsen, foretages en hævning i virksomheden. 

 

18.1.1 Krydsende kautioner 
Selvom kaution som udgangspunkt ikke bliver anset som en sikkerhedsstillelse efter lovgivers opfattelse, bør 

den skattepligtige alligevel være forsigtig ved indgåelse af aftaler på baggrund af kautionsforpligtelser. Der 

kan let opstå usikkerhed, hvilket fremgår af spørgsmål til ministeren omhandlende kautioner. Herunder skal 

opmærksomheden henledes på hvornår der er tale om krydsende kautioner. 

 

I skatteministerens besvarelse til SAU spørgsmål 587 kommer ministeren med eksempler på hvornår der fore-

ligger krydsende kautioner. 
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Citat 2: Uddrag fra SAU endeligt svar på spørgsmål 587 

 

Ved krydsende kautioner er det nødvendigt at se på, hvilke forhold de selvstændigt erhvervsdrivende, der 

stiller kaution for hinandens gæld, har indbyrdes. Er der samhandel mellem deres virksomheder, således at 

kautionerne kan betragtes som en nødvendighed i forhold til den videre drift, vil sikkerhedsstillelserne blive 

omfattet af undtagelsesbestemmelsen64. Hvis der derimod ikke er en erhvervsmæssig sammenhæng mellem 

de to erhvervsdrivende, vil udgangspunktet være, at de forsøger af omgå skattereglerne. 

 

Det vil derfor fortsat skulle baseres på en konkret vurdering, om der er tale om krydsende kautioner, og om 

disse i så fald vil være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i VSL § 4 b, stk. 2 som en sædvanlig forretnings-

mæssig disposition.  I hvert tilfælde skal det vurderes, om kautionerne giver mulighed for, at den selvstændigt 

erhvervsdrivende opnår adgang til en kredit uden for virksomheden, som kan benyttes til at finansiere pri-

vatforbrug uden hævninger i virksomhedsordningen. 

 

Generelt kan det konkluderes på baggrund af de bindende svar, at der lægges vægt på, at såfremt der i for-

bindelse med afgivelse af kautionen ikke bliver stillet nogen form for kreditfacilitet til rådighed til privat an-

vendelse for kautionisten, vil kautionen ikke blive omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. Yderligere ses der på, om de 

værdier, den selvstændige har i privatregi, overstiger størrelsen på den forpligtelse kautionen omfatter. Hvis 

dette er tilfældet, anses kautionen for at være foretaget uden for virksomhedsordningen, og det vil ikke blive 

betragtet som en hævning. Er det derimod tilfældet, at kautionsstillelsen er større end de private aktivers 

værdi, vil der ud fra en konkret vurdering yderligere skulle vurderes, hvad formålet med kautionen er, om 

der foreligger mellemregning mellem parterne, eller om der er andre forhold, der taler for, at der kan fore-

ligge en forretningsmæssig disposition, som medfører, at kautionen ikke bliver betragtet som en hævning i 

henhold til VSL § 4 b, stk. 1, men er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i VSL § 4 b, stk. 2. 

 

                                                      
64 VSL § 4 b, stk. 2 
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Såfremt det vurderes, at en kaution er omfattet af VSL § 4 b, stk. 1, vil sikkerhedsstillelsen blive anset som en 

skattepligtig hævning efter VSL § 5. Værdien der anses for overført udgør den laveste numeriske værdi af 

enten kautionens størrelse eller gældens kursværdi på det tidspunkt, hvor kautionsforpligtelsen oprettes. 

 

18.2 Pengeinstitutters modregningsadgang 
En låneaftale mellem en erhvervsdrivende og et pengeinstitut vil som udgangspunkt indeholde en betingelse 

om mulighed for modregning. De almindelige obligationsretlige betingelser medfører dog, at der selv uden 

aftale kan ske modregning. Der er derfor tale om en mere passiv form for sikkerhedsstillelse, da der for så 

vidt ikke udarbejdes et egentligt dokument om sikkerhedsstillelse, men hvor det blot er en del af bankens 

generelle forretningsbetingelser. Modregning sker som regel i en erhvervsdrivendes indestående i et penge-

institut til hel eller delvis udligning af gæld til pengeinstituttet. 

 

Med vedtagelsen af de nye regler om sikkerhedsstillelser er det væsentligt at belyse, om pengeinstitutternes 

modregningsadgang vil blive anset som en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. Såfremt pengein-

stitutters modregningsadgang bliver omfattet af VSL § 4 b, stk. 1, vil mange erhvervsdrivende risikere at sik-

kerhedsstillelsen betragtes som en hævning uden at vide, at de engang har foretaget en disposition, der i dag 

anses som utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen. 

 

De erhvervsdrivende kan komme i klemme, såfremt virksomhedens midler og de private midler indestår i 

samme pengeinstitut. Mange erhvervsdrivende er måske slet ikke klar over, at der, via bankens generelle 

forretningsbetingelser, er stillet en passiv sikkerhedsstillelse grundet en generel modregningsadgang mellem 

indlåns- og udlånskonti. Optager den erhvervsdrivende et lån i privatøkonomien, vil pengeinstituttet ifølge 

de generelle modregningsregler højst sandsynligt kunne søge fyldestgørelse i virksomhedens indestående, 

såfremt den erhvervsdrivende skulle misligholde sine lånebetingelser. Spørgsmålet er hermed, om der i 

denne konstellation er tale om en sikkerhedsstillelse efter VSL § 4 b, stk. 1. 

 

Det fremgår ikke direkte af lovteksten, om pengeinstitutters modregningsadgang anses for at være en sik-

kerhedsstillelse, der er omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. Dog oplyser Skatteministeriet i kommentar til Danske 

Advokaters høringssvar til lovforslag nr. L 200, at bankernes almindelige modregningsadgang efter særlige 

omstændigheder, kan blive omfattet af reglen om overførsel af sikkerhedsstillelser. 

 

Der var mange af de høringsberettigede til lovforslag nr. L 200, som mente, at pengeinstitutters modreg-

ningsadgang ikke skulle være omfattet af loven. I kommentaren til Advokatrådets høringssvar til lovforslag 

nr. L 200, udtrykker Skatteministeriet, at det forhold, at et pengeinstitut har en generel modregningsadgang, 
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ikke i sig selv er nok til, at aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, anses for at være stillet til sikkerhed 

for privat gæld. Der er tale om en konkret vurdering. Skatteministeriet udtrykker endvidere, at under særlige 

omstændigheder vil en generel modregningsadgang dog kunne anses for at være en sikkerhedsstillelse i virk-

somhedsskattelovens forstand. Dette vil være tilfældet, såfremt den erhvervsdrivende, via pengeinstituttets 

modregningsadgang har opnået et arrangement i et pengeinstitut, hvor der er en klar sammenhæng mellem 

muligheden for kredit i privatsfæren og indestående på virksomhedens driftskonto eller lignende. Særligt 

hvis der ikke er stillet særskilt, privat sikkerhed for den private gæld. 

 

I L 200 endeligt svar på spørgsmål 31 redegør Skatteministeriet for, at det er lovforslagets formål om at hindre 

utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen, som nødvendiggør, at pengeinstitutternes modregningsad-

gang under særlige omstændigheder skal kunne anses for at være en sikkerhedsstillelse.  Der redegøres ikke 

nærmere for, hvordan denne form for passive sikkerhedsstillelse opfattes som anvendt til utilsigtet udnyt-

telse af virksomhedsordningen. Budskabet er, at for at indgrebet skal være effektivt, er det nødvendigt, at 

modregningsadgang kun som udgangspunkt ikke i sig selv er nok til, at aktiver, der indgår i virksomhedsord-

ningen, anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld. 

 

I L 200 endeligt svar på spørgsmål 32, præciseres det af Skatteministeriet, hvorfor pengeinstitutternes mod-

regningsadgang ikke kan udelukkes som en sikkerhedsstillelse omfattet af loven. Der påpeges, at indgrebet 

mod den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen vil være formålsløst, såfremt de tilfælde hvor en 

erhvervsdrivende bevidst forsøger at skaffe sig adgang til lavt beskattede midler til finansiering af privatfor-

brug via bestemte former for sikkerhedsstillelser, eksempelvis modregningsadgang, ikke vil blive forhindret i 

den pågældende disposition uden beskatning. 

 

Skatteministeren bekræfter i L 200 endeligt svar på spørgsmål 33, at såfremt dispositionen har en sådan 

karakter, at der efter en konkret vurdering er en klar sammenhæng mellem muligheden for at optage lånet i 

privatsfæren og indestående på virksomhedens driftskonto, vil der være tale om en sikkerhedsstillelse i virk-

somhedsskattelovens forstand. 
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Citat 3: Uddrag fra L 200 endeligt svar på spørgsmål 33 

 

Det essentielle er, at der ikke er stillet privat sikkerhed for banklånet, hvorfor skatteministeren er af den 

opfattelse, at den erhvervsdrivende har finansieret en del af den private ejendom med lavt beskattede mid-

ler. 

 

På trods af Skatteministeriets forsøg på præcisering af, hvornår pengeinstitutters modregningsadgang vil an-

ses som en sikkerhedsstillelse, efterspørger skatteudvalget dog yderligere præcisering. 

 

Skatteministeren redegør i L 200 endeligt svar på spørgsmål 54, at det ikke er muligt at opstille objektive 

kriterier for, hvornår et arrangement i et pengeinstitut har en karakter, hvor der efter en konkret vurdering, 

er en klar sammenhæng mellem muligheden for kredit i privatsfæren og indestående på virksomhedens 

driftskonto eller lignende. 

 

Der er på baggrund af lovforarbejder til lov nr. 992, indarbejdet i bemærkningerne til lovforslag nr. L 123 til 

den foreslåede § 4 b, stk. 1 præcisering af, at bestemmelsen omfatter alle aftaler, hvorved virksomhedens 

aktiver reelt vurderes at stå til sikkerhed for gæld, der ikke tilhører virksomheden. Det præciseres endvidere, 

at bankernes almindelige modregningsadgang som udgangspunkt ikke anses for at være en sikkerhedsstil-

lelse omfattet af den foreslåede § 4 b, stk. 1, men at denne form for sikkerhedsstillelse efter særlige omstæn-

digheder alligevel kan anses for at være en sikkerhedsstillelse i lovens forstand. Dette vil bero på en konkret 

vurdering. Foreligger der en klar sammenhæng mellem muligheden for kredit uden for virksomhedsordnin-

gen og indestående på virksomhedens driftskonto eller lignende, vil bankernes modregningsadgang kunne 

udgøre en sikkerhedsstillelse, der vil blive omfattet af loven. 

 

Finansrådet og FSR – danske revisorer efterspørger i deres høringssvar til lovforslag nr. L 123 nogle generelle 

retningslinjer for den brede fortolkning af sikkerhedsstillelser, og præciserer, at lovforslaget ikke løser pro-

blemet med den almindelige modregningsadgang, og hvilken virkning denne har på vurderingen af, om der 



Kandidatafhandling Virksomhedsordningen Analyse 

Side 50 af 166 
 

foreligger en sikkerhedsstillelse. Skatteministeriet kommenterer, at de efterspurgte retningslinjer så vidt mu-

ligt er fyldestgørende beskrevet i lovforslagets bemærkninger til VSL § 4 b, stk. 1. Det bemærkes, at det ikke 

er muligt at lave en udtømmende opremsning samt, at såfremt der fortsat er fortolkningsspørgsmål, kan der 

indhentes bindende svar hos SKAT. 

 

Der er i perioden fra vedtagelsen af lov nr. 992 og lov nr. 652 og frem til den 1. oktober 2016 offentliggjort 

to bindende svar omhandlende pengeinstitutternes modregningsadgang. 

 

I SKM2015.502.SR65 etablerer spørger, som benytter virksomhedsordningen, en privat kassekredit. Kassekre-

ditten er etableret uden, at banken har krævet sikkerhed i erhvervsmæssige eller private aktiver. I spørgers 

virksomhedsordning er der aktiver for en væsentlig værdi, herunder en større likvid beholdning. I privatsfæ-

ren har spørger en privat bolig, der er belånt med et realkreditlån, samt et sommerhus, der ikke er belånt. 

Herudover har spørger også andre aktiver, dog af ubetydelig værdi. 

 

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal ske beskatning af hævningen på kassekreditten, idet der ikke er tale 

om et bankengagement, hvor der er en klar sammenhæng mellem den opnåede kreditfacilitet og virksom-

hedens bankengagement. Spørger kunne have opnået samme trækningsret på kassekreditten uden virksom-

hedens eksistens, hvilket blev tillagt afgørende betydning.  Bankens modregningsadgang kan derfor i denne 

situation ikke anses som en sikkerhedsstillelse i lovens forstand. Der blev lagt vægt på, at spørger kunne stille 

sikkerhed i private aktiver med en reel værdi. Dog bemærker SKAT, at de private aktiver til enhver tid skal 

overstige værdien på den private gæld i et sådant omfang, at disse aktiver ville kunne danne grundlag for en 

sikkerhedsstillelse, såfremt långiver måtte stille krav herom. 

 

I svaret til spørgsmål 5 i SKM2015.745.SR kunne Skatterådet ligeledes bekræfte, at bankens modregningsad-

gang ikke blev anset for at være en sikkerhedsstillelse i lovens forstand. Som i lighed med SKM2015.502.SR 

er det afgørende, at spørger, kan stille betryggende sikkerhed i ubehæftede private aktiver for den private 

gæld, hvis långiver skulle anmode herom. Der er foretaget grundig indsigt i spørgers private aktiver for at 

vurdere, hvorledes spørger ville kunne opnå samme kreditfacilitet, uden at långiver ville hense til virksomhe-

den. 

 

                                                      
65 Erstatter SKM2015.471.SR 
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Det kan udledes af konklusionerne på de bindende svar, at den erhvervsdrivende inden etablering af en kre-

ditfacilitet uden for virksomhedsordningen, skal være opmærksom på, at det skal være muligt at stille be-

tryggende sikkerhed for kreditfaciliteten i ubehæftede aktiver uden for virksomhedsordningen. Såfremt 

dette er muligt, vil der som udgangspunkt ikke være belæg for at anse bankens modregningsadgang som en 

indirekte sikkerhedsstillelse. Det er vigtigt, at kunne redegøre for, at låntager kan opnå samme kreditfacilitet 

uafhængigt af virksomheden. Såfremt det er muligt at dokumentere dette, formodes det, at der ikke er 

grundlag for en hævning efter VSL § 5. 

 

Om bankens generelle modregningsadgang vil blive anset for en sikkerhedsstillelse, kan være svært at vur-

dere, da der ikke kan foretages tinglysning heraf. Efter gennemgang af lovforarbejder og bindende svar, kan 

det dog udledes, at det forhold, et pengeinstitut har en generel modregningsadgang, ikke i sig selv er nok til, 

at aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld. Der kan 

være særlige omstændigheder, der medfører, at bankens modregningsadgang alligevel anses som en sikker-

hedsstillelse i lovens forstand. Der skal i hvert tilfælde foretages en konkret vurdering. 

 

I de situationer, hvor bankens modregningsadgang efter en konkret vurdering vil blive anset for en sikker-

hedsstillelse, skal der på tidspunktet for oprettelsen af sikkerhedsstillelsen foretages en hævning efter hæ-

verækkefølgen. Såfremt bankens modregningsadgang vil blive anset for en sikkerhedsstillelse efter VSL § 4 

b, stk. 1, vil tidspunktet for sikkerhedsstillelsen være den dag, hvor der indgås aftale om kreditfacilitet. Belø-

bet, der anses for en hævning, udgør det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedens stør-

relse. 

 

I teorien kan risikoen for, at modregningsadgang vil blive anset som en sikkerhedsstillelse i virksomhedsskat-

telovens forstand, elimineres ved at adskille virksomhedens økonomi og privatøkonomien i to uafhængige 

pengeinstitutter. Virksomhedsskatteloven indeholder allerede betingelser om adskillelse af økonomierne, 

hvorfor det kunne være oplagt at udvide forståelsen til også at omfatte adskillelse mellem pengeinstitutter. 

I praksis vil denne mulighed formentlig være vanskelig, såfremt den erhvervsdrivende allerede har gældsat 

sig. Fremadrettet kan rådgiver dog bemærke sig denne mulighed og rådgive klienter til at adskille virksom-

hedens økonomi og privatøkonomien i forskellige pengeinstitutter for at undgå risikoen for en hævning. 

 

18.3 Alskyldserklæring 
En alskyldserklæring vil typisk blive afgivet i situationer, hvor den erhvervsdrivende stiller kaution eller pant-

sætning. Alskyldserklæringen omfatter, at en sikkerhedsstillelse er afgivet for at dække alle mellemværender. 
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Herunder også fremadrettede krav og ikke kun det mellemværende, der har affødt en sikkerhedsstillelse. 

Alskyldserklæringer bruges oftest i forbindelse med optagelse af gæld i pengeinstitutter. 

 

Udgangspunktet er, som nævnt i bemærkninger til lovforslag nr. L 123 som fremsat, at alskyldserklæringer 

ikke i sig selv anses for en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 4 b, stk. 1 på lige fod med kautioner og ban-

kernes almindelige modregningsadgang. Der vil dog, som ved de to øvrige sikkerhedsstillelser66, skulle ske en 

konkret vurdering, når der afgives en alskyldserklæring. Ligeledes skal det vurderes, om der opstår en sam-

menhæng i hvorvidt den selvstændigt erhvervsdrivende opnår mulighed for at opnå kreditfacilitet, der kan 

anvendes i privat regi. 

 

I ministerens bemærkning til FSR – danske revisorers høringssvar67 bekræftes ovenstående. Yderligere tilfø-

jes, at da der er tale om en værnsregel, som skal sikre udnyttelse af virksomhedsordningens regler, er det 

hensigten med loven at sikre, at de erhvervsdrivende ikke opnår skattemæssige fordele ved at optage privat 

gæld med sikkerhed i virksomhedens aktiver fremfor at foretage hævning i virksomheden. 

 

I høringssvar til lovforslag nr. L 20068, bliver det præciseret, at såfremt der er stillet privat sikkerhed for privat 

gæld, vil alskyldserklæringer ikke blive betragtet som en sikkerhedsstillelse. Skulle den private sikkerhedsstil-

lelse bortfalde, mens den private gæld fortsat består, gør omstændighederne, at hvis der er afgivet en 

alskyldserklæring i virksomheden, vil alskyldserklæringen nu også omfatte den private gæld, og derved bliver 

den skattepligtige omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. 

 

Det fremgår af L 200 endeligt svar til spørgsmål 52, at der ikke foretages en overførsel af sikkerhedsstillelse i 

form af en alskyldserklæring, når der samtidig er stillet privat sikkerhed for den private gæld som alskyldser-

klæringen måtte omfatte. 

 

Som ved både kaution og modregningsadgang er tidspunktet for værdiansættelsen, det tidspunkt hvor 

alskyldserklæringen afgives. 

 

18.4 Virksomhedspant 
Virksomhedspant kan stilles til sikkerhed for en bestemt gæld eller for en kassekredit. Virksomhedspantet 

kan stilles til sikkerhed for flere lån og kreditter, ligesom det kan, via en alskyldserklæring, stilles til sikkerhed 

                                                      
66 Kaution og pengeinstitutters modregningsadgang 
67 Høringssvar til lovforslag nr. L 123 Bilag 8 fra FSR – danske revisorer 
68 Høringssvar fra Finansrådet 
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for enhver gældspost mellem pantsætter og panthaver. I praksis ses et virksomhedspant ofte at være stillet 

til sikkerhed for hele den fordring, som en kreditor har, både virksomhedsgæld og privatgæld. Det er i disse 

tilfælde, at lovændringerne til virksomhedsskatteloven kan medføre skattemæssige konsekvenser for den 

erhvervsdrivende, da der vil være tale om, at der bliver stillet sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen for 

gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. 

 

Virksomhedspant adskiller sig fra andre sikkerhedsstillelser, da virksomhedspant i modsætning til pant i fast 

ejendom, ikke er en direkte sikkerhedsstillelse. 

 

Det er forfatternes opfattelse, at der er tale om en direkte sikkerhedsstillelse, når der er optaget et lån, hvor 

det fremgår af låneaftalen specifikt hvilke identificerbare aktiver, der er stillet til sikkerhed for gælden, ek-

sempelvis bil X eller ejendom Y. Ved virksomhedspant, kan der ikke direkte udpeges et specifikt identificer-

bart aktiv, som er stillet til sikkerhed. Virksomhedspantet omfatter en klynge af bestemte former for aktiv-

kategorier. Indholdet af kategorierne vil variere ved virksomhedens drift, hvilket ikke påvirker sikkerhedsstil-

lelsen eller anses for misligholdelse af lånebetingelserne. Virksomhedspantet omtales som et flydende pant, 

netop fordi indholdet af aktiverne varierer. 

 

Ved virksomhedspant gives der underpant69 i en række af de aktiver, som virksomheden ejer og fremtidigt 

erhverver, jf. TL § 47, stk. 1, 1. pkt. Der er i TL § 47 c, stk. 3 oplistet hvilke aktiver, der kan blive omfattet af 

virksomhedspant. Det fremgår af lovforslag nr. L 16270 (2004-05), at opremsningen er udtømmende. Det af-

tales ved pantsætningstidspunktet, hvilke aktivkategorier der skal være omfattet af virksomhedspantet. 

 

Virksomhedspantet er et flydende pant. Dette betyder, at selvom en långiver har pant i aktiverne, er virk-

somhedspantet ikke til hinder for, at virksomheden eksempelvis løbende sælger ud af det pantsatte varela-

ger. Senere tilføjelser af nye varer indgår på den anden side automatisk i pantet. Pantets omfang er derfor 

varierende. 

 

Det fremgår af TL § 47 c, stk. 4, at der er nogle typer af aktiver, som ikke kan indgå i et virksomhedspant. Det 

gælder eksempelvis fast ejendom. Sikkerhedsstillelse i fast ejendom følger sit eget regelsæt. 

 

                                                      
69 Ved underpant kan pantsætteren beholde den eller de pantsatte genstande. Sikringsakten ved underpanteret er 
tinglysning. 
70 Lovforslag nr. L 162 som fremsat 
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Kontanter er ikke opregnet i TL § 47 c, stk. 4. Modsætningsvis er kontanter heller ikke opregnet i TL § 47 c, 

stk. 3. Da opremsningen er udtømmende, tolkes det, at kontanter ligeledes ikke kan indgå i et virksomheds-

pant 

 

Det er forfatternes opfattelse, at virksomhedspant er en sikkerhedsstillelse, der er hyppigt anvendt i praksis. 

 

18.4.1 Er virksomhedspant omfattet af VSL § 4 b, stk. 1? 
Ved gennemgang af lovforarbejder til lov nr. 992 og lov nr. 652, SAU spørgsmål samt bindende svar er det 

forfatternes opfattelse, at der ikke forekommer væsentlige fortolkningsmæssige tvivl, om et virksomheds-

pant vil blive anset som en sikkerhedsstillelse i virksomhedsskattelovens forstand. Er der stillet sikkerhed i 

form af virksomhedspant i virksomhedens aktiver for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, er der 

tale om en disposition, der som udgangspunkt skal beskattes efter VSL § 4 b, stk. 1. Dette konkluderes ud fra, 

at det er præciseret i kommentaren til Danske Advokaters høringssvar til lovforslag nr. L 200 og i bemærk-

ningerne til lovforslag nr. L 123 om den foreslåede bestemmelse § 4 b, stk. 1, at der altid vil foreligge en 

sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 4 b, stk. 1, hvis der tinglyses pant i et virksomhedsaktiv. Sammenholdes 

dette med, at et virksomhedspant skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler71, kan det udledes, at 

virksomhedspant er en sikkerhedsstillelse omfattet af virksomhedsskatteloven. 

 

Det skal bemærkes, at det er anført i Skatteministeriets kommentar til Dansk Erhvervs høringssvar til lov-

forslag nr. L 200, at virksomhedspant, som er stillet til sikkerhed for hele den erhvervsdrivendes gæld, her-

under også privat gæld, som udgangspunkt vil blive omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. Der anføres som udgangs-

punkt, da det forklares, at hvis der er stillet særskilt privat sikkerhed for den private gæld, vil virksomheds-

pantet ikke medføre skattemæssige konsekvenser. Virksomhedspant vil derfor kun blive anset for at være 

stillet til sikkerhed for privat gæld, hvis der alene er stillet virksomhedspant, og der ikke er afgivet særskilt 

privat sikkerhed. 

 

Dette bekræftes i SAU endeligt svar på spørgsmål 250, hvor skatteministeren anfører, at der skal være stillet 

særskilt privat sikkerhed for et beløb svarende til gældens kursværdi, for at en overførsel kan undgås. Det 

anføres endvidere, at den private sikkerhed for den private gæld skal udgøre en reel værdi. Såfremt den 

private sikkerhed ingen reel værdi har, fordi det private aktiv eksempelvis allerede er pantsat, vil virksom-

hedspantet alligevel kunne udløse en overførsel efter VSL § 4 b, stk. 1. 

 

                                                      
71 TL § 47 c, stk. 2 
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I forlængelse af spørgsmål 250 bekræfter skatteministeren i SAU endeligt svar på spørgsmål 591, at hvis den 

særskilte, privatstillede sikkerhed ikke har en tilstrækkelig høj eller reel værdi, så er det alene den del af 

gælden, der overstiger værdien af de private aktiver, der udløser skattemæssige konsekvenser.  Dette kan 

illustreres i nedenstående figur. 

 
Figur 5: Gældens værdi overstiger private aktiver, Kilde: egen tilvirkning 
 

Heraf kan udledes, at en erhvervsdrivende kan undgå, at der sker en hævning i de tilfælde, hvor banken 

kræver, at virksomhedspant stilles til sikkerhed for alle den erhvervsdrivendes lån, uanset om disse indgår 

eller ikke indgår i virksomhedsordningen, såfremt der er stillet særskilt privat sikkerhed. 

 

Skatteministeriet anfører i en kommentar til FSR - danske revisorers høringssvar til lovforslag nr. L 200, at der 

også indgår andre elementer i vurderingen af, om virksomhedspant vil blive anset for at være stillet til sik-

kerhed for privat gæld. FSR – danske revisorer har i høringssvar til lovforslag nr. L 200 spurgt, om det ud fra 

følgende eksempel vil blive vurderet, at virksomhedspantet vil blive anset som sikkerhed for privat gæld: 

 

 
Citat 4: Uddrag fra Skatteministeriets kommentar til FSR - danske revisorers høringssvar til lovforslag nr. L 200 

 

Skatteministeriet svarede følgende: 

 

 
Citat 5: Uddrag fra Skatteministeriets kommentar til FSR - danske revisorers høringssvar til lovforslag nr. L 200 
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Der skal altså i hvert tilfælde foretages en konkret vurdering, hvor også den erhvervsdrivendes private for-

mue skal vurderes.    

 

18.4.2 Værdiansættelse af beløb, der anses for overført efter § 4 b, stk. 1 
Såfremt et virksomhedspant anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld, er det efter gennemgang 

af ovennævnte materiale forfatternes opfattelse, at der forekommer mange fortolkningsmæssige usikkerhe-

der omkring selve opgørelsen af værdien af virksomhedspantet som sikkerhedsstillelse. Dette er en konse-

kvens af, at virksomhedspant er et flydende pant, hvis værdi er varierende. Det er derfor væsentligt at belyse, 

hvorvidt en forøgelse af virksomhedspantet ved tilførsel af yderligere aktiver medfører, at sikkerhedsstillel-

sens værdi anses for øget med den konsekvens, at den erhvervsdrivende anses for at have overført et yder-

ligere beløb til privatøkonomien og dermed skal beskattes af den forøgede værdi. Ligeledes er det væsentligt 

at belyse, om fald i gældens kursværdi og salg af erhvervsmæssige aktiver medfører skattemæssige konse-

kvenser. 

 

18.4.2.1 Forøgelse af virksomhedspantets værdi 
Det fremgår af betænkning til lovforslag nr. L 200 og bemærkninger til lovforslag nr. L 123, at der vil være 

skattemæssige konsekvenser ved udsving i værdien, når der er tale om en sikkerhedsstillelse som virksom-

hedspant. Såfremt virksomheden tilføres værdier i form af yderligere aktiver, og sikkerhedsstillelsens værdi 

derved forøges, vil det medføre skattemæssige konsekvenser. Den erhvervsdrivende vil i en sådan situation 

anses for at have stillet en ny eller yderligere sikkerhed, hvilket medfører, at der er overført et yderligere 

beløb til privatøkonomien svarende til den værdi, som virksomhedspantet er forøget med. Det er dog anført, 

at der kun sker yderligere overførsel i de tilfælde, hvor sikkerhedsstillelsens størrelse er lavere end gælden 

på det tidspunkt, hvor sikkerheden blev stillet. Dette betyder, at det overførte beløb er maksimeret til gæl-

dens størrelse. Dette bekræftes også af skatteministeren i L 200 endeligt svar på spørgsmål 52. 

 

Skatteministeriet redegør i kommentaren til Landbrug & Fødevarers høringssvar til lovforslag nr. L 123, hvor-

for tilførsel af værdier til et virksomhedspant medfører skattemæssige konsekvenser: 

 

 
Citat 6: Uddrag fra Skatteministeriets kommentar til Landbrug & Fødevarers høringssvar til lovforslag nr. L 123 
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I L 200 endeligt svar på spørgsmål 52, redegør skatteministeren nærmere for de skattemæssige konsekvenser 

ved sikkerhedsstillelser, der betegnes som flydende, herunder virksomhedspant. Af spørgsmålet fremgår føl-

gende: 

 

 
Citat 7: Uddrag fra L 200 endeligt svar på spørgsmål 52 

 

Hertil svarer ministeren til spørgsmål 52:  

 

 
Citat 8: Uddrag fra L 200 endeligt svar på spørgsmål 52 

 

Det der er afgørende for, at landmandens anskaffelse af aktivet får skattemæssige konsekvenser, er at sik-

kerhedsstillelsens størrelse på tidspunktet, hvor der stilles sikkerhed, er lavere end gælden.  

 

I praksis må det antages, at såfremt landmanden ved indkøbet af traktoren har solgt eller skrottet nogle 

aktiver, vil det være nettoforøgelsen, der skal beskattes. 

 

18.4.2.2 Hvordan og hvornår skal tilførslen af værdier opgøres i et virksomhedspant? 
I SAU endeligt svar på spørgsmål 362 redegør skatteministeren nærmere for, hvordan og hvornår tilførsel af 

værdier i et virksomhedspant i forhold til debitorer og varelager opgøres. Skatteministeren anfører, at vær-

dien af de tilførte aktiver skal opgøres til handelsværdien på det tidspunkt, hvor aktiverne indgår i virksom-
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heden og derved omfattes af virksomhedspantet.  I svaret præciseres ikke nærmere, at denne værdiansæt-

telse udelukkende gælder for debitorer og varelager, hvorfor det må antages at gælde for alle aktiver omfat-

tet af virksomhedspantet. 

 

Det kan ligeledes udledes af L 200 endeligt svar på spørgsmål 52, at afståelse af erhvervsaktiver heller ikke 

medfører skattemæssige konsekvenser. 

 

18.4.2.3 Udsving i gældens kursværdi 
Det fremgår af bemærkninger til lovforslag nr. L 123, at såfremt der sker udsving i gældens kursværdi, efter 

at en sikkerhedsstillelse er foretaget, har det ikke skattemæssige konsekvenser. Gældens kursværdi er kun 

relevant på tidspunktet, hvor sikkerhedsstillelsen anses for foretaget. 

 

18.4.2.4 Eksempel på skattemæssige konsekvenser, når virksomhedspant anses for omfattet af VSL 
§ 4 b, stk. 1 

Følgende er et tænkt eksempel, der på baggrund af ovenstående illustrerer de skattemæssige konsekvenser, 

når der er stillet virksomhedspant for privat gæld, og der efterfølgende foretages tilførsel af værdier til virk-

somhedspantet: 

 
Figur 6: Skattemæssige konsekvenser ved virksomhedspant, Kilde: egen tilvirkning 
 

Der er i eksemplet taget udgangspunkt i, at der 1. januar 2016 er optaget et privat lån på kr. 1.000.000. Der 

er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver i form af et virksomhedspant. Det skal bemærkes, at der ikke er 

stillet særskilt privat sikkerhed for den private gæld. På tidspunktet, hvor sikkerhedsstillelsen anses for afgi-

vet, udgør handelsværdien af virksomhedspantet kr. 600.000, og gældens kursværdi udgør kr. 1.000.000. Da 

sikkerhedens størrelse er den laveste, anses kr. 600.000 for overført til den skattepligtige. 

 

Den 1. februar 2016 anskaffes et driftsmiddel til kr. 150.000. Herefter vil handelsværdien af virksomhedspan-

tet udgøre kr. 750.000. Da virksomhedspantets værdi forøges, bliver den forøgede værdi anset for en ny 

sikkerhedsstillelse. Der anses derfor at være overført yderligere kr. 150.000 til den erhvervsdrivende. 
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Den 31. december 2016 udgør handelsværdien kr. 500.000. Faldet i handelsværdien medfører ingen skatte-

mæssige konsekvenser. 

 

De samlede dispositioner for året 2016 medfører, at der anses i alt kr. 750.000 for overført til den erhvervs-

drivende. Overførslen på kr. 750.000 skal indgå i årets samlede overførsler og indgå i overskudsdisponeringen 

for indkomståret 2016. 

 

Den 1. februar 2017 anskaffes yderligere driftsmidler for i alt kr. 700.000. Alt andet lige udgør handelsværdien 

på virksomhedspantet kr. 1.200.000. Gælden er fortsat kr. 1.000.000. Da der allerede er overført kr. 750.000 

til den erhvervsdrivende, anses der at være overført yderligere kr. 250.000. Det bemærkes, at der kun anses 

kr. 250.000 for overført og ikke kr. 450.00072. Dette skyldes, at det beløb, der anses for overført, ikke kan 

overstige gældens kursværdi på det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillelsen blev stillet. 

 

Den 1. november 2017 sælges nogle driftsmidler uden tilsvarende køb. Handelsværdien af virksomhedspan-

tet udgør herefter kr. 975.000. Dette har ingen skattemæssige konsekvenser. 

 

De samlede dispositioner i 2017 medfører, at der anses i alt kr. 250.000 for overført til den erhvervsdrivende. 

Overførslen på kr. 250.000 skal indgå i årets samlede overførsler og indgå i overskudsdisponering for ind-

komståret 2017. 

 

Såfremt optagelsen af lånet på kr. 1.000.000 blev optaget før den 10. juni 2014, ville sikkerhedsstillelsen være 

omfattet af overgangsreglerne, som er beskrevet i afsnit 16. Det antages, at handelsværdien den 11. juni 

2014 udgjorde de kr. 600.000, og gældens kursværdi den 11. juni 2014 udgjorde kr. 1.000.00. Sikkerhedsstil-

lelsens størrelse på kr. 600.000 skal i dette tilfælde ikke anses for overført til den erhvervsdrivende. Det første 

beløb, der anses for overført til den skattepligtige, er de kr. 150.000 i ovennævnte figur 7, såfremt der i 

perioden 11. juni 2014 – 1. februar 2016 ikke var anskaffet yderligere aktiver. 

 

18.4.3 Når flere har pant i samme aktiv 
Spørgsmål og svar på SAU spørgsmål 249 belyser værdiansættelsesspørgsmålet, når flere har pant i samme 

aktiv. I svar til spørgsmål 249 anfører skatteministeren, at andre kreditorers panterettigheder skal tages i 

betragtning ved vurderingen af værdien af sikkerhedsstillelsen. Dette kan medføre, at hvis andre kreditorer 

har fortrinsstilling til at søge sig fyldestgjort i alle aktiverne forud for kreditoren med virksomhedspantet, og 

                                                      
72 De kr. 450.000 fremkommer af: Handelsværdi kr. 1.200.000 minus totale overførsler kr. 750.000 
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sidstnævnte ikke kan opnå dækning for sit krav ved virksomhedspantet, vil sikkerhedsstillelsen overfor sidst-

nævnte kreditor som udgangspunkt ikke have en værdi. Dette kan illustreres i følgende eksempel. 

 
Figur 7: Flere parter med pant i samme aktiv, Kilde: egen tilvirkning 
 

I 1. scenarie er der optaget privat bankgæld med sikkerhed i virksomhedens aktiver i form af virksomheds-

pant. Der er ikke stillet særskilt, privat sikkerhed. Værdien af sikkerhedsstillelsen udgør aktivernes handels-

værdi, kr. 200.000. Gældens kursværdi udgør kr. 200.000. I dette scenarie har andre kreditorer fortrinsstilling 

til at søge sig fyldestgjort i alle aktiverne forud for banken, hvorfor værdien af sikkerhedsstillelsen ikke har 

en reel værdi. Det beløb, der anses for overført til den skattepligtige, udgør kr. 0, da beløbet, der anses for 

overført, er den laveste værdi af enten sikkerhedsstillelsens størrelse, kr. 0 og gældens kursværdi, kr. 

200.000. 

 

I 2. scenarie er samme forhold gældende som i 1. scenarie, dog er fortrinsstillingen i scenarie 2 sat til kr. 

100.000. I dette scenarie indgår der i virksomhedspantet en bil, som er solgt med ejendomsforbehold. Der 

er altså en anden kreditor, der har fortrinsstilling til fyldestgørelse i ét af aktiverne, der indgår i virksomheds-

pantet, forud for banken. Handelsværdien af bilen udgør kr. 100.000, hvorfor den reelle værdi af virksom-

hedspantet udgør kr. 100.000. Det beløb, der anses for overført til den erhvervsdrivende er den laveste værdi 

af sikkerhedsstillelsens størrelse eller gældens kursværdi. I dette scenarie anses der for overført kr. 100.000, 

da dette er den reelle værdi af sikkerhedsstillelsen, og værdien er mindre en gældens kursværdi. 

 

Lovændringerne medfører betydelige administrative konsekvenser for brugerne af virksomhedsordningen, 

når gælden uden for virksomhedsordningen er højere end værdien af virksomhedspantet. Indeværende af-

snit om virksomhedspant belyser, hvorledes en forøgelse af virksomhedspantet vil udløse skattemæssige 

konsekvenser. Den erhvervsdrivende kan med virksomhedspanthaver aftale et maksimum på virksomheds-

pantets værdi. Det er dog i praksis vanskeligt at afgøre, hvis ansvar det er at holde øje med, at maksimum er 

nået, og der derfor ikke længere skal være skattemæssige konsekvenser forbundet med forøgelse af virk-

somhedspantets værdi. 

 

Såfremt en erhvervsdrivende vil gardere sig mod at blive omfattet af VSL § 4 b, stk. 1 ved sikkerhedsstillelse 

i form af et virksomhedspant, kan det på pantsætningstidspunktet aftales med virksomhedspanthaver, som 



Kandidatafhandling Virksomhedsordningen Analyse 

Side 61 af 166 
 

ofte vil være pengeinstituttet, at virksomhedspantet udelukkende er stillet til sikkerhed for den erhvervs-

mæssige gæld. Rådgiver kan for fremtiden være opmærksom på denne mulighed for at rådgive sine klienter 

bedst muligt, så klienterne ikke bliver straffet for en disposition, som ikke er tiltænkt som en omgåelse af 

reglerne i virksomhedsordningen.  Såfremt virksomhedspanthaver indvilliger i, at virksomhedspantet kun skal 

omfatte virksomhedens gæld, er der som udgangspunkt ikke belæg, for at dispositionen vil blive anses som 

en hævning i hæverækkefølgen efter VSL § 4 b, stk. 1. 

 

18.5 Pant i blandet ejendom 
Siden fremsættelsen af lovforslag nr. L 200, har der været en del tvivlsspørgsmål om, hvordan sikkerhedsstil-

lelser i blandet benyttet ejendom skal behandles. Som nævnt i afsnit 11.2.2.2 kan selvstændigt erhvervsdri-

vende uden skattemæssige konsekvenser stille en blandet benyttet ejendom til sikkerhed for gæld, der ikke 

indgår i virksomhedsordningen under forudsætning af, at gælden ikke overstiger ejendomsværdien af den 

private del af ejendommen. 

 

I svaret til SAU spørgsmål 787 bekræfter skatteministeren at vurderingen, af om gælden overstiger ejen-

domsværdien, skal ske på det tidspunkt, hvor pantet er afgivet uanset, om dette er sket flere år før vedtagelse 

af lov nr. 992. 

 

Dette bliver ligeledes bekræftet i SKM2016.44.SR, hvor der løbende er foretaget forbedringer på stuehuset, 

der anvendes til privat beboelse, til en erhvervsejendom, der er indskudt i virksomhedsordningen i 2005. 

Skatterådet kommer frem til, at optagelse af et nyt lån, ikke vil blive omfattet af VSL § 10, stk. 6, såfremt 

gældens kursværdi ikke overstiger ejendomsværdien af stuehuset. Det bliver yderligere bekræftet, at stue-

husets ejendomsværdi opgøres på det tidspunkt, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende er indtrådt i virk-

somhedsordningen. 

 

Afgørelsen konkluderer, at ved optagelse af lån med sikkerhed i den blandet benyttede ejendom i forbindelse 

med forbedringer af et stuehus, vil lånet ikke blive betragtet som en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 4 

b, stk. 1, så længe den samlede, private gæld med pant i blandet benyttet ejendom ikke overstiger ejendoms-

værdien af stuehuset. Ejendomsværdien opgøres på det tidspunkt, hvor en skattepligtig med gæld i blandet 

benyttet ejendom indtræder i virksomhedsordningen. Er den selvstændigt erhvervsdrivende allerede i virk-

somhedsordningen på det tidspunkt, hvor pantet stilles, er det ejendomsværdien på tidspunktet for sikrings-

akten, der skal lægges til grund ved vurderingen. 
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I tilfælde, hvor der sker om- eller nybygning af stuehuset, vil det være anskaffelsessummen, som lægges til 

grund, såfremt der ikke foreligger en ejendomsværdi i forbindelse med vurdering af sikkerhedsstillelsens 

størrelse. Dette udledes med udgangspunkt i SKM2015.805.SR og SAU endeligt svar på spørgsmål 262. 

 

I SKM2015.805.SR bekræfter skatterådet, at VSL § 10, stk. 6 finder anvendelse, såfremt der via lånoptagelse 

af en byggekredit til brug for opførelse af et nyt stuehus optages yderligere gæld, som er udover, hvad der 

skal anvendes til at gennemføre opbygningen i overensstemmelse med VSL § 10, stk. 8. Der blev lagt vægt 

på, at byggekreditten blev etableret som en kassekredit uden trækningsret, hvilket medførte, at der kun 

kunne udbetales beløb i takt med, at stuehusets fremgang kunne dokumenteres i form af regninger. Herved 

kunne den løbende, etablerede gæld ikke overstige den kontante anskaffelsessum for de udførte byggear-

bejder. Skatterådet kunne ligeledes bekræfte, at forbedringer ved opførelse af et nyt stuehus, kunne tillæg-

ges ejendomsværdien i det omfang, at udgiften til forbedringerne var afholdt i henhold til skattelovgivnin-

gens almindelige regler. Der var altså ikke krav om, at udgiften til forbedringerne skulle være betalt. 

 

Samme situation er gældende i SKM2016.6.SR, hvor der optages et kreditforeningslån med pant i en fast 

ejendom, hvorfra der drives landbrug. Det oprindelige stuehus var nedrevet i 2012, men ønskedes opbygget 

på ny. Udgangspunktet er, at da VSL § 10, stk. 8 omfatter eksisterende stuehus, vil den erhvervsdrivende 

blive skattepligtig efter § 10, stk. 6. Baseret på en formålsfortolkning vurderes det, at VSL § 10, stk. 8 kan 

finde anvendelse, da kreditforeningslånet vedrører opbygning af stuehus, som skal tjene til bolig for den 

erhvervsdrivende. Det forudsættes dog, at kreditten ydes i takt med opbygningen. Værdiansættelsen af stue-

huset må vurderes at være den samme som de faktiske, afholdte byggeomkostninger. 

 

I situationer som ovenfor, hvor der er optaget en byggekredit i forbindelse med opførelse af et nyt stuehus, 

sidestilles omkostningerne til opførelse med ejendommens værdi, såfremt der ikke foreligger en ejendoms-

vurdering.  Ved en byggekredit trækkes der på kontoen i takt med, at stuehuset opføres. Det må med ud-

gangspunkt heri antages, at såfremt der optages en kassekredit, hvor hele provenuet stilles til rådighed på 

én gang, vil dette være omfattet af VSL § 10, stk. 6, da den selvstændigt erhvervsdrivende får adgang til hele 

provenuet, og det derved kan anvendes til privat forbrug. 
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Til spørgsmål 26273 bekræfter skatteministeren følgende eksempel: 

 

 
Citat 9: Uddrag fra SAU svar på endeligt spørgsmål 262 

 

Det må på baggrund heraf kunne udledes, at hvor et stuehus rives ned, ses der ikke på den oprindelige værdi, 

men derimod den nye værdi af stuehuset, baseret på de kontante udgifter der fremkommer i forbindelse 

med opførelsen. Dette bekræfter Skatterådet i bindende svar, SKM2016.45.SR, hvor det lægges til grund, at 

ejendomsværdien for det gamle stuehus ikke kan anvendes i forbindelse med en værdiansættelse af det nye 

stuehus, på trods af det gamle stuehus først rives ned på det tidspunkt, hvor det nye tages i brug.  

 

Undtagelsesreglen i VSL § 4 b, stk. 3 omhandlende pant i blandet benyttet ejendom er ikke kun gældende for 

landbrugsejendomme, hvorpå der er et tilhørende stuehus, der anvendes til privat benyttelse efter reglerne 

i VSL § 1, stk. 3. 

 

I SKM2016.189.SR spørgsmål 1, behandler skatterådet et bindende svar, hvor en selvstændigt erhvervsdri-

vende driver udlejningsejendom, hvor der er en tilhørende lejlighed til privat beboelse. Den erhvervsmæssige 

del af ejendommen udlejes til selskab ejet af den erhvervsdrivende.  Ved en omlæggelse af lån opstår tvivls-

spørgsmålet i forhold til VSL § 4 b, stk. 3. 

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende i SKM2016.189.SR ønsker at optage et lån i privatsfæren med sikkerhed 

i den private del af ejendommen. Ved opgørelse af vurderingsfordeling foretaget af SKAT, tager vurderingen 

udgangspunkt i ejendomsvurderingen for hele ejendommen, hvoraf den private bolig udgør 24,5 %. Det må 

med udgangspunkt heri vurderes, at den erhvervsmæssige andel udgør mindst 25 %74. Udgangspunktet er 

herefter, at ejendommen er korrekt placeret i virksomhedsordningen efter VSL § 1, stk. 3, 2. pkt.  Efterføl-

gende vurderes det, at da lånet med pant i den private del af ejendommen er lavere end den fastsatte ejen-

domsværdi, vil sikkerhedsstillelsen blive omfattet er undtagelsen efter VSL § 4 b, stk. 3. Havde lånet været 

større end ejendomsværdien af den private del af ejendommen, betragtes det som, at der er foretaget pant 

                                                      
73 SAU almindelig del 2014-15, 1. samling 
74 Lovbemærkning nr. 8 til LBK 2013-09-18 nr. 1114 
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i den del af ejendommen, der vedrører virksomheden. Derved vil den del af lånet, som overstiger den private 

andel af lånet, blive omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. Følgende forhold illustreres i nedenstående eksempel: 

 
Figur 8: Overførsel af privat gæld ved blandet ejendom, Kilde: egen tilvirkning 

 

Det kan på baggrund heraf udledes, at hvor der er stillet sikkerhed i en blandet ejendom for gæld uden for 

virksomhedsordningen, vil den erhvervsdrivende ikke blive omfattet af VSL § 4 b, stk. 1, såfremt gældens 

kursværdi er lavere end ejendomsvurderingen. Yderligere kan det udledes, at der for at opfylde reglerne om 

blandet benyttet ejendom, skal foreligge en vurderingsfordeling efter VSL § 1, stk. 3 og VURDL § 33. Såfremt 

det konstateres på baggrund af en vurderingsfordeling, at ejendommen ikke kan betragtes som en blandet 

benyttet ejendom, må det antages, at hvor der er optaget private lån med sikkerhed i ejendommen, må det 

betragtes som en sikkerhedsstillelse efter VSL § 4 b, stk. 1 

 

Beslutning om at indføre en undtagelsesregel omfattende gæld i blandet benyttet ejendomme synes at være 

nødvendig, da det ellers ville have været en problematik, der ville påvirke en del af de erhvervsdrivende, der 

anvender virksomhedsordningen. En større udfordring med opgørelsen er, hvilke værdier der skal anvendes, 

hvilket ses ud fra de af SKAT’s afgivne bindende svar. 

 

Hvornår en sikkerhedsstillelse anses som hævet efter VSL § 4 b, stk. 1, afhænger først og fremmest af, om 

gælden overstiger ejendomsværdien af den private andel af den blandet benyttede ejendom, uanset på hvil-

ket tidspunkt pantet er afgivet. 

 

18.6 Privat kassekredit 
I bemærkninger til lovforslag nr. L 200 anvendes et forsimplet eksempel med en kassekredit til at belyse, 

hvorledes en erhvervsdrivende i virksomhedsordningen kan anvende sikkerhedsstillelse med aktiver i virk-

somheden til at opnå en privat kreditfacilitet.  I eksemplet illustreres, hvorledes en erhvervsdrivende ved at 

stille det opsparede overskud i virksomheden til sikkerhed for gæld i privatøkonomien, finansierer sit privat-

forbrug med en kassekredit via en såkaldt spejlingskonto. Dette har indtil vedtagelsen af ændringerne til 
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virksomhedsskatteloven ikke været i direkte strid med loven, men har dog heller ikke været hensigten med 

loven. 

 

18.6.1 Særskilt, privat sikkerhed 
Som det var tilfældet med virksomhedspantet, er det vigtigt at se på, om der foreligger en særskilt, privat 

sikkerhed for kassekreditten. Er dette tilfældet, vil der kun skulle foretages en hævning, såfremt værdien af 

trækket på kassekreditten på et tidspunkt overstiger værdien af den private sikkerhedsstillelse. I 

SKM2015.502.SR skulle der ikke ske beskatning efter VSL § 10, stk. 6 af eventuelle hævninger på en kassekre-

dit på trods af, at der ikke var stillet særskilt, privat sikkerhed. Det afgørende og essentielle var, at den er-

hvervsdrivende havde mulighed for at stille betryggende særskilt privat sikkerhed i ubehæftede aktiver uden 

for virksomhedsordningen. Det kan udledes heraf, at der ikke foretages en hævning efter hæverækkefølgen, 

hvis der er stillet særskilt sikkerhed for kassekreditten, som reelt svarer til trækningsretten på kassekreditten. 

Såfremt der ikke er stillet særskilt, privat sikkerhed, skal der i henhold til SKM2015.502.SR ikke ske beskat-

ning, hvis det kan dokumenteres, at den erhvervsdrivende er i stand til at stille privat sikkerhed. 

 

18.6.2 Trækningsretten er ikke udnyttet 
Det fremgår allerede af eksemplet i bemærkningerne til lovforslag nr. L 200, at en sikkerhedsstillelse i virk-

somhedens aktiver for en privat kassekredit som udgangspunkt medfører skattemæssige konsekvenser. Det 

anføres dog i betænkningen til lovforslag nr. L 200, at det først medfører skattemæssige konsekvenser, når 

den erhvervsdrivende trækker på kreditten. Dette adskiller sig dermed fra hovedreglen om, at det er tids-

punktet for, hvornår sikkerheden er stillet, der afgør, hvornår overførslen skal ske. Den erhvervsdrivende 

bliver altså ikke beskattet af selve trækningsretten på kassekreditten. Der gælder derfor særlige omstændig-

heder ved beskatning af sikkerhedsstillelser i forhold til kreditter med en trækningsret, da gældens størrelse 

anses for at være det beløb, der faktisk er trukket på kassekreditten. 

 

Skatteministeren bekræfter i L 200 endeligt svar på spørgsmål 38, at der ikke vil ske beskatning af selve træk-

ningsretten på kassekreditten. Skatteministeren præciserer, at i relation til kassekreditter, er trækningstids-

punktet og ikke det tidspunkt, hvor kreditfaciliteten etableres, der er relevant for selve opgørelsen af det 

beløb, der anses for overført. Dette begrundes med, at det først er, når den erhvervsdrivende udnytter træk-

ningsretten på kreditten, at der kan siges at være stiftet en gæld. Det præciseres ligeledes, at den periode, 

der skal anvendes ved vurderingen af det største samlede træk på en kassekredit, er hele indkomståret. Det 

er den største negative saldo, der er relevant, hvilket også bekræftes af skatteministeren i L 200 endeligt svar 

på spørgsmål 47. Det anføres, at den samlede overførsel er maksimeret til trækningsretten på kassekreditten, 

ergo gældens størrelse. 
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18.6.3 Flere kreditter med en trækningsret 
I SAU endeligt svar på spørgsmål 363 anfører skatteministeren, hvorledes opgørelsen af det højeste træk skal 

opgøres, såfremt der eksempelvis er oprettet to kassekreditter i privat regi, med sikkerhed i virksomhedens 

aktiver. Opgørelsen af det største træk på flere forskellige kreditter med en trækningsret skal ske på bag-

grund af hver enkelt kredits største udvisende negative saldo i løbet af et indkomstår. 

 

I bemærkningerne til det fremsatte lovforslag nr. L 123 bekræftes allerede ovennævnte forhold. Det anføres 

dog, at til brug for vurderingen af de værdier, der er gjort brug af i de enkelte indkomstår, ses der på det 

største træk på kassekreditten i det pågældende indkomstår. Det præciseres imidlertid, at den del af trækket, 

der i tidligere indkomstår allerede er blevet anset som en overførsel, skal fragå det vedkommende ind-

komstår, så der ikke forekommer en dobbeltbeskatning. 

 

18.6.4 Kassekreditter etableret før den 10. juni 2014 
Der er som nævnt, det største samlede træk set henover indkomståret, som udgør den værdi, der skal be-

skattes, såfremt den erhvervsdrivende har stillet sikkerhed for den private kassekredit i virksomhedens akti-

ver, og kassekreditten er i privat regi. Der gælder særlige overgangsregler for indkomståret 2014. Det fremgår 

ikke direkte af overgangsreglerne, hvorledes træk på en kassekredit skal behandles frem til den 10. juni 2014. 

Da det er det højeste træk set hen over et bestemt indkomstår, der skal beskattes, kunne det tænkes, at det 

ville være det højeste træk på kassekreditten forud for den 10. juni 2014, der ville blive anvendt som ind-

gangsværdi. Det er derimod ikke tilfældet. 

 

I SKM2015.745.SR bekræftede skatterådet, at det vil udløse beskatning efter VSL § 10, stk. 6 af et beløb på 

kr. 145.209 trukket på en kassekredit efter den 10. juni 2014. Trækningen af beløbet medførte, at der var 

trukket op til maksimum på kassekreditten på kr. 1.300.000. Der var før den 10. juni 2014 trukket mere end 

kr. 1.300.000. Virksomheden har stillet sikkerhed med en værdi svarende til trækningsretten. Trækningen på 

kassekreditten udgjorde pr. 10. juni 2014 kr. 1.154.791 og udgør dermed indgangsværdien pr. 10. juni 2014. 

Skatterådet bekræftede derfor, at hævningen op til trækningsretten ville udløse beskatning på trods af, at 

der tidligere havde været trukket mere end trækningsretten. Begrundelsen herfor er, at indgangsværdien 

udgør kr. 1.154.791. Træk på kreditten fra indgangsværdien op til trækningsretten medfører beskatning efter 

den 10. juni 2014. Det bemærkes, at såfremt der hæves mere end kr. 1.300.000 udløser dette ikke beskat-

ning, da det beløb, der anses for overført ikke kan overstige værdien af sikkerhedsstillelsen. 

 

Det er efter ovenstående offentliggjorte bindende svar ligeledes bekræftet i bemærkningerne til lovforslag 

nr. L 123, side 36, at indgangsværdien af en kredit med en trækningsret skal opgøres som det samlede træk 
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på kreditten pr. 10. juni 2014. Indgangsværdien fastfryses, og det er herefter træk på kreditten, der overstiger 

den opgjorte indgangsværdi, som udgør den værdi, der anses for overført efter VSL § 4 b, stk. 1. Der kan 

indsættes og hæves beløb på kassekreditten op til indgangsværdien, uden at bevægelserne medfører skat-

temæssige konsekvenser. I det øjeblik, at der foretages træk, der overstiger indgangsværdien, vil der ske en 

overførsel efter hæverækkefølgen. 

 

Det er ikke muligt at foretage en opdeling af kassekreditten pr. 10. juni 2014, således at det antages, at gæl-

den før denne dato er privat, og bevægelser efter bliver virksomhedens gæld. SKM2015.489.SR omhandler 

en skatteyder, som har placeret en kassekredit uden for virksomhedsordningen. Virksomheden har stillet 

sikkerhed for kassekreditten. Skatteyderen ønsker bindende svar på, om det med skattemæssig virkning ac-

cepteres, at en privat kassekredit opdeles pr. 10. juni 2014 således, at alle bevægelser efter den 10. juni 2014 

bogføres i skatteyders virksomhed. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den påtænkte disposition kunne ac-

cepteres. Begrundelsen herfor er, at opdelingen af bevægelser før og efter den 10. juni 2014 ikke er i over-

ensstemmelse med virksomhedsskattelovens bestemmelser om adskillelse af virksomhedsøkonomien og pri-

vatøkonomien. Der henvises til reglerne om mellemregningskontoen, som i sin tid blev vedtaget for at kunne 

håndtere bankkonti, som anvendes både til erhvervsmæssige og private formål. 

 

18.6.5 Praktisk eksempel 
Indeværende afsnit indeholder et tænkt eksempel som kan belyse, hvorledes træk på en kassekredit skal 

beskattes efter VSL § 4 b, stk. 1. 

 

I eksemplet er virksomhedens aktiver den 1. januar 2015 stillet til sikkerhed for en privat kassekredit med en 

kreditfacilitet på kr. 100.000. Virksomhedens aktiver er opgjort til kr. 500.000. Der er ikke stillet særskilt pri-

vat, sikkerhed for kassekreditten. 
  

Med udgangspunkt i bilag 1 vises bevægelser på en kassekredit i indkomstårene 2015 til 2017. Nedenfor er 

illustreret, hvilke beløb der anses for overført. 

 
Figur 9: Træk på kassekredit der anses for overført til privat, Kilde: egen tilvirkning 
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I indkomståret 2015 er der ikke trukket på kassekreditten, hvorfor etableringen af kassekreditten i indkomst-

året 2015 ikke medfører skattemæssige konsekvenser. I indkomståret 2016 udgør det højeste træk kr. 

30.000. Da der ikke i indkomståret 2015 er foretaget træk på kassekreditten, anses kr. 30.000 for overført til 

den skattepligtige i indkomståret 2016. Beløbet skal indgå i årets samlede overførsler. I indkomståret 2017 

udgør det højeste træk kr. 40.000. Da der i indkomståret 2016 allerede er beskattet kr. 30.000, vil der for 

indkomståret 2017 kun anses for overført kr. 10.000 efter VSL § 4 b, stk. 1. 

 

18.7 Udlæg 
I situationer, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende, der driver sin personlige virksomhed efter reglerne i 

virksomhedsskatteloven, ikke kan betale sine private kreditorer grundet manglende likviditet, kan kredito-

rerne ved hjælp af fogedretten kræve udlæg i den erhvervsdrivendes aktiver. Har den skattepligtige derimod 

gæld til det offentlige, opkræves tilgodehavendet via deres egne pantefogeder. Derved muliggøres at udlæg 

kan ske hurtigt og mere effektivt end ved fogedretten. 

 

Udlæg kan tages i aktiver i virksomheden, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende ikke har private aktiver, 

der kan tages udlæg i. 

 

Ved udlæg mister den selvstændigt erhvervsdrivende sin retlige råderet over det pågældende aktiv og mister 

derfor muligheden for at sælge, pantsætte eller bortgive aktivet. Den fysiske råderet er dog opretholdt. Når 

der er foretaget et udlæg, kan kreditor forlange, at det pågældende aktiv, hvori der er taget udlæg, sælges, 

såfremt debitor ikke betaler, således at kreditor kan blive fyldestgjort. 

 

Det er skatteministerens opfattelse75, at et udlæg foretaget af pantefogeden ikke er at sidestille med en sik-

kerhedsstillelse omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. Han oplyser ligeledes:  

 

                                                      
75 Endeligt svar på SAU spørgsmål 360  
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Citat 10: Uddrag fra SAU endeligt svar på spørgsmål 360 

 

Ministeren forholder sig kun til de tilfælde, hvor kreditor er en offentlig instans. Derved er det uklart, hvordan 

forholdet til ikke-offentlige kreditorer er, såfremt disse tager udlæg i virksomhedens aktiver.   

Spørgsmålet er, om et udlæg foretaget af en privat kreditor vil blive betragtet som en sikkerhedsstillelse efter 

VSL § 4 b, stk. 1, eller om det fortsat kan betragtes som en undtagelse, da udlægget ”sker som led i en tvungen 

fyldestgørelse af kreditor”. 

 

I SKM2015.618.SR bliver det lagt til grund, at da udlægget sker ved en tvungen fyldestgørelse via en foged-

forretning, vil det ikke blive omfattet af VSL § 10, stk. 6. 

 

Det forhold, at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke har indgået aftale om en viljebestemt sikkerhedsstil-

lelse i virksomhedens aktiver ved en aktiv og frivillig handling, medfører derfor, at der ikke er tale om en 

sikkerhedsstillelse, der betragtes som en hævning, såfremt der ved en fogedforretning tages udlæg i virk-

somhedens aktiver. 

 

Det fremgår ligeledes af begrundelsen til spørgsmål 6, til SKM2015.618.SR, at det er uden betydning, om 

udlægget stammer fra et offentligt krav eller et privat krav. 

 

Det er forfatternes opfattelse, at det er nødvendigt at se på den konkrete situation og skelne mellem, om der 

er sket en tvungen fyldestgørelse, eller om der aktivt ved frivillig handling er indgået en aftale, ved vurdering 

af om et udlæg er omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. 
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Såfremt der aktivt og frivilligt er indgået aftale om, at der stilles sikkerhed i aktiver, der indgår i virksomheden 

for privat gæld mellem parterne, er der tale om en viljebestemt sikkerhedsstillelse, som medfører beskatning 

efter VSL § 4 b, stk. 1. 

 

Det er forfatternes opfattelse, at tvungen pant ikke bliver omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelser, da 

formålet med indgrebet ikke er at straffe folk, der er i betalingsnød og ikke har haft til hensigt at omgå reg-

lerne. 

 

I tilfælde, hvor udlægget sker som en tvungen fyldestgørelse, er det opfattelsen, at sådanne udlæg ikke bliver 

omfattet af en sikkerhedsstillelse, der bliver anset som en hævning, med derimod som en undtagelse efter 

VSL § 4 b, stk. 2, da det kan betragtes, som om der foreligger erhvervsmæssige relationer mellem debitor og 

kreditor. 

 

18.8 Solidarisk hæftelse i I/S, K/S og P/S 
Interessentskaber (I/S), kommanditselskaber (K/S) og partnerselskaber (P/S) hører alle til betegnelsen per-

sonselskaber. Personselskaber adskiller sig væsentligt fra kapitalselskaber. Én af de væsentligste forskelle er 

hæftelsen for deltagerne. I personselskaber hæfter deltagerne personligt i modsætning til kapitalselskaber, 

hvor ingen af ejerne hæfter personligt. 

 

Da hæftelsen er personlig og solidarisk i personselskaber, opstår der eksempelvis tvivlsspørgsmål, om den 

solidariske hæftelse i et I/S skal anses som en sikkerhedsstillelse efter de nye regler i virksomhedsskatteloven. 

Herudover opstår der også tvivlsspørgsmål om, hvilke konsekvenser det får for både de fuldt og begrænset 

hæftende deltagere i et K/S og P/S. Tvivlsspørgsmålet går på, om den indbyrdes hæftelse kan få skattemæs-

sige konsekvenser for den enkelte deltager, såfremt denne anvender virksomhedsordningen. Kan hæftelse 

for eksempelvis gæld til kreditorer i et I/S blive anset som en sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksom-

hedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen. Usikkerheden opstår, da virksomhedens aktiver princi-

pielt er stillet til sikkerhed for al personselskabets gæld som følge af den solidariske hæftelse, og ikke kun for 

personselskabsdeltagerens ideelle andel af gælden. 

 

Det fremgår ikke direkte af loven om solidarisk hæftelse anses for en sikkerhedsstillelse i virksomhedsskat-

telovens forstand. 
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Skatteministeren har anført i kommentaren til FSR – danske revisorer og Landbrug & Fødevarers høringssvar 

til lovforslag nr. L 200, at den solidariske hæftelse i et I/S, K/S og P/S ikke i sig selv anses for en sikkerheds-

stillelse. Når skatteministeren anfører ”ikke i sig selv” udelukker det ikke, at solidarisk hæftelse under særlige 

omstændigheder og i samspil med andre forhold kan blive anset som en sikkerhedsstillelse med skattemæs-

sige konsekvenser i lighed med sikkerhedsstillelser som kaution, pengeinstitutters generelle modregningsad-

gang og alskyldserklæringer. 

 

Det kan af følgende bindende svar udlede, hvad der kunne tale for, at solidarisk hæftelse i samspil med andre 

forhold alligevel kan anses for en sikkerhedsstillelse med skattemæssige konsekvenser. 

 

I SKM2015.693.SR kunne skatterådet bekræfte, at långiveres krav om, at fem læger i forbindelse med en 

virksomhedsomdannelse skulle stille solidarisk kaution for et nystiftet selskabs gælds- og garantiforpligtelser, 

ikke ville medføre, at lægerne personligt skulle beskattes af sikkerhedsstillelsen. Lægerne drev en fælles læ-

gepraksis i et I/S. Med henblik på at lette et kommende generationsskifte for de praktiserende læger, ønskes 

ejendommen i I/S’et overdraget til et ApS.  Skatterådets begrundelse for, at den solidariske kaution ikke 

medførte beskatning efter virksomhedsskatteloven, var blandt andet, at den forretningsmæssige begrun-

delse for de planlagte transaktioner var klare og sædvanlige. Der blev herudover lagt vægt på, at der ved den 

tænkte omdannelse ikke ville opstå stiftertilgodehavender76, samt at den personlige kaution ikke blev stillet 

med det formål at opnå adgang til kreditfacilitet i privatsfæren. Der var ikke i den påtænkte disposition for-

hold, der indikerede utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen. 

 

Det ovennævnte, bindende svar omhandler ikke direkte en afgørelse om den solidariske hæftelse i person-

selskaber. Afgørelsen omhandler derimod ønske fra långiver om en sikkerhedsstillelse i form af solidarisk 

kaution afledt af den solidariske hæftelse i interessentskabet. Det kan argumenteres, at forholdene, der læg-

ges til grund for konklusionen, kan anvendes på solidarisk hæftelse i personselskaber. Havde den påtænkte 

disposition måske en svag eller ingen forretningsmæssig begrundelse, og ville dispositionen medføre adgang 

til en kreditfacilitet i privatsfæren, kunne udfaldet have været anderledes. 

 

I modsætning til ovennævnte SKM2015.693.SR, omhandler SKM2015.772.SR solidarisk hæftelse i et I/S. I 

SKM2015.772.SR kunne skatterådet bekræfte, at en selvstændigt erhvervsdrivendes personlige hæftelse 

over for bankgæld i et I/S, ikke skulle anses for at være en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 10, stk. 6. 

Dette på trods af, at den enkelte interessent hæfter solidarisk og personligt med hele sin formue for al gæld 

                                                      
76 I modsætning til SKM2015.528.SR omtalt i afsnit 18.1 
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i interessentskabet. Der kan herved forekomme sikkerhedsstillelse i aktiver under virksomhedsordningen for 

gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. Årsagen til, at den solidariske hæftelse ikke i sig selv kan anses 

for at være en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 10, stk. 6, er, at der ikke direkte er stillet sikkerhed i 

virksomhedens aktiver. 

 

I teorien giver det god mening, at den solidariske hæftelse i et personselskab ikke anses for en sikkerheds-

stillelse omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. Da personselskaber er skattetransparente, beskattes deltagerne person-

ligt. Såfremt den erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, skal den ideelle andel indgå i virksom-

hedsordningen. Herved kan det argumenteres, at den solidariske hæftelse ikke bliver opfattet som sikkerhed 

for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, da der trods alt indregnes en ideel andel af personselska-

bets gæld i virksomhedsordningen. Derved vil der være tale om, at der stilles sikkerhed i aktiver i virksom-

hedsordningen for gæld i virksomhedsordningen. Sikkerhedsstillelsen vil som tidligere nævnt dog omfatte al 

personselskabets gæld og ikke kun personselskabsdeltagerens ideelle andel af gælden. 

 

I SAU svar på spørgsmål 361 bekræfter skatteministeren, at sikkerhedsstillelse med kommanditaktier i et P/S 

anses som en sikkerhedsstillelse i relation til VSL § 4 b, stk. 1. Begrundelsen herfor er, at et P/S er skattetrans-

parent, og at kommanditaktier ikke er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, hvilket medfører, at per-

sonselskabsdeltageren skal medregne sin ideelle andel af P/S’et i sin virksomhedsordning. Såfremt komman-

ditaktier stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, vil dispositionen blive omfattet 

af VSL § 4 b, stk. 1, da kommanditaktierne skal indgå i virksomhedsordningen. 

 

Lovforarbejder, bindende svar og spørgsmål til skatteudvalget udtrykker, at sikkerhedsstillelse i relation til 

den solidariske hæftelse ikke i sig selv kan anses for at være omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. Det må antages, at 

såfremt en personselskabsdeltager stiller sikkerhed for en anden personselskabsdeltagers gæld, som ikke er 

inden for rammen af den solidariske hæftelse, kan der være tale om en sikkerhedsstillelse, der kan blive 

omfattet af VSL § 4 b, stk. 1. Såfremt der er tale om en sikkerhedsstillelse som led i en sædvanlig forretnings-

mæssig disposition, vil denne sikkerhedsstillelse være omfattet af undtagelsesbestemmelsen VSL § 4 b, stk. 

2. 

 

Skatterådet konkluderer direkte i SKM2015.772.SR, at solidarisk hæftelse ikke udgør en sikkerhedsstillelse. 

Det er forfatternes opfattelse, at der kan opstå fortolkningsmæssige tvivl vedrørende konsekvenser af soli-

darisk hæftelse i personselskaber, da det fremgår af lovforarbejder samt svar og spørgsmål, at VSL § 4 b, stk. 
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1 også finder anvendelse, i tilfælde hvor der ikke direkte er stillet sikkerhed for gæld uden for virksomheds-

ordningen, som det eksempelvis er tilfældet ved pant i ejendom. VSL § 4 b, stk. 1 finder således også anven-

delse i tilfælde, hvor virksomhedens aktiver anses for at være stillet til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen. Det kan ikke direkte udledes af ovenstående bindende svar, at der kan være tale om 

særlige omstændigheder, hvor en solidarisk hæftelse er en sikkerhedsstillelse i relation til VSL § 4 b, stk. 1. 

Anvendes de forhold, der er lagt til grund for begrundelsen for konklusionen i SKM2015.692.SR samt de for-

hold, der lægges vægt på ved vurderingen af om kaution, pengeinstitutters generelle modregningsadgang og 

alskyldserklæringer er sikkerhedsstillelser i relation til virksomhedsskatteloven, kan det højst sandsynligt ikke 

udelukkes, at solidarisk hæftelse i samspil med andre forhold,  kan anses som en sikkerhedsstillelse med 

skattemæssige konsekvenser. Der skal i alle tilfælde foretages en konkret vurdering af de givne omstændig-

heder. 

 

18.9 Afløsning af sikkerhedsstillelser 
Der er forskel på, om der sker afløsning af en sikkerhedsstillelse, der er etableres før eller efter den 10. juni 

2014. 

 

Som gennemgået i afsnit 16, foreligger der en række overgangsregler for sikkerhedsstillelser, der eksisterede 

den 10. juni 2014. Ved sikkerhedsstillelser omfattet af overgangsreglerne kan der ske udskiftning til og med 

den 31. december 2017 uden at det anses som en overførsel. Dog under forudsætning af, at værdien af 

sikkerhedsstillelsen ikke forøges. 

 

Dette bekræftes af skatterådet i SKM2015.665.SR, hvor udskiftning af en sikkerhedsstillelse, der eksisterede 

den 10. juni 2014, kunne ske uden skattemæssige konsekvenser. Der var tale om udskiftning af en sikker-

hedsstillelse i et kontant bankindestående med et ejerpantebrev. Udskiftningen kunne ske uden skattemæs-

sige konsekvenser, da ejerpantebrevet blev udstedt på samme beløb som den eksisterende sikkerhed i bank-

kontoen. Det afgørende var, at den beløbsmæssige værdi af den sikkerhedsstillelse, som afløste den eksiste-

rende sikkerhedsstillelse, ikke oversteg den beløbsmæssige værdi af den sikkerhedsstillelse, der eksisterede 

den 10. juni 2014. 

 

I tilfælde, hvor der efter den 10. juni 2014 etableres en ny sikkerhedsstillelse, vil det medføre konsekvenser 

i form af en hævning i hæverækkefølgen. Erstattes denne sikkerhedsstillelse efterfølgende af en ny sikker-

hedsstillelse, vil der som udgangspunkt foretages endnu en hævning efter VSL § 4 b, stk. 1. Det er altså ikke 
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muligt efterfølgende at udskifte sikkerhedsstillelsen på trods af, at denne allerede er blevet omfattet af hæ-

verækkefølgen. Hævningen vedrører udelukkende den oprindelige sikkerhedsstillelse og kan ikke overføres 

til en ny sikkerhedsstillelse, der afløser denne. Dette er en konsekvens af, at værdien af sikkerhedsstillelsen 

anses for overført fra virksomhedsordningen til privatøkonomien på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen. 

Hævningen af den oprindelige sikkerhedsstillelse anses for endegyldigt og kan ikke overføres til en anden 

sikkerhedsstillelse, der blot udskifter den oprindelige. Det skal dog baseres på en konkret vurdering, om sik-

kerhedsstillelsen kan omfattes af undtagelsesbestemmelserne i VSL § 4 b, stk. 2-4. 

 

Rådgivere skal være opmærksomme på, at konsekvensen af ovenstående medfører, at der principielt kan ske 

dobbeltbeskatning af en sikkerhedsstillelse for den samme gæld mere end én gang, såfremt sikkerhedsstil-

lelsen er etableret efter den 10. juni 2014. 

 

Nedenfor vil en række eksempler77 belyse, hvornår der som følge af bestemmelsen i VSL § 4 b, stk. 1, forelig-

ger en hævning grundet udskiftning af sikkerhedsstillelser. 

 

18.9.1 Tilbagekaldelse 
En tilbagekaldelse af sikkerhedsstillelser etableret efter den 10. juni 2014 vil være omfattet reglerne i VSL § 

4 b, stk. 1. Tilbagekaldelse af en sikkerhedsstillelse medfører således, at hvis en sikkerhedsstillelse tilbagekal-

des, vil en efterfølgende sikkerhedsstillelse blive anset som en hævning i hæverækkefølgen. Dette gælder 

uanset om den nye sikkerhedsstillelse ikke overstiger den sikkerhedsstillelse, der blev tilbagekaldt. 

 

18.9.2 Skift af bank 
Ønsker den selvstændigt erhvervsdrivende at skifte pengeinstitut, vil en sikkerhedsstillelse, der etableres i 

forbindelse med skiftet, blive anset som en ny sikkerhedsstillelse, som vil blive omfattet af reglerne i VSL § 4 

b, stk. 1, som en hævning efter VSL § 5, såfremt der er tale om sikkerhedsstillelser stiftet efter den 10. juni 

2014. 

 

18.9.3 Salg af ejendom 
Etableres der en gæld uden for virksomhedsordningen på kr. 1.000.000 med pant i fast ejendom X på kr. 

1.000.000, der indgår i virksomhedsordningen, vil der på tidspunktet for etableringen af pantet i ejendom X 

anses for at være overført et beløb fra virksomhedsordningen til den skattepligtiges private økonomi på kr. 

1.000.000, som vil blive anset som en hævning, jf. VSL § 4 b, stk. 1. 

                                                      
77 Eksemplerne finder inspiration i FSR – danske revisorers eksempler i høringssvar til L123 – bilag 8. 
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Såfremt ejendom X sælges, og der samtidig købes en ny ejendom Y, der skal indgå virksomhedsordningen, 

aflyses pantet i ejendom X. På købstidspunktet af ejendom Y sættes der pant i ejendommen for den private 

gæld uden for ordningen, hvorved der er sket udskiftning af pantet. Ved pantsætning af ejendom Y, anses 

der er at være overført yderligere kr. 1.000.000 til privatøkonomien, som endnu engang betragtes som en 

hævning. 

 

Det forhold, at pantsætningen sker for en eksisterende gæld i privat regi, og at pantet for ejendom Y er stiftet 

på det tidspunkt, hvor pantet for ejendom X aflyses, har ingen betydning for, at der kigges på hver sikker-

hedsstillelse for sig. Det medfører, at hver gang der etableres en ny sikkerhedsstillelse eller en ny sikkerheds-

stillelse træder i stedet for en eksisterende sikkerhedsstillelse, vil dispositionen anses for en hævning efter 

VSL § 5. 

 

18.9.4 Ændring af lånebetingelser 
Finansrådet ønsker i deres høringssvar til lovforslag nr. L 200 (2013-14), at skatteministeren redegør for kon-

sekvenser ved ændringer i lånebetingelser. Skatteministeren anfører, at såfremt ændringer i lånebetingelser 

vil anses for at medføre skattemæssige konsekvenser efter VSL § 4 b, stk. 1, skal det vurderes om ændrin-

gerne skattemæssigt anses at udgøre en ny fordring. Denne vurdering skal ske med udgangspunkt i kursge-

vinstlovens praksis om, hvilke ændringer der medfører, at en ny fordring anses for stiftet. SKAT’s juridiske 

vejledning afsnit C.B.1.7.5 redegør for kursgevinstlovens praksis herom. Der henvises til bilag 2. 

 

18.9.5 Omlægning af lån 
Etableres der en gæld uden for virksomhedsordningen på kr. 1.000.000 med pant i fast ejendom X på kr. 

1.000.000, der indgår i virksomhedsordningen, vil der på tidspunktet for etableringen af pantet i ejendom X 

anses at være overført et beløb fra virksomhedsordningen til den skattepligtiges private økonomi på kr. 

1.000.000, som vil blive anset som en hævning, jf. VSL § 4 b, stk. 1. 

 

Lånet, der er optaget i danske kroner, ændres til et nyt lån i euro med en kursværdi på kr. 1.000.000. På det 

tidspunkt, hvor lånet ændres, anses der at være stillet ny sikkerhedsstillelse, hvorfor der skal ske endnu en 

overførsel fra virksomhedsordningen til privatøkonomien. 

 

Årsagen til, at omlægningen af lånet fra danske kroner til euro anses for en ny sikkerhedsstillelse, er, at æn-

dring af valuta skattemæssigt anses for afståelse og stiftelse af ny fordring som omtalt i ovenstående afsnit 

om ændring af lånebetingelser. 
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18.9.6 Et pant, flere lån 
Etableres der en gæld, som ikke er en kassekredit, uden for virksomhedsordningen på kr. 1.000.000, med 

pant i fast ejendom X på kr. 1.000.000, der indgår i virksomhedsordningen, vil der på tidspunktet for optagel-

sen af pantet i ejendom X anses at være overført et beløb fra virksomhedsordningen til den skattepligtiges 

private økonomi på kr. 1.000.000, som vil blive anset som en hævning, jf. VSL § 4 b, stk. 1. 

 

Hvis gælden nedbringes til kr. 300.000, og der efterfølgende etableres et nyt lån på kr. 400.000, vil der efter-

følgende være tale om to lån med en samlet gæld på kr. 700.000 omfattet af det første pant i ejendom X på 

kr. 1.000.000, så anses lånet på kr. 400.000 anses for overført til privatøkonomien på det tidspunkt, hvor 

pantet i ejendom X betragtes at omfatte det nye lån, hvilket antageligt må være på det tidspunkt, hvor gæl-

den stiftes. 

 

18.9.7 Pantet er større end gælden 
Etableres der en gæld uden for virksomhedsordningen på kr. 1.000.000 med en samlet pantsætning i fast 

ejendom X og ejendom Y på kr. 2.000.000, hvor begge ejendomme indgår i virksomhedsordningen, vil der på 

tidspunktet for pantsætningen af ejendom X anses at være overført et beløb fra virksomhedsordningen til 

den skattepligtiges private økonomi på kr. 1.000.000, hvorved der skal ske en overførsel. På trods af at begge 

ejendomme er pantsat for kr. 2.000.000, bliver den skattepligtige kun anset for at have overført kr. 1.000.000, 

da gælden ikke overstiger værdien af ejendom X. Ejendom Y står derfor ikke til sikkerhed for den private 

gæld. Sælges ejendom X aflyses pantet. Erhverves der samtidig en ny ejendom Z til at indgår i virksomheds-

ordningen, hvorved der afgives pant svarende til kr. 1.000.000, udgør det samlede pant igen kr. 2.000.000. 

 

Da pantet i ejendom X aflyses, erstatter pantet i ejendom Y sikkerhed for gælden i privat regi, hvorved den 

nye pantsikring i ejendom Y medfører en hævning efter VSL § 5, da anvendelse af pantsætningen anses som 

overført til den private økonomi. Da gælden ikke overstiger pantsætning i den nye ejendom Z, skal der ikke 

ske beskatning heraf. 

 

Ovenstående eksempler er ikke uddybende, og det vil være nødvendigt at foretage en konkret vurdering for 

hver enkelt situation. Udgangspunktet er dog, at så snart der afgives en sikkerhed i aktiver, der indgår i virk-

somhedsordningen for gæld i privat regi, skal det laveste beløb af enten sikkerhedsstillelsens størrelse eller 

gældens kursværdi anses som en overførsel til den skattepligtiges privatøkonomi efter hæverækkefølgen, 

som det fremgår af VSL § 4 b, stk. 1. 
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Det er vigtig for både de selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, og for disses 

rådgivere at være opmærksom på de forhold, hvor der stilles sikkerhed for privat gæld. Det kan medføre 

væsentlige skattemæssige konsekvenser for den erhvervsdrivende, såfremt de stiller sikkerhed med virksom-

hedens aktiver for privat gæld uden for virksomhedsordningen. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på 

de forhold, hvor der sker udskiftning, da disse i langt de fleste tilfælde vil blive omfattet af VSL § 4 b, stk. 1, 

hvorved der sker en dobbelt hævning af en sikkerhedsstillelse, selvom der kun er optaget én gæld. Hver gang 

der etableres en ny sikkerhedsstillelse, også hvor den erstatter en eksisterende sikkerhedsstillelse, som er 

overført efter hæverækkefølgen, vil den nye tilsvarende skulle overføres. Herved risikerer den erhvervsdri-

vende, at hensættelser til senere hævning, opsparede overskud fra tidligere år og indskudskontoen bliver 

ædt op, og i sidste ende risikerer at blive omfattet af bestemmelserne om negativ indskudskonto. 

19 Negativ indskudskonto 
Indskudskontoen er det andet hovedområde, der er berørt, ved lovændringernes vedtagelse. 

 

Skatteministeriets påstand i forbindelse med fremsættelse af lovforslag nr. L 200 var, at når den erhvervsdri-

vende havde en negativ indskudskonto, var der enten lagt privat gæld i virksomhedsordningen, eller der var 

hævet for meget. Det var Skatteministeriets opfattelse, at virksomhedsordningen herved blev anvendt util-

sigtet. 

 

Med denne begrundelse blev det vedtaget, at det ikke skulle være muligt at foretage opsparing af årets over-

skud, såfremt indskudskontoen var negativ primo eller ultimo i det pågældende indkomstår. Derved bliver 

alle erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen ramt af indgrebet, såfremt deres indskudskonto 

bliver negativ i et givent indkomstår. Også i situationer, hvor de ikke selv er skyld i, at den bliver negativ, og 

derved ikke forsøger at omgå reglerne. 

 

For at vurdere, hvem der bliver ramt, er det oplagt at belyse, hvorledes indskudskontoen kan blive negativ. 
 

19.1 Hvordan kan indskudskontoen blive negativ? 
Indeværende afsnit vil beskrive, hvorledes indskudskontoen kan blive negativ for at belyse, at en negativ 

indskudskonto ikke kun er udtryk for omgåelse af reglerne. 

 
Forbuddet mod opsparing i virksomhedsordningen ved negativ indskudskonto, er ikke kun suspenderet, når 

den negative indskudskonto skyldes indskudt privat gæld. Forbuddet mod opsparing gælder i alle tilfælde, 

hvor indskudskontoen er negativ, uanset måden indskudskontoen er blevet negativ på, hvilket fremgår af 
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punkt 4.1 i de generelle bemærkninger til lovforslag nr. L 200. Det er derfor relevant at undersøge, hvorledes 

indskudskontoen kan blive negativ, for at vurdere effekten af den vedtagne værnsregel. 

 

19.1.1 Negativ indskudskonto ved indtræden i virksomhedsordningen 
Indskudskontoen kan blive negativ ved opgørelsen af indskudskontoen ved indtræden i virksomhedsordnin-

gen. Indskudskontoen bliver negativ, såfremt de indskudte passiver overstiger de indskudte aktiver. Den selv-

stændigt erhvervsdrivende har, som beskrevet i VSL § 3, stk. 2, mulighed for at nulstille indskudskontoen ved 

indtræden, såfremt det kan dokumenteres, at alle virksomhedens aktiver er medtaget, og at den indskudte 

gæld udelukkende er anvendt til erhvervsmæssige formål. Såfremt en indskudskonto er negativ ved indtræ-

den, er det derfor ofte et udtryk for, at der er indskudt privat gæld. 

 

19.1.2 Negativ indskudskonto som følge af hævninger, som overstiger årets overskud 
En negativ indskudskonto kan ligeledes opstå ved regulering ultimo indkomståret som følge af hævninger via 

overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen. Såfremt den erhvervsdrivende løbende har foretaget hæv-

ninger, der samlet set er større end årets skattepligtige overskud, eventuelt indestående på konto for opspa-

ret overskud samt indestående på indskudskontoen, vil det medføre, at indskudskontoen bliver negativ. Den 

negative indskudskonto skyldes dermed ikke indskud af privat gæld men skyldes, at virksomhedens fremti-

dige overskud er forlods hævet, uden at beløbet er beskattet som personlig indkomst. I dette tilfælde giver 

det god mening, at der ikke kan spares op i virksomheden, før indskudskontoen igen er nul eller positiv. I 

dette scenarie skal ”lånet” betales tilbage, før der kan foretages opsparing til lav acontobeskatning. 

 

19.1.3 Negativ indskudskonto ved tvangsindskud af ejendom 
Ved indskud af en ejendom, der tidligere har tjent til bolig for den erhvervsdrivende, kan indskudskontoen 

blive negativ, såfremt gælden efter VSL § 4 b, stk. 4 overstiger værdien af ejendommen. Da gælden anses 

som en hævning i hæverækkefølgen, kan denne gæld, hvor der ikke er opsparet overskud, blive anset som 

en hævning på indskudskontoen efter VSL § 5. 

 

19.1.4 Negativ indskudskonto som følge af delsalg og delomdannelse 
Et delsalg eller en delomdannelse kan medføre, at indskudskontoen bliver negativ. 

 

Ved et delsalg indgår salgssummen i virksomhedsordningen, jf. VSL § 15. stk. 3. Den erhvervsdrivende får 

derfor som udgangspunkt ikke likviditeten af salget overført til den private økonomi. Virksomhedsskattelo-

ven indeholder en regel, der medfører, at den erhvervsdrivende kan hæve provenuet fra salget uden om 



Kandidatafhandling Virksomhedsordningen Analyse 

Side 79 af 166 
 

hæverækkefølgen. Ifølge VSL § 15 a, stk. 1 kan den erhvervsdrivende vælge at overføre salgsprovenuet fra 

indskudskontoen til mellemregningskontoen uden om hæverækkefølgen. 

 

Ved en delomdannelse indgår vederlaget for omdannelsen i virksomhedsordningen, jf. VSL § 16 a, stk. 1. 

Vederlaget består, i modsætning til et delsalg, ikke af kontanter, men af et vederlag i form af aktier eller 

anparter. Det fremgår af VSL § 16 a, stk. 2, at overførslen sker uden om hæverækkefølgen ved, at et beløb 

svarende til kontantværdien af vederlaget for virksomheden overføres fra indskudskontoen til mellemreg-

ningskontoen. 

 

Overførsel fra indskudskontoen til mellemregningskontoen sker dog i begge situationer ikke uden skatte-

mæssige konsekvenser. 

 

Ved et delsalg skal den erhvervsdrivende, jf. VSL § 15 a, stk. 2, medregne en forholdsmæssig andel af inde-

stående på konto for opsparet overskud ved udløbet af indkomståret forud for salgsåret med tillæg af den 

dertil hørende virksomhedsskat til den personlige indkomst. Det beløb, der overføres til mellemregningskon-

toen, svarer derfor ikke nødvendigvis til det beløb, der kommer til beskatning. 

 

Ved delomdannelse kan den erhvervsdrivende efter VSL § 16 a, stk. 3 vælge at nedsætte aktiernes skatte-

mæssige anskaffelsessum med en andel af indestående på konto for opsparet overskud ved udløbet af ind-

komståret forud for omdannelsesåret. De skattemæssige konsekvenser i form af beskatning af opsparet over-

skud udskydes derved til tidspunktet, hvor aktierne afstås. Såfremt den erhvervsdrivende ikke vælger at ned-

sætte aktiernes skattemæssige anskaffelsessum, medregnes en andel af indestående på konto for opsparet 

overskud med tillæg af den dertil svarende virksomhedsskat til den personlige indkomst i omdannelsesåret, 

jf. VSL § 16 a, stk. 3. 

 

I L 200 endeligt svar på spørgsmål 21 redegør Skatteministeriet for, at reglen om delsalg og delomdannelse 

ikke vil blive sat ud af kraft med vedtagelsen af lovforslag nr. L 200, på trods af at anvendelse af disse regler 

typisk medfører negativ indskudskonto og dermed efterfølgende forbud mod opsparing. Det præciseres, at 

selvstændige erhvervsdrivende med vedtagelsen af lovforslag nr. L 200 også fremover kan anvende reglerne 

om delsalg og delomdannelse. Ifølge Skatteministeriet står det den erhvervsdrivende frit for, om et kontant-

vederlag ved delsalg skal overføres fra indskudskontoen til mellemregningskontoen, og dermed om vederla-

get skal forblive i virksomhedsordningen eller trækkes ud til privatøkonomien. 
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Ved både delsalg og delomdannelse kan indskudskontoen blive negativ, uden at der er tale om indskud af 

privat gæld. Da det er salgsprovenuet eller kontantværdien af vederlaget, hvilket alt andet lige er et udtryk 

for handelsværdien, der overføres fra indskudskontoen til mellemregningskontoen, vil dette i mange tilfælde 

ved delsalg og delomdannelse medføre en negativ indskudskonto. Konsekvensen heraf er, at opsparingsmu-

ligheden suspenderes.  Dette må siges, at være en uhensigtsmæssig afledt effekt af værnsreglerne.  Det frem-

går ingen steder af forarbejderne, at indgrebet er tiltænkt at ramme erhvervsdrivende i disse tilfælde. På 

trods af dette, er der ikke i loven vedtaget bestemmelser, der undtager erhvervsdrivende i disse situationer. 

 

Gennemgang af ovenstående måder, hvorpå der kan opstå negativ indskudskonto, tydeliggør, at der er flere 

veje til en negativ indskudskonto end blot indskud af privat gæld. På trods af mange opfordringer om ikke at 

forbyde opsparing ved negativ indskudskonto, har folketinget alligevel vedtaget bestemmelsen uden at tage 

de høringsberettigedes ændringsforslag til betragtning. Konsekvensen heraf er, at lovændringen vedrørende 

forbud mod opsparing ved negativ indskudskonto antages at ramme bredere end tiltænkt. Ordlyden af VSL 

§ 11, stk. 4 hjemler ikke, at der tages hensyn til, hvorledes den negative indskudskonto er opstået.  På trods 

af at formålet med lovændringerne er at ramme de erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen 

utilsigtet, er der ikke effektueret tiltag for at undgå at ramme dem, som ikke anvender virksomhedsordningen 

utilsigtet. 

 

Da det er belyst, at indskudskontoen kan blive negativ på andre måder end ved udnyttelse af lovgivningen, 

er det interessant at diskutere, hvorledes lovændringerne om suspension af opsparingsmuligheden ved ne-

gativ indskudskonto, rammere bredere end tiltænkt. 

 

Negativ indskudskonto medfører begrænsninger i virksomhedsordningens optimeringsmuligheder, som var 

et af hovedformålene med den oprindelige virksomhedsordning. Da det ikke længere er muligt at foretage 

opsparing af årets overskud ved negativ indskudskonto, fratages den erhvervsdrivende muligheden for at 

foretage skatteoptimering i forbindelse med overskudsdisponeringen. 

 

19.2 Rammer loven for bredt? 
Det blev i forrige afsnit behandlet, i hvilke situationer en indskudskonto kan blive negativ. Med udgangspunkt 

heri må det vurderes, at langt flere end tiltænkt bliver ramt af indgrebet. Herunder kan nævnes erhvervsdri-

vende, der ønsker at foretage en delomdannelse eller et delsalg af en eller flere virksomheder. Som nævnt 

ovenfor skal der foretages en hævning uden om hæverækkefølgen med et beløb svarende til salgsprovenuet, 

mod at indskudskontoen nedskrives med et tilsvarende beløb. Derved vil indskudskontoen i de fleste tilfælde 

blive negativ, trods at den erhvervsdrivende har anvendt lovgivningen og ikke har haft udnyttelse for øje. 
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Yderligere vil indgrebet påvirke de iværksættere, der vælger at træde ind i virksomhedsordningen ved opstart 

af virksomhed. Såfremt iværksætterne ikke forud for opstart af virksomhed har foretaget store opsparinger, 

vil iværksætterne være tvunget til at leve for lånte midler. Typisk vil alle værdier være indskudt til opstart af 

virksomheden, hvorfor de ikke har mulighed for at stille sikkerhed i private aktiver og optage lån i privat regi. 

Derved vil sikkerhedsstillelsen blive anset som en hævning, i tilfælde hvor iværksætteren låner midler i virk-

somheden. Da iværksættere typisk ikke har nået at foretage opsparing i virksomheden, eller da der oftest 

ikke er større overskud de første år, vil sikkerhedsstillelsen ske på indskudskontoen, som dermed kan risikere 

at blive negativ. 

 

I disse tilfælde vil det være nødvendigt at bringe indskudskontoen i nul, såfremt det fortsat ønskes at foretage 

opsparing i virksomhedsordningen. Oftest vil optagelse af yderligere lån medføre, at der skal afgives en sik-

kerhedsstillelse. Den selvstændigt erhvervsdrivende risikerer at blive fanget i en ond cirkel, hvor muligheden 

for at spare op i virksomheden mistes grundet den negative indskudskonto og eventuel afgivelse af sikker-

hedsstillelse. 

 

De vedtagne ændringer til virksomhedsskatteloven, herunder suspension af muligheden for at foretage op-

sparing i virksomheden såfremt der er negativ indskudskonto, vil formentlig medføre, at færre ønsker at an-

vende virksomhedsordningen, da adgangen til at foretage opsparing i visse tilfælde begrænses. 

 

Et argument for, at indgrebet anses for rimeligt78, er, at virksomhedsordningens struktur indikerer, at når 

indskudskontoen er negativ, er det ensbetydende med, at der er indlagt privat gæld i virksomheden. Ved 

skærpelse af opsparingsmulighed, hvor indskudskontoen er negativ, må antages at være en ”normal” følge-

virkning. Med udgangspunkt heri vurderes det, at alle erhvervsdrivende med negativ indskudskonto sidestil-

les, uanset hvilken årsag der lægger bag den negative indskudskonto. Det medfører, at flere erhvervsdri-

vende, som har ageret efter lovens oprindelige hensigt, nu bliver straffet. 

 

Det antages, at loven uden tvivl vil mindske den utilsigtede anvendelse, men at den rammer for bredt, og der 

er mange negative følgevirkninger79. Det vurderes på baggrund af gennemgang af høringssvar og afsnit 19.2, 

at loven rammer bredere end der lægges op til i lovforslag nr. L 200. De erhvervsdrivende, som skulle rammes 

af indgrebet, synes ikke at være dem, som rent faktisk bliver ramt, da det i mange tilfælde må antages, at 

dem der skulle rammes har haft mulighed for at planlægge sig ud af indgrebet forud for vedtagelsen. Modsat 

                                                      
78 Høringssvar til lovforslag nr. L 200, Danske advokater 
79 Blandt andet i form af manglende opsparingsmulighed 
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er gældende for de erhvervsdrivende, som er blevet ramt af reglerne om negativ indskudskonto af andre 

årsager end bevidst udnyttelse, som eksempelvis delsalg. Disse erhvervsdrivende har i mange tilfælde ikke 

selv været skyld i, at indskudskontoen bliver negativ. Andre har bevidst haft indlagt privat gæld, da det ikke 

tidligere har medført en indflydelse på opsparingen. 

 

Det er konstateret, at lovændringerne omkring negativ indskudskonto rammere bredere end tiltænkt, hvor-

for det er interessant at belyse, hvorledes disse erhvervsdrivende hurtigst muligt kan forsøge at komme uden 

om suspensionen af opsparingsmuligheden ved at foretage reparation af indskudskontoen. 

 

19.3 Reparationsmuligheder 
Reparation af en negativ indskudskonto vil i mange tilfælde have en dobbelteffekt, da muligheden for opspa-

ring af virksomhedens overskud i mange tilfælde bevares, og der ikke sker en straf i form af beregning af 

rentekorrektion. Det er derfor væsentligt at belyse, hvilke reparationsmuligheder, der foreligger. 

 
Da det blev konstateret, at virksomhedsordningen blev anvendt utilsigtet, blev lov nr. 992 vedtaget for at 

skærpe muligheden for at undgå udnyttelse af den oprindelige lov80. Ved vedtagelse af loven, blev der indført 

en række bestemmelser, som regulerer, hvorledes den selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virk-

somhedsordningen, skal agere efter den 10. juni 2014, såfremt der er negativ indskudskonto. 

 

En del af disse bestemmelser blev indarbejdet i overgangsregler, som den erhvervsdrivende med en negativ 

indskudskonto på under kr. 500.00081 blev omfattet af. I henhold til disse overgangsbestemmelser vil der 

fortsat være mulighed for at spare op af virksomhedens overskud, under forudsætning af, at indskudskon-

toen ikke bliver yderligere negativ. 

 

I tilfælde af at indskudskontoen er negativ med mere end kr. 500.000, er det ikke muligt at foretage opsparing 

af virksomhedens overskud. Først på det tidspunkt hvor indskudskontoen bliver nul eller positiv, både primo 

og ultimo i et indkomstår, er det atter muligt at foretage opsparing af virksomhedens overskud. 

 

Hvis den erhvervsdrivendes indskudskonto er negativ, uanset om dette er før eller efter den 10. juni 2014, er 

der en række muligheder for at foretage reparation. 

 

Der er følgende muligheder for at foretage reparation af en negativ indskudskonto: 

                                                      
80 LBK 1114 af 18. september 2013 
81 Grænsen på de kr. 500.000 er det sammenlagte beløb af negativ indskudskonto og eventuelle sikkerhedsstillelser 
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1. Udligning med mellemregningskonto 

2. Udligning med hensættelse til senere hævning 

3. Udligning med opsparet overskud mod beskatning 

4. Indskyde midler fra privat regi 

5. Mulighed for at lave omvalg af selvangivelse tilbage fra indkomståret 2013 

6. Ekstraordinær nulstilling af negativ indskudskonto 

 

Ad 1 Udligning med mellemregningskontoen 

Indestående på mellemregningskontoen kan hæves udenom hæverækkefølgen. Hævninger fra mellemreg-

ningskontoen skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, da indeståendet på mellemregningskon-

toen vedrører allerede beskattede midler. 

 

Det må lægges til grund, at såfremt indskudskontoen er negativ, er det muligt at foretage modregning af 

indeståendet på mellemregningskonto for at bringe indskudskontoen tættere på nul eller positiv. 

 

Ad 2 Udligning med hensættelse til senere hævning 

Samme mulighed er gældende for eventuelle hensættelser til senere hævning, som den skattepligtige kunne 

opnå ved mellemregningskontoen. Da hensættelser til senere hævning er endeligt beskattet i tidligere ind-

komstår, muliggør dette, at der kan foretages hævninger heraf mod at foretage indskud på indskudskontoen. 

 

I tilfælde hvor der ikke kan spares op i virksomheden grundet negativ indskudskonto, kan den skattepligtige 

vælge at foretage en hensættelse til senere faktisk hævning. Såfremt der ikke foretages en hensættelse, vil 

beløbet blive ført direkte på indskudskontoen. I praksis vil dette ske ved, at der foretages en hævning i hæ-

verækkefølgen og efterfølgende indskud på indskudskontoen. 

 

Ad 3 Udligning med opsparet overskud mod beskatning 

Endelig kan eventuelt opsparet overskud hæves. Derved skal der ske endelig beskatning. Derefter kan den 

selvstændigt erhvervsdrivende frit vælge at foretage indskud på indskudskontoen med det hævede opsparet 

overskud. 
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Ad 4 Indskyde midler fra privat regi 

I de tilfælde, hvor den selvstændige har frie midler i privat regi, enten i form af likvider eller aktiver, kan disse 

indskydes på indskudskontoen. Derved føres der midler direkte på indskudskontoen for at gøre denne mindre 

negativ eller positiv. 

 

Endvidere er det muligt at udtage virksomhedens gæld til privat regi. I en sådan situation vil gælden blive 

betragtet som et indskud, der har til formål at udligne gælden. Når gælden flyttes til privat, skal den erhvervs-

drivende være sikker på, at der ikke er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver, men udelukkende i private 

aktiver, således at udligningen af en negativ indskudskonto ikke medfører hævning efter VSL § 4 b, stk. 1. 

 

Ad 5 Mulighed for at lave omvalg af selvangivelse tilbage fra indkomståret 2013 

Som en del af overgangsreglerne indført ved lov nr. 992 og lov nr. 652, opstod muligheden for at foretage 

omvalg af selvangivelser i perioden tilbage fra indkomståret 2013 til og med indkomståret 2015. Omvalg af 

selvangivelse er således kun en mulighed for de erhvervsdrivende, der før den 10. juni 2014 havde negativ 

indskudskonto, og såfremt denne ikke bliver omfattet af bagatelgrænsen. 

 

Ved mulighed for omvalg blev der åbnet op for en række muligheder for de selvstændigt erhvervsdrivende, 

der allerede fra indkomståret 2013 har anvendt virksomhedsordningen som beskatningsmodel. Denne åb-

ning muliggjorde, at de selvstændige, der har negativ indskudskonto for indkomstårene 2014 og 2015, alle-

rede fra indkomståret 2013 opnår mulighed for at foretage omvalg. Omvalget har til formål at skabe bedre 

forhold for dem, som påvirkes af en negativ indskudskonto, således at de helt kan undgå negativ indskuds-

konto eller som minimum forsøge at komme under bagatelgrænsen, således at opsparingsmuligheden op-

retholdes. 

Omvalgsmuligheden medfører yderligere, at de selvstændigt erhvervsdrivende tilbage fra indkomståret 2013 

kan vælge at træde ud af virksomhedsordningen. Såfremt den selvstændige i virksomhedsordningen har op-

sparet overskud, vil dette falde til endelig beskatning. Det kan derfor blive en dyr løsning, hvis der er et stort 

opsparet overskud. 

 

Træder den skattepligtige ud af virksomhedsordningen, og på et senere tidspunkt ønsker at træde ind i ord-

ningen igen, vil indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget skulle opgøres på ny på indtrædelsestidspunk-

tet. 
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Ad 6 Ekstraordinær nulstilling af negativ indskudskonto 

Da en negativ indskudskonto kan være et udtryk for, at der er placeret privat gæld i virksomhedsordningen, 

er der som en af overgangsreglerne vedtaget en ekstraordinær mulighed for, at foretage nulstilling af den 

negative indskudskonto. Dette er kun en mulighed for erhvervsdrivende, der før den 10. juni 2014 havde 

negativ indskudskonto. 

 

Derved gives der mulighed for at i tilfælde, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende ikke har anvendt mulig-

heden for nulstilling af negativ indskudskonto på tidspunktet for indtræden i virksomhedsordningen, kan 

nulstille med tilbagevirkende kraft. Det eneste krav er, at den selvstændige kan dokumentere, at indeståen-

det på indskudskontoen udgør alle virksomhedens aktiver med fradrag af udelukkende erhvervsmæssig gæld. 

 

Derved sker nulstillingen af indskudskontoen tilbage i tid, og det kan derfor ikke garanteres, at indskudskon-

toen bliver nul eller positiv ved den ekstraordinære nulstilling. Skulle der være foretaget efterfølgende hæv-

ninger, vil det ikke være muligt at nulstille disse. 

 

Er der beregnet rentekorrektion af den negative indskudskonto, som er blevet ekstraordinært nulstillet, vil 

denne ikke blive påvirket. Rentekorrektionsbeløbene er endelige på trods af, at indskudskontoen skulle have 

været nulstillet ved indtræden. 

 

19.4 Kan det fortsat betale sig at indskyde privat gæld? 
På trods af lovændringerne, er det fortsat muligt at indskyde privat gæld. Som udgangspunkt kan der også 

stadig være skattemæssige fordele forbundet hermed. De nye regler i virksomhedsskatteloven har blot gjort 

det mindre attraktivt at indskyde den private gæld. 

 

Såfremt den erhvervsdrivende bliver omfattet af overgangsreglerne, kan der spares op på samme vilkår som 

før lovændringerne, såfremt indskudskontoen ikke bliver mere negativ. I disse tilfælde har forhøjelse af sat-

sen til beregning af rentekorrektion blot gjort det mindre attraktivt at indskyde privat gæld. Såfremt låneren-

ten på den private gæld er højere end rentekorrektionssatsen, vil der stadig være skattemæssige fordele ved 

at indskyde privat gæld. 

 

Det kan fortsat betale sig at indskyde privat gæld og få negativ indskudskonto, såfremt det ikke ønskes at 

foretage opsparing. Rentekorrektionssatsen mindsker kun de skattemæssige fordele. Selvom den erhvervs-
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drivende ikke synes at blive negativt påvirket af suspenderingen af opsparingsmuligheden ved negativ ind-

skudskonto, hvor der ikke er et løbende ønske for opsparing, skal den erhvervsdrivende dog være opmærk-

som på, at der senere hen kan opstå et behov for opsparing. Eksempelvis ved salg af en ejendom med en 

gevinst, hvor virksomhedsordningen fortsat består. Her må det forventes, at der kan opstå et behov for op-

sparing i virksomhedsordningen af genvundne afskrivninger og ejendomsavance. I disse tilfælde kan der være 

skattemæssige fordele ved at foretage opsparing til en lavere foreløbig beskatning. Der skal altså i de tilfælde, 

hvor indskudskontoen er negativ, foretages en vurdering af fremtiden med henblik på eventuelle senere be-

hov for opsparing. Såfremt det allerede ved opstart af virksomhedsordningen er klart, at der senere hen kan 

opstå et behov for opsparing, kan der ved opgørelse af indskudskontoen, såfremt det er muligt, og der er 

plads i de indskudte aktiver, foretages en optimering, således at indskudskontoen kun lige bliver på nul, og 

der dermed kan foretages afvikling af privat gæld med lavt beskattede midler. 

 

Da der ikke er ændret på opgørelsen af kapitalafkastsatsen, og såfremt indskudskontoen således fortsat er 

positiv efter indskud af privat gæld, er der stadig skattemæssige fordele, såfremt den private lånerente er 

højere end kapitalafkastsatsen, eksempelvis på en kassekredit. 

 

Ovenstående belyses i følgende eksempel, hvor der er anvendt en kapitalafkastsats på 2 % og en gæld på kr. 

200.000. Det forudsættes, at indskudskontoen er positiv. 

 
Figur 10: Indskud af privat gæld – kan det fortsat betale sig, Kilde: egen tilvirkning. Se bilag 3 for baggrunden for de fremkomne tal. 
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Det fremgår af eksemplet, at er den private lånerente på 1 %, og dermed lavere end kapitalafkastsatsen på 2 

%, bliver den personlige indkomst højere, hvor den private gæld indskydes i virksomhedsordningen. Den per-

sonlige indkomst udgør i dette scenarie kr. 84.000 før indskud af privat gæld. Efter indskud af privat gæld, 

udgør den personlige indkomst kr. 86.000. Skattebetalingen vil alt andet lige altså stige i de tilfælde, hvor 

privat gæld indskydes i virksomhedsordningen, når lånerenten er lavere end kapitalafkastsatsen. 

 

Af eksemplet er det også illustreret, at såfremt den private lånerente og kapitalafkastsatsen er lig hinanden, 

vil de skattemæssige fordele blive neutraliseret ved indskud af privat gæld. 

 

I forhold til det scenarie, hvor den private lånerente er lavere end kapitalafkastsatsen, forholder det sig om-

vendt, når kapitalafkastsatsen er lavere end den private lånerente. Af eksemplet fremgår det, at den person-

lige indkomst reduceres fra kr. 84.000 til kr. 82.000, når den private lånesats udgør 3 %, og kapitalafkastsatsen 

udgør 2 %. 

 

Lovændringerne har begrænset de skattemæssige fordele ved anvendelse af virksomhedsordningen for de 

erhvervsdrivende, som har spekuleret i mulighederne for omgåelse af reglerne i virksomhedsordningen. I de 

tilfælde, hvor der ved opstart af virksomhedsordningen er indskudt privat gæld, som har medført negativ 

indskudskonto, og hvor provenuet efterfølgende er skudt ind på mellemregningskontoen for at udligne gæl-

den, er de skattemæssige fordele gjort mindre attraktive. Den erhvervsdrivende kunne før lovændringerne 

hæve provenuet skattefrit på mellemregningskontoen og samtidig spare årets overskud op i virksomheden. 

Hvor provenuet er indskudt på mellemregningskontoen, kan der ikke foretages rentekorrektion, da rente-

korrektionen ikke kan overstige virksomhedens faktiske renteudgifter. Såfremt der ikke er anden gæld end 

den private gæld, som er indfriet, vil der ikke være nogen renter. I sådan et scenarie, vil der ikke kunne be-

regnes rentekorrektion. 

 

Dette hul bliver i midlertidigt ikke lukket. Det er fortsat muligt at indskyde privat gæld ved indtræden i virk-

somhedsordningen, dog mistes retten til at foretage opsparing, når indskudskontoen er negativ. Men mulig-

heden herfor eksisterer fortsat. Og tilmed vil der ikke komme rentekorrektion, fordi der ikke er nogen rente-

udgifter, da lånet er indfriet. Det eneste den erhvervsdrivende fratages er retten til opsparing i to indkomstår. 

Og hvis den erhvervsdrivende ikke har ønsker om opsparing, da der foreligger et større beløb på mellemreg-

ningskontoen som frit kan hæves, er det uden betydning. 
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Om det fortsat kan betale sig at indskyde privat gæld, som medfører negativ indskudskonto, afhænger af, 

hvad formålet med virksomhedsordningen er. Hvis en erhvervsdrivende aldrig tjener så meget, at denne vil 

eller skal spare op, kan der fortsat nydes godt af virksomhedsordningens andre fordele, eksempelvis højere 

fradragsværdi af private renteudgifter i den personlige indkomst. Som nævnt skal der dog foretages en vur-

dering af, om der senere kunne opstå et behov, der vil gøre det attraktivt at have muligheden for at kunne 

sparre op i virksomhedsordningen. 

 

For at vurdere lovændringernes effekt på, om det fortsat kan betale sig at indskyde privat gæld, skal der i 

hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering. Det kan dog udledes, at lovændringerne i hvert fald har 

gjort det mindre attraktivt med privat gæld i virksomhedsordningen. Der kan dog stadig være skattemæssige 

fordele ved at lade privat gæld indgå, selvom der ikke opnås nogen rentefordel, da det er muligt at afdrage 

med lavt beskattede midler. Hermed anvendes virksomhedens midler til private formål, hvorfor der opstår 

tvivl, om den private gæld skifter karakter til erhvervsmæssig gæld, når gælden indskydes i virksomhedsord-

ningen. 

 

19.5 Kan privat gæld skifte karakter? 
På det tidspunkt den selvstændigt erhvervsdrivende indtræder i virksomhedsordningen, skal de erhvervs-

mæssige aktiver og passiver opgøres. Alle poster, der vedrører virksomheden, skal indgå, hvorfor det er nød-

vendigt at foretage en konkret vurdering af, hvilke erhvervsmæssige aktiviteter, gælden hidrører fra. Konsta-

teres det, at der er placeres privat gæld i ordningen, påvirker det både indskudskontoen og kapitalafkast-

grundlaget, da den private gæld fratrækkes heri. 

 

Lægges privat gæld efterfølgende ind i ordningen, forbliver den privat og bliver ikke konverteret til erhvervs-

mæssig gæld, selvom den er placeret i virksomheden. Derimod bliver gælden anset som en hævning, jf. ne-

denstående afgørelse. 

 

I SKM2015.618.SR, spørgsmål 1, kunne skatterådet bekræfte, at privat gæld opstået ved bodeling efter en 

skilsmisse kunne indgå i virksomhedsordningen. Skatterådet lægger vægt på, at kravet på den tidligere æg-

tefælles boslod, er et privat krav, som udspringer af ægteskabslovgivningens regler. Der er derfor tale om 

privat gæld og ikke erhvervsmæssig gæld, som skal indgå i virksomhedsordningen. På trods af de nye regler, 

er det fortsat muligt at indlægge privat gæld i virksomhedsordningen. Det er dog blevet mindre attraktivt, da 

der ikke længere kan foretages opsparing ved negativ indskudskonto. Skatterådet påpeger, at en placering 

af den private gæld i virksomhedsordningen vil udgøre en hævning i hæverækkefølgen efter VSL § 5. 
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Det kan på baggrund af SKM2015.618.SR lægges til grund, at hvis der placeres privat gæld i virksomhedsord-

ningen, skal der ske en eventuel beregning af rentekorrektion, såfremt de øvrige betingelser herom er op-

fyldt82. Den private gæld skifter således ikke karakter ved at blive placeret i virksomheden, da gælden side-

stilles med en hævning i hæverækkefølgen, svarende til gældens kursværdi. 

 

I andre tilfælde, hvor en ejendom, der tidligere har været anvendt i privat regi, overgår til at blive anvendt 

som udlejningsejendom, skifter ejendommen karakter fra at være en privat ejendom til at være erhvervs-

mæssig. Såfremt den tilhørende gæld ønskes indskudt i virksomhedsordningen, vil dette blive betragtet som 

en hævning. Det fremgår af VSL § 2, stk. 4, at alle beløb, der føres mellem virksomheden og privatøkonomien, 

skal føres særskilt efter det såkaldte bruttoprincip. 

 

Det kan dog diskuteres, at når der er foretaget et tvangsindskud af en tidligere privat beboet ejendom, bør 

der ligeledes kunne foretages indskud af den tilhørende gæld, uden at gælden betragtes som en hævning. 

Efter de nye regler vil en gæld i privat regi for en erhvervsmæssig ejendom, formodes at blive omfattet af 

reglerne om sikkerhedsstillelse. Derved hæves værdien af en sikkerhedsstillelse, såfremt VSL § 4 b, stk. 4 ikke 

finder anvendelse. VSL § 4 b, stk. 4 giver tilladelse til, at gælden ikke betragtes som en sikkerhedsstillelse, 

såfremt den indskydes i samme indkomstår hvor ejendommen indskydes. Derved bliver den skattepligtige 

indirekte tvunget til at indskyde gælden for at undgå, at sikkerhedsstillelsen betragtes som hævet efter hæ-

verækkefølgen. Der vil altså ikke kunne anvendes et nettoprincip, som reglerne foreligger nu. Der skal fore-

tages en hævning af gælden efter VSL § 5, enten i form af en sikkerhedsstillelse, såfremt gælden ikke lægges 

i virksomheden, eller ved en hævning, hvis det vælges, at gælden skal indgå i ordningen. Såfremt den skatte-

pligtige vælger, at gælden skal blive i privat regi og lade sig beskatte af sikkerhedsstillelsen, vil det medføre 

forhøjet kapitalafkast, da det ikke er både aktiver og passiver vedrørende ejendommen, som indskydes. Da 

kapitalindkomst beskattes med en lempeligere skattesats, er det fordelagtigt, at gælden holdes i privat regi.  

Modsat opnår den erhvervsdrivende højere fradragsværdi af renteudgifter i den personlige indkomst end 

ved indskud af gælden i virksomheden. 

 

Da det må antages, at der i alle tilfælde vil ske en hævning efter hæverækkefølgen, uanset om gæld placeres 

i virksomheden eller den beholdes i privat regi, er det uden betydning, hvad den erhvervsdrivende gør. Hvor 

lånerenten er lavere end kapitalafkastgrundlaget, vil det, som det fremgik af forrige afsnit, forsat kunne be-

tale sig at holde gælden i privat regi. 

                                                      
82 Efter VSL § 11, stk. 1 skal der kun foretages rentekorrektion i det omfang både indskudskontoen og kapitalafkast-
grundlaget er negativ. Og kun hvor der er fratrukket renter og kurstab i virksomheden. 
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Hvorfor gælden ikke skifter karakter fra privat til erhvervsmæssig, når ejendommen skifter karakter ved at 

udlejning påbegyndes, står stadig ubesvaret hen. 

 

Med udgangspunkt i lovgivningen83 fremgår, at på det tidspunkt, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende 

indtræder i virksomhedsordningen, skal der foretages en opgørelse af alle erhvervsmæssige aktiver og pas-

siver. Derved indskydes altså både aktiverne og den dertil hørende gæld i virksomheden, hvorved indskuds-

kontoen kan betragtes som et nettoindskud. 

 

At det kan være tilladt at indskyde både aktiver og den tilhørende gæld på tidspunkt for indtrædelse i virk-

somhedsordningen, men ikke tilladt, når der på et eventuelt senere tidspunkt foretages tvangsindskud af en 

udlejningsejendom, kan synes urimeligt. Hvis en tilhørende gældspost til et aktiv, der er tvunget ind i virk-

somhedsordningen, efterfølgende ønskes indskudt, vil gældsposten blive anset som en hævning, hvorved 

den erhvervsdrivende bliver skattepligtig. 

 

Hvis et aktiv overgår fra privat til at være erhvervsmæssigt, bør den tilhørende gæld også kunne skifte karak-

ter, når den skydes ind i virksomheden, således at aktiver og gældsposter følges ad. Det bør med andre ord 

være tilladt at foretage et nettoindskud. 

20 Rentekorrektion 
Som en del af lovindgrebet i 2014, blev det vedtaget, at rentekorrektionssatsen fra og med indkomståret 

2015 fremadrettet skulle være 3 procentpoint større end den gældende kapitalafkastsats efter VSL § 9 a. 

 

Frem til indkomståret 2015 har rentekorrektionssatsen taget sit udspring i kapitalafkastsatsen, hvorved den 

manglende effektivitet har kunnet udnyttes af de erhvervsdrivende. Incitamentet til at sætte rentekorrekti-

onssatsen op er, at de skattemæssige fordele ved at placere privat gæld i ordningen skulle blive mindre. 

Formålet er dermed, at finde et niveau til rentekorrektionssatsen, så den var på niveau med markedsrenten, 

så de selvstændigt erhvervsdrivende ikke finder det attraktivt at placere privat gæld i virksomheden. 

 

I følgende eksempel er der en privat gæld på kr. 5.000.000 med en rentesats på 5 % p.a. svarende til renter 

på kr. 250.000. Placeres gælden i privatøkonomien, opnås der en skatteværdi af renterne på 28,6 % (2016) 

                                                      
83 VSL § 3 
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svarende til kr. 71.50084. Placeres gælden derimod i virksomhedsøkonomien opnås der en skatteværdi af 

renterne på 56,4 % (2016), svarende til kr. 141.000. Derved opstår en forskel i skatteværdien på kr. 69.500, 

afhængigt af, hvor gælden placeres. 

 
Figur 11: Forskellige rentekorrektionssats og lånerente, Kilde: egen tilvirkning. 

 

Af ovenstående eksempel fremgår det, ved beregning af rentekorrektionen foretages en omfordeling mellem 

personlig indkomst og kapitalindkomst, hvorved den skattepligtige indkomst ikke påvirkes. Hvor rentekor-

rektionssatsen er på niveau med lånerenten på 5 %, vil den skattemæssige fordel blive neutraliseret. Modsat 

ses, at såfremt rentekorrektionssatsen er større end lånerenten, 6 %, vil ændringen i nettoskatten være 

større som følge af rentekorrektion, kr. 83.400, sammenholdt med forskellen i skatteværdien, kr. 69.500. I 

dette tilfælde medfører det jf. lovgivningen85, at rentekorrektionssatsen maksimalt kan udgøre lånerenten. 

Er rentekorrektionssatsen mindre end lånerenten, 4 % er det fortsat en fordel, da nettoskatten er lavere, end 

hvis rentekorrektionssatsen og lånerenten er på samme niveau. 

 

Det kan konkluderes, at hvis rentekorrektionen skal have en effektivitet, skal det beregnede rentekorrekti-

onsbeløb være på niveau med de tilhørende renter, der er på den private gæld. Yderligere kunne det konsta-

teres ovenfor, at det fortsat kan betale sig at lægge privat gæld ind i virksomhedsordningen i det tilfælde, 

hvor de faktiske renteudgifter er større end rentekorrektionssatsen. Grundlaget er, at da der i loven er ind-

arbejdet en regel, der gør at rentekorrektionssatsen højest kan udgøre de faktiske udgifter, er det i realiteten 

uden betydningen, hvor høj rentekorrektionssatsen er. 

 

                                                      
84 Der er i beregningen ikke taget højde for, at negativ kapitalindkomst på under kr. 50.000 samt kr. 100.000 for ægte-
fæller bevarer en fradragsværdi på cirka 33 % 
85 VSL § 11, stk. 1 
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Da rentekorrektionen ændrer fordelingen mellem personlig indkomst og kapitalindkomst, vil det få betydning 

for den erhvervsdrivende, hvis indkomsten ligger på grænsen til topskat. Såfremt der skal foretages en ren-

tekorrektion kan det medføre, at den erhvervsdrivende kommer over topskattegrænsen, og derved skal be-

tale topskat som følge af rentekorrektionen. 

 

Set i forhold til de gældende regler før den 10. juni 2014, vil den korrigerede rentekorrektionssats efter lov-

ændringerne medføre en stigende effektivitet, og om muligt gøre det mindre attraktivt at indskyde privat 

gæld i virksomhedsordningen. Det afhænger dog fortsat af den konkrete situation, og af hvor stor lånerenten 

er i forhold til den gældende rentekorrektionssats. 

21 Delkonklusion 
(Hvilken effekt har vedtagelsen af ændringerne til virksomhedsskatteloven?) 

Det kan konkluderes, at vedtagelse af ændringerne til virksomhedsordningen har en gavnlig effekt på den 

utilsigtede udnyttelse, om muligt at den rammer for bredt. 

 

Det er belyst, at der i loven ikke er en præcis definition af, hvad det vil sige at stille sikkerhed for gæld uden 

for virksomhedsordningen. Det er ligeledes belyst, at der foreligger en direkte sikkerhedsstillelse, når den 

erhvervsdrivende overfor långiver stiller nærmere definerede aktiver til sikkerhed. Udgangspunktet er, at der 

skal foretages en sikringsakt, eksempelvis tinglysning, for at der er tale om en sikkerhedsstillelse i virksom-

hedsskattelovens forstand. I de tilfælde hvor det ikke direkte angives, at virksomhedens aktiver står til sik-

kerhed for privat gæld, kan det være svært at vurdere hvorledes dispositionen vil medføre en skattemæssig 

hævning. Det vil dog, når der er afgivet sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for privat gæld uden for 

virksomhedsordningen, i de fleste tilfælde være bundet op på en konkret vurdering af, om sikkerhedsstillel-

sen betragtes som en skattemæssig hævning, eller om den bliver omfattet af undtagelsesbestemmelserne. 

 

Hvis der eksempelvis foreligger en sikkerhedsstillelse i form af kaution, modregningsadgang eller alskyldser-

klæring, vil udgangspunktet være at disse ikke betragtes som en sikkerhedsstillelse i virksomhedsskattelo-

vens forstand, da der er tale om en indirekte sikkerhedsstillelse. Såfremt disse ved en konkret vurdering 

medfører en klar sammenhæng mellem mulighed for kreditfacilitet i privatsfæren og indestående i virksom-

hedsordningen, vil der højst sandsynligt ske sidestilling med en sikkerhedsstillelse. Såfremt en af sikkerheds-

stillelserne giver adgang til en kreditfacilitet i privat regi, er det nødvendigt at have belæg for, at der kan 
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stilles tilsvarende sikkerhed i private ubehæftede aktiver for at forhindre, at sikkerhedsstillelsen vil blive an-

set som en hævning. 

 

Det er belyst, at såfremt det ikke kan påvises, at der er tilstrækkelige private værdier, der kan stilles til sik-

kerhed, er der en risiko for, at det opfattes som, at der er en sammenhæng mellem den opnåede kreditfaci-

litet og virksomhedens aktiver. 

 

Det kan konkluderes, at der foretages en vurdering af de selvstændiges private økonomiske forhold, når det 

skal vurderes om virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed for privat gæld, der ikke indgår i virksomheden. 

Rådgiver bør opfordre deres klienter til, at de bør stille særskilt, privat sikkerhed med en reel værdi. 

 

Rådgivere skal ligeledes være opmærksomme på, at der for fremtiden kan rådgives om tiltag, der kan forhin-

dre skattemæssige konsekvenser ved eksempelvis bankernes modregningsadgang og virksomhedspant. For 

at undgå, at bankernes modregningsadgang vil blive sidestillet med en sikkerhedsstillelse, kan den erhvervs-

drivende arrangere, at virksomheden og privatøkonomien anvender forskellige banker. Endvidere kan rådgi-

ver vejlede klienterne til at indgå en aftale med virksomhedspanthaver, at virksomhedspantets værdi skal 

have et maksimum, eller at det aftales at virksomhedspantet kun skal omfatte erhvervsmæssig gæld. 

Da sikkerhedsstillelser fremadrettet er omfattet af hæverækkefølgen, er det vigtigt for de erhvervsdrivende 

at de har nøje kendskab, til hvad den pågældende sikkerhedsstillelse omfatter, før aftalen om sikkerhed ind-

gås. Det vil være gældende, uanset om sikkerhedsstillelsen afgives i private værdier eller i virksomhedens 

aktiver. 

 

Den erhvervsdrivende skal være opmærksom på, at såfremt sikkerhedsstillelsen afgives i private aktiver, kan 

sikkerhedsstillelsen i private aktiver bortfalde hvis aktiverne sælges. Er der ikke andre værdier i privat regi, 

der kan erstatte sikkerhedsstillelsen, vil virksomhedens aktiver automatisk overtage sikkerhedsstillelsen, 

hvorved det betragtes at udgøre en hævning. I værste fald kan en sådan hævning medføre, at den erhvervs-

drivende får negativ indskudskonto, hvorved den erhvervsdrivende fratages muligheden for at foretage op-

sparing. 

 

Mulighed for at foretage afløsning af allerede eksisterende sikkerhedsstillelser, uden disse betragtes som en 

hævning, er kun mulig såfremt den nye afgivne sikkerhed træder i stedet for en sikkerhedsstillelse oprettet 

før den 10. juni 2014, og såfremt sikkerhedsstillelserne omfatter samme aktiver. For sikkerhedsstillelser der 

er etableret efter den 10. juni 2014 som ønskes afløst, bliver den afløsende sikkerhedsstillelse betragtet som 
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en ny, hvorfor begge sikkerhedsstillelser betragtes som en hævning. Ved afløsning af sikkerhedsstillelser skal 

rådgivere dermed være særligt opmærksomme på, at der er risiko for dobbeltbeskatning. 

 

Hvis der i et år foretages for store hævninger, eller i år hvor den erhvervsdrivende skulle ønske at foretage 

et delsalg eller delomdannelse, kan dette desuden medføre, at indskudskontoen bliver negativ. Det bevirker 

at langt flere vil opnå, i en situation med negativ indskudskonto end Skatteministeriets antagelser, selvom 

de ikke bevidst forsøger at omgå lovgivningen. Det er belyst, at negativ indskudskonto kan opstå på flere 

måder end ved indskud af privat gæld, hvorfor effekten af lovændringerne er, at flere erhvervsdrivende, end 

først tiltænkt, bliver berørt heraf. 

 

Når de erhvervsdrivende først bliver ramt af ændringerne, er det muligt at foretage udligning, såfremt den 

erhvervsdrivende enten har et indestående på mellemregningskontoen, har hensat til senere hævning, har 

opsparet overskud eller har private værdier, der kan indskydes. Er det ikke tilfældet, må den erhvervsdri-

vende afvente til år, hvor der igen er overskud i virksomheden, for så at foretage udligning. Ønsker den er-

hvervsdrivende imidlertid ikke at foretage opsparing af virksomhedens overskud, vil det således fortsat kunne 

betale sig at foretage indskud af privat gæld i virksomheden. Det betyder imidlertid ikke, at privat gæld, der 

lægges i virksomhedsordningen skifter karakter, og det bliver derfor fortsat betragtet som en hævning i virk-

somhedsordningen. 

 

Hvor indskud af privat gæld medfører negativ indskudskonto, skal der foretages beregning af rentekorrek-

tion. Rentekorrektionssatsen er fra 2015 udskilt fra kapitalafkastsatsen, da den viste sig at være uden effek-

tivitet grundet kapitalafkastsatsens lave niveau. På den baggrund er satsen for rentekorrektion justeret op 

fra indkomståret 2015. Skal den korrigerede rentekorrektion virke efter hensigten, skal rentekorrektionssat-

sen være på niveau med lånerenten. Såfremt den faktiske lånerente er større end rentekorrektion, vil det 

fortsat kunne betale sig at foretage indskud af privat gæld, hvis der ses isoleret på rentekorrektion som en 

straf. 

 

Det kan konkluderes, at lovændringerne medfører at den erhvervsdrivende fremadrettet skal være opmærk-

som på hvornår der foreligger en sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for privat gæld, da det fremad-

rettet vil blive anset som en hævning, der kan medføre at indskudskontoen bliver negativ. Yderligere kan det 

konkluderes, at de erhvervsdrivende skal være opmærksomme på hævninger generelt.  
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DISKUSSION 

22 Praktiske udfordringer 
Med udgangspunkt i ovenstående analyseafsnit er det svært og nærmest umuligt, at vurdere i hvor stort et 

omfang de selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, vil blive ramt af lovindgre-

bet. Ydermere er det ikke muligt at undersøge via SKAT eller Danmarks Statistik, hvor mange der anvender 

ordningen. Ligeledes er det umuligt at få kendskab til, hvor mange erhvervsdrivende, der anvender virksom-

hedsordningen, som har registreret, at de har en negativ indskudskonto eller har foretaget sikkerhedsstillel-

ser. 

 

Da en del af analysen i specialet går ud på at finde ud af, hvordan de selvstændigt erhvervsdrivende i praksis 

bliver påvirket af lovændringerne, er der foretaget interviews med en række rådgivere med forskellig former 

for erhvervsmæssig baggrund og med forskellige anvendelsesområder af virksomhedsordningen. 

 

Respondenterne er udvalgt på baggrund af deres forskellige erhverv og deres daglige anvendelse af virksom-

hedsskatteloven i forbindelse med rådgivning. 

 

Der er udvalgt seks respondenter. To arbejder som skatterådgivere, i henholdsvis en intern skatteafdeling i 

en revisionsvirksomhed og i en ekstern skatte- og momsvirksomhed. Yderligere er der udvalgt to responden-

ter, der til daglig arbejder som henholdsvis statsautoriseret revisor på et lille revisionskontor og registreret 

revisor på et større revisionskontor. For at opnå en bredere tilgang af praktisk erfaring er en af responden-

terne advokat med speciale i skatteret.  Den sidste er ansat hos SKAT og har deltaget i besvarelsen af skatte-

rådssager, herunder behandling af sager om virksomhedsordningen. I den videre behandling er responden-

ternes identitet holdt anonyme. 

 

I det følgende omtales respondenterne som ”Respondent” 1 til 6 ud fra nedenstående. 
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Figur 12: Respondentoversigt med henvisning til bilag 4, Kilde: egen tilvirkning. 

 

I forbindelse med udvælgelsen er FSR – danske revisorer kontaktet, men de har ikke ønsket at deltage. 

 

Indeværende afsnit vil tage udgangspunkt i interviews86 og forfatternes egne holdninger. Der vil være en 

diskussion om, hvem indgrebet rammer, hvordan det rammer, hvad der sker for de erhvervsdrivende, der er 

blevet fanget af lovændringerne, og om loven kunne være ændret på en mere hensigtsmæssig måde. 

 

22.1 Hvem synes at blive påvirket af lovændringerne? 
Lovgivers intention er at ramme de erhvervsdrivende, som på den ene eller anden måde opnåede utilsigtede 

skattemæssige fordele ved at omgå reglerne i virksomhedsskatteloven. Det fremgår af lovforslag nr. L 200, 

at det på baggrund af nogle givne kriterier87 var skatteministerens opfattelse, at ca. 2.000 personer udnyttede 

virksomhedsordningen utilsigtet i indkomståret 2012, ud af i alt ca. 175.000 personer. Alt andet lige var det 

disse 2.000 erhvervsdrivende, der var tiltænkt at blive ramt af lovændringerne. Virkeligheden forholder sig 

dog noget anderledes. 

 

De interviewede respondenter er alle enige om, at virksomhedsordningen før indgrebet bevidst blev anvendt 

utilsigtet. Respondent 1 anerkender, at der i virksomhedsordningen ”… har der været direkte misbrug… ”. 

Respondent 2 påpeger, at ”det er jo ikke nogen hemmelighed, at der i hvert fald har været nogle brancher, 

som læger, tandlæger, advokater og revisorer, som har spekuleret i det der med, at optage nogle store lån, 

når de startede deres virksomhedsordning op”. Respondent 2 oplyser ligeledes, at ”der er jo nogle, der har 

                                                      
86 Med udgangspunkt i interviewguide i bilag 4 
87 Formodningen er her, at kombinationen af en høj årlig virksomhedsopsparing, intet kapitalafkast og en lav personlig 
indkomst indikerer, at der kan være tale om en utilsigtet udnyttelse. 
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markedsført det som Deloitte-modellen, og så kan det vist ikke blive mere bevidst”. Respondent 6 udtaler 

”Der var ingen tvivl om, at der var opstået et gigantisk misbrug”. 

 

Forfatterne undres over, hvorfor der ikke tidligere er foretaget indgreb mod den utilsigtede anvendelse, da 

det er opfattelsen, at den utilsigtede anvendelse har været udbredt gennem længere tid. I U.1998.254H blev 

en skatteyders dispositioner anset som et klart misbrug af loven i strid med virksomhedsskattelovens hensigt. 

Allerede dengang var det bekendtgjort, at lovgivningen indeholdte huller, der gav adgang til omgåelse af 

reglerne. 

 

Respondent 3 bemærker, at ”man kan stille spørgsmålstegn ved i hvilket omfang det blev mere almindeligt 

accepteret, at det var sådan man gjorde… der er ikke meget tvivl om, at det var ved at få et omfang, hvor det 

var blevet lidt for meget”. 

 

Ved behandling af lovforslag nr. L 200 i Folketingssalen anfører Frank Aaen i en ordførertale om den utilsig-

tede anvendelse: ”Og det er jo sket under skiftende skatteministre i årevis”. 

 

Forfatterne undres over, at såfremt Skatteministeriet virkelig har haft kendskab til den utilsigtede udnyttelse 

gennem flere år, at der ikke før er foretaget tiltag for at imødegå denne. De foretagne indgreb er nu hastet 

igennem en lovgivningsproces, hvilket har medført en mere omfattende effekt end umiddelbart først til-

tænkt. 

 

Det har siden vedtagelsen af lovforslag nr. L 200 og lovforslag nr. L 123 vist sig, at lovændringerne, som fryg-

tet, rammer bredere end tiltænkt. Dette bliver bekræftet gennem de utallige bindende svar, der er offentlig-

gjort efter vedtagelsen af lov nr. 992 og lov nr. 652. Der er tale om flere situationer, hvor erhvervsdrivende, 

der ikke har spekuleret i at omgå reglerne, bliver ramt uhensigtsmæssigt. 

 

Respondent 1 påpeger ”… at det er at skyde gråspurve med kanoner, hvor kuglerne rammer alle andre, end 

dem de skulle ramme, altså dem som udnyttede virksomhedsordningen… ”. Respondent 2 udtaler, at ”… man 

laver nogle værnsregler, som går ud og rammer bredt. Og ikke ligesom den konkrete situation. Den konkrete 

tanke bag tingene… det gælder også maleren. Det gælder også landmanden. Og det synes jeg, er for vidtgå-

ende. Det er jo alle, der bliver ramt. ”.  Respondent 5 udtaler, at ”Jeg tror bestemt, at der er lukket et hul for 

dem, der spekulerer i at opspare til 22 % beskatning og så leve for lånte penge. Men loven rammer samtidig 

meget bredt”. 
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Ved gennemgang af lovforarbejderne til lovforslag nr. L 200 og nr. L 123 fremgår det tydeligt, at der er en 

gennemgående kritik af, at der er stor usikkerhed om, hvornår en sikkerhedsstillelse kan anses for en sikker-

hedsstillelse i virksomhedens aktiver i virksomhedsskattelovens forstand. Dette bekræftes af Respondent 5, 

der udtaler ”Udfordringerne var, hvilke sikkerhedsstillelser var der med og ikke med i de nye regler, og hvor-

dan skulle hævningerne håndteres”. Respondent 6 udtaler ”Og det er især sikkerhedsstillelsesproblematikken, 

der i dag er meget farlig at arbejde med. Man kan meget let komme til at lave nogle fejl”. 

 

Ydermere påpeger Respondent 6 problematikken omkring alskyldserklæringer: ”Der er jo lavet alskyldser-

klæringer på kryds og tværs. Man kan meget let komme til at lave fejl på den. Det er den, der er den farlige i 

dag”. 

 

De fortolkningsmæssige usikkerheder medfører, at der er flere erhvervsdrivende, der ender med at blive 

omfattet af lovændringerne end først tiltænkt. Dette sker især i de tilfælde, hvor der ikke direkte er foretaget 

sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld. Det er blandt andet i tilfælde, hvor banken har krævet 

alskyldserklæring, eller i tilfælde, hvor modregningsadgang er en del af bankens almindelige forretningsbe-

tingelser, eller hvor der er stillet selvskyldnerkaution. 

 

Der er mange erhvervsdrivende, der har foretaget sikkerhedsstillelser før lovændringerne, som i dag er tvun-

get til at indfri den private gæld eller stille privat sikkerhed for den private gæld for at kunne opretholde 

virksomhedens fordel om mulighed for opsparing af årets overskud. Hvis der ikke er likviditet til at indfri 

gælden, eller hvis der ikke er mulighed for at stille privat sikkerhed – hvad så? Det er forfatternes holdning, 

at det er uheldigt, at erhvervsdrivende i disse tilfælde bliver ramt, da de har foretaget en disposition, som 

muligvis ikke har indeholdt hensigter om at omgå reglerne, og som desuden har foretaget en disposition, 

som aldrig har været hensigten med lovgivningen før ændringerne. 

 

Respondent 1 udtaler ”… og så det der med generelt, at sikkerhedsstillelser de skal beskattes. Der er det også 

min holdning, at civilretligt er det jo personen, der ejer aktiverne, uanset om det er i virksomhedsordningen, 

eller at de er private. Og derfor kan jeg ikke se problemer for, hvorfor man skulle lave den sikkerhedsstillelse”. 

Forfatterne er af samme holdning. Det er fornuftigt, at der ikke tidligere har været negative konsekvenser 

ved at stille sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld. Civilretligt er det den samme person, der ejer 

aktiverne. Dette kommer også til udtryk ved virksomhedsejerens personlige hæftelse. Der er tale om én og 

samme person, der ejer både aktiverne, og som stifter gælden. Altså én juridisk person. I bemærkningerne 

til lovforslaget lægges der fra Skatteministeriets side stor vægt på, at personligt drevne virksomheder, der 
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anvender virksomhedsordningen, sidestilles med en kapitalejer i et selskab. Forskellen er dog, at ved en ka-

pitalejer og et selskab, er der tale om to juridiske personer. Det findes ikke rimeligt, at hvor der er tale om en 

erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, og driver denne for egen regning og risiko, at det så 

ikke er muligt, at denne kan stille sine egne aktiver, anvendt i virksomheden til sikkerhed for en privat gæld. 

Såfremt en virksomhedskreditor ikke får sine penge, kan denne gå direkte efter virksomhedsejerens private 

formue. Her sker der ikke en adskillelse af virksomhedens formue og virksomhedsejerens private formue. 

 

Respondent 1 fortsætter, ”L 123 er faktisk ret uhyggelig. Den retter selvfølgelig op på noget uhensigtsmæs-

sigt. For eksempel hvis du skyder en privat ejendom ind. Efter L 200 ville du altid ryge ud i en hævning eller en 

dobbeltbeskatning i forbindelse med, at aktivet skal ind på det tidspunkt, hvor du begynder udlejningen, men 

gælden kan altid kun tages ind ultimo”. Konsekvensen ved, at en erhvervsdrivende, der anvender virksom-

hedsordningen, udlejer en tidligere privat beboet ejendom, er, at ejendommen skal tvangsindskydes i virk-

somhedsordningen efter det praksisskabte brutto-princip. Dette vil medføre en midlertidig sikkerhedsstil-

lelse. Før vedtagelsen af lovforslag nr. L 123 ville denne disposition medføre skattemæssige konsekvenser, 

da aktivet anses for indskudt ved skift fra privat anvendelse til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. 

Lovgiver har ved vedtagelse af lovforslag nr. L 123 taget højde for denne uhensigtsmæssige konsekvens ved 

at indføre en ny undtagelse, som under givne kriterier skal forhindre beskatning af den midlertidige sikker-

hedsstillelse. 

 

Forfatterne er enige i respondent 1’s holdning om, at vedtagelsen af lovforslag nr. L 123 er ret makaber, da 

der fortsat kan ske en dobbeltbeskatning af en sikkerhedsstillelse. Såfremt den erhvervsdrivende foretager 

en uheldig disposition, som medfører, at der er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld, fo-

retages der en hævning på det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillelsen er foretaget. Såfremt den erhvervsdri-

vende senere hen vil indfri sikkerhedsstillelsen og hermed hæver midlerne i virksomheden, sker der beskat-

ning af midlerne som en hævning på lige vilkår med andre hævninger via hæverækkefølgen. 

 

Det er forfatternes opfattelse, at lovgivningen er udformet uhensigtsmæssigt, da bestemmelserne også på-

virker de erhvervsdrivende, som ikke nødvendigvis har fået negativ indskudskonto grundet indskud af privat 

gæld eller foretaget forlodshævninger af årets overskud. Det fremgår ikke af forarbejderne, at det var lovgi-

vers hensigt, at disse også skulle straffes.  Dette er en negativ effekt af lovændringerne. 

 

I forhold til problematikken omkring delomdannelse og delsalg, er der flere af respondenterne, der påpeger, 

at indgrebet ikke tager højde for følgerne. Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende ønsker at gennemføre en 
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delvis virksomhedsomdannelse eller frasælger en del af virksomheden, vil den tilbageværende virksomhed 

oftest ende ud med at få negativ indskudskonto, og derved blive omfattet uhensigtsmæssigt af indgrebet. 

 

Det er Respondent 1’s holdning, at ”… det har jo altid været muligt at lave det, der hedder en delomdannelse. 

Men det er jo fuldstændig lukket nu. Fordi laver du det, der hedder en delomdannelse til selskab, vil du altid 

rende ud i en negativ indskudskonto og derfor aldrig lave delomdannelser. Så det har faktisk flere ringe ud i 

vandet end bare virksomhedsordningen. Du lukker folk fra at lave omstruktureringer ud fra, hvad der er hen-

sigtsmæssigt i deres koncern eller i deres situation”. Forfatterne er delvise enige heri, da det i teorien fortsat 

er muligt at foretage delomdannelser. Lovgivningen er ikke ophørt for delomdannelser. Det kan diskuteres, 

hvorvidt det i praksis er fordelagtigt. Fordelene ved at lave en delomdannelse er begrænset, hvis delomdan-

nelsen medfører, at de oprindelige skattemæssige fordele ved virksomhedsordningen falder bort for de til-

bageværende virksomheder under virksomhedsordningen. 

 

Det må formodes at vedtagelsen af den ændrede lovgivning medfører, at der fremadrettet ikke vil være flere, 

der ønsker at delomdanne eller foretage et delsalg af deres virksomhed i virksomhedsordning, da de, uanset 

om de har fulgt lovgivningen eller ej, formentligt vil blive ramt af negativ indskudskonto, og derved mister 

muligheden for at foretage opsparing. 

 

Lovændringerne rammer primært de skatteydere, som allerede anvender reglerne i virksomhedsordningen 

– både dem der bevidst og dem der ubevidst har foretaget dispositioner, der har medført skattemæssige 

konsekvenser efter de nye regler. Det er forfatternes holdning, at lovændringerne har en negativ afledt ef-

fekt. Lovændringerne medfører, at virksomhedsordningen ikke vil være nær så attraktiv for iværksættere, 

som kan have brug for økonomisk fleksibilitet i opstartsfasen, hvor virksomheden måske ikke nødvendigvis 

giver overskud. De nye regler, der forbyder sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for privat gæld, gør 

ordningen mindre attraktiv for iværksætterne. Dette taler for, at lovændringerne rammer for bredt. Det må 

dog konkluderes, at de oprindelige fordele ved virksomhedsordningen, som eksempelvis at opnå højere fra-

dragsværdi af renteudgifter i personlig indkomst fortsat er til stede. Dette bekræftes af Respondent 3 ”… 

virksomhedsordningen gør jo det, som den hele tiden har gjort… Jeg tror ikke den på nogen måde er ødelagt”. 

 

Forfatterne er ikke i tvivl om, at lovændringerne, set i lyset af bestemmelsernes brede udformning, har en 

negativ indvirkning på mange flere erhvervsdrivende end tilsigtet, selvom denne påstand endnu ikke er mål-

bar i form af kvantitative data. Det må formodes, at der kommer flere i klemme end først antaget. Såfremt 

lovændringerne havde haft en længere gennemarbejdningsproces før vedtagelsen, kunne lovændringerne 
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formentlig være udarbejdet på en sådan måde, at de kun ville ramme dem, som bevidst anvendte virksom-

hedsordningen utilsigtet. At der er flere erhvervsdrivende, der bliver ramt, er en konsekvens af den hurtige 

vedtagelse af lovændringerne. Konsekvenserne af lovændringerne er simpelthen ikke gennemovervejet på 

trods af, at størstedelen af de høringsberettigede gjorde opmærksom på, at indgrebet ville ramme alt for 

bredt. Vedtagelsen af lovforslag nr. 123 kaldet ”reparationspakken” er et tydeligt bevis herpå. 

 

Indeværende afsnit har redegjort for, at lovændringerne har et bredt spænd og påvirker mange brugere af 

virksomhedsordningen. Det er derfor interessent at belyse, hvilke muligheder, der eksisterer såfremt en er-

hvervsdrivende bliver påvirket uhensigtsmæssigt af lovændringerne. 

 

22.2 Ramt af indgrebet – hvad så nu? 
Bliver de erhvervsdrivende omfattet af indgrebet, er der ikke meget at gøre, baseret på ovenstående afsnit 

18 - 20. Heraf fremgår, at såfremt den erhvervsdrivende den 10. juni 2014 har negativ indskudskonto, eller 

der er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver, bliver de omfattet af overgangsreglerne. Dog kun i tilfælde 

hvor indskudskontoen inklusivt tillæg af sikkerhedsstillelser ikke er negativ med mere end kr. 500.000. 

 

Forfatterne er af den holdning, at uskyldige erhvervsdrivende, der følger lovgivningen og betaler deres skat, 

bliver omfattet af et regelsæt, som rammer de forkerte. Om de erhvervsdrivende, der søger at omgå lovgiv-

ningen, må det formodes, at de i de fleste tilfælde har lagt planer for, hvordan de kan undgå at blive omfattet 

af reglerne. Respondent 1 bekræfter denne formodning, ”… den det skulle ramme, kan let komme ud af det 

her, og alle de andre, de blev fanget i de her nye regler, uhensigtsmæssigt”. Respondent 3 tilgår denne hold-

ning, ”det er folk, der har kunnet overskue at lave en plan B”. 

 

Det er til megen undren hos forfatterne, at der ved negativ indskudskonto mistes muligheden for at foretage 

opsparing for det pågældende og efterfølgende indkomstår. For det første kan der opstå situationer, hvor 

den erhvervsdrivende ikke bevidst har ført indskudskontoen i negativ88. For det andet synes det ikke at være 

rimeligt, at den erhvervsdrivende fratages muligheden for at spare op i både det år, hvor indskudskontoen 

bliver negativ, og det efterfølgende indkomstår, såfremt den erhvervsdrivende ultimo i det andet indkomstår 

har bragt indskudskontoen i nul eller positiv. For eksempel i tilfælde hvor indskudskontoen primo er negativ 

med kr. 600.000. Den erhvervsdrivende opnår et overskud på kr. 1.000.000 i året. Herved burde det give den 

erhvervsdrivende mulighed for at udligne den negative indskudskonto, og foretage opsparing af det reste-

rende overskud, altså kr. 400.000. 

                                                      
88 Der henvises til afsnit 19.1, for gennemgang af hvornår en indskudskonto kan blive negativ. 
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Det synes ikke rimeligt, at den erhvervsdrivende skal vente helt til det 3. indkomstår, før det er muligt at 

foretage opsparinger af overskud, i år hvor det har været muligt for at udligne en negativ indskudskonto og 

fortsat have overskud. Reglerne burde være sådan, at såfremt den negative indskudskonto udlignes med 

årets resultat, og der fortsat er overskud, skulle det være muligt at foretage opsparing. Udlignes den negative 

indskudskonto med indskud fra privatøkonomien, vurderes det rimeligt, at der ikke kan ske opsparing, da der 

i disse tilfælde hurtigt ville kunne ske omgåelse af reglerne, jf. U.1998.254H. 

 

22.2.1 Stigende administrationsomkostninger 
Der er i lovforslaget89 lagt op til, at der ikke for den erhvervsdrivende er væsentlige administrationsomkost-

ninger forbundet med indgrebet. Forfatterne er dog ikke enige i dette udsagn. Grundet ændring af loven 

kræves der, enten fra den erhvervsdrivende selv eller fra dennes rådgiver, et væsentligt større fokus på, 

hvornår og hvilke aktiver, der stilles til sikkerhed for privat gæld. Skulle det ske, at en del af de private aktiver 

sælges, eller at gælden bliver større end aktivernes værdi, vil virksomhedens aktiver automatisk blive anset 

som en sikkerhedsstillelse for den del af gælden, der ikke er dækket af private aktiver. Det er derfor nødven-

digt, at den erhvervsdrivende løbende er opmærksom på, hvor store gældsposterne er i forhold til de afgivne 

sikkerhedsstillelser samt størrelsen af årets hævninger. 

 

De øgede administrationsomkostninger kan medføre, at flere vælger at gå uden om virksomhedsordningen, 

når de skal vælge virksomhedsform. Hertil kommer, at stiftelse af et iværksætterselskab er billigt, og at det 

kan stiftes, uden at der fremadrettet er væsentlige administrationsomkostninger forbundet hermed, hvorfor 

nogle vil anse dette som et bedre alternativ til valg af virksomhedsform. 

 

Samtlige respondenter påpeger, at det må ses som en naturlig konsekvens af de nye regler, at anvendelse af 

virksomhedsordningen generelt set vil falde. 

 

Forfatterne er enige i dette synspunkt. Trods at det oprindelige formål fortsat består, vil de øgede admini-

strationsomkostninger og de skærpede regler i virksomhedsskatteloven medføre, at flere erhvervsdrivende 

ikke tør kaste sig ud i anvendelse af virksomhedsordningen af ren og skær frygt for at træde forkert, hvorved 

der enten skal foretages en hævning, eller de mister opsparingsmuligheden, som jo er et af de væsentlige, 

oprindelige formål ved at anvende virksomhedsordningen. 

 

                                                      
89 Til lovforslag nr. L 200 
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Forfatterne er ikke i tvivl om, at der er erhvervsdrivende, som har spekuleret i at stille virksomhedens aktiver 

til sikkerhed for privat gæld for derefter at leve for lavt beskattede midler. Det er dog også forfatternes op-

fattelse, at der er mange erhvervsdrivende, som ikke har spekuleret i omgåelse, som alligevel bliver ramt. 

Alskyldserklæringer, modregningsadgang og kautioner anses ikke som sikkerhedsstillelser efter virksomheds-

skattelovens forstand, såfremt der er eller der kan stilles særskilt, privat sikkerhed i private aktiver med en 

reel værdi for hele den private gæld. Såfremt den private sikkerhedsstillelse bortfalder eller falder i værdi, vil 

det medføre skattemæssige konsekvenser for den erhvervsdrivende. Hvordan skal det i praksis lade sig gøre 

at holde styr på, at den private formue har sådan en værdi, at denne kan anses for at være stillet til sikkerhed 

for den private gæld? Som en konsekvens heraf, vil lovændringerne få flere administrative konsekvenser for 

de erhvervsdrivende, som i et større omfang vil være afhængige af hjælp fra en rådgiver, som kan hjælpe 

dem med at gennemskue om en given disposition vil få skattemæssige konsekvenser. 

 

22.2.2 Alternative virksomhedsformer 
Der opleves forskellige synspunkter blandt respondenterne, om hvorvidt alternativerne til virksomhedsord-

ningen kan anbefales. 

 

Respondent 1, er generelt af den holdning, at hvor der er underskud ved opstart af en virksomhed, skal virk-

somhedsordningen anvendes. I alle andre tilfælde anbefales et IVS. Respondent 1 begrunder sin holdning 

med, at virksomhedsordningen ”… kommer til at kræve alt for mange ressourcer fra revisorens side af… ”. 

 

Respondent 6 mener fortsat, at virksomhedsordningen kan anvendes afhængigt af hvilke instrumenter, der 

ønskes anvendt. Men påpeger, at det er med ”at holde tungen lige i munden”. Respondent 3 mener ligeledes, 

at ”… virksomhedsordningen gør jo stadig det, den hele tiden har gjort”. 

 

Både Respondent 4 og 5 mener ikke, at kapitalafkastordningen, efter vedtagelse af lov nr. 992 og lov nr. 652, 

vil blive mere attraktiv. Respondent 5 påpeger, at ”De to ordninger er meget forskellige”. Respondent 4 på-

peger yderligere, at kapitalafkastsatsen for tiden er lav, hvorfor der ikke synes at være nogen væsentlig fordel 

ved at anvende denne. 

Modsat oplever Respondent 2, at ”der er flere, der spørger til kapitalafkastordningen. Og dette kunne godt 

være et udtryk for, at den er blevet mere interessant”. Respondent 2 begrunder yderligere, at muligheden 

for, at flere vælger at anvende kapitalafkastordningen, kan skyldes, at det administrativt kræver betydeligt 

mere at holde styr på hævninger og indskud i virksomhedsordningen i årets løb. Det bliver altså for admini-

strativt omfattende. 
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Forfatterne er af den holdning, at afhængigt af, hvad den enkelte erhvervsdrivende har som formål med 

virksomheden, kan virksomhedsordningen fortsat være anvendelig. Ønsker den erhvervsdrivende fortsat at 

anvende virksomhedsordningen, er det nødvendigt, at der foreligger et administrativt overblik over både 

indskud og hævninger i årets løb, som Respondent 2 påpeger. Styres indskudskontoen ikke løbende, vil ind-

skud og hævninger først blive gjort op ved selvangivelsens udarbejdelse, og allerede der, kan det være for 

sent. Er der hævet den mindste smule for meget i årets løb udover indskudskontoens saldo, mister den er-

hvervsdrivende muligheden for at foretage opsparing i det pågældende indkomstår, men også det efterføl-

gende indkomstår. Dertil kommer, at der kræves et administrativt overblik over sikkerhedsstillelser for privat 

gæld. 

 

Generelt set, er der fremadrettet mange risici forbundet med at være i virksomhedsordningen sammenholdt 

med anvendelse af iværksætterselskaber eller i enkeltstående tilfælde kapitalafkastordningen. Hvornår en 

sikkerhedsstillelse anses som en hævning, afhænger af den enkelte situation. Herunder om den erhvervsdri-

vende i det givne tilfælde har private værdier, der kan stå som sikkerhed. 

 

Indeværende afsnit henleder opmærksomheden på alternative virksomhedsformer og beskatningsmetoder 

som følge af stor kritik af lovændringernes endelige udformning, som medfører betydelige administrative 

byrder. Tendensen bliver sandsynligvis, at der kan være flere, der vælger slet ikke at se virksomhedsordnin-

gen som et muligt alternativ som beskatningsform. Med udgangspunkt heri finder forfatterne det interessant 

at diskutere, hvorledes lovændringerne kunne være udformet på anden vis. 

 

22.3 Kunne formålet med lovændringerne være implementeret på anden vis? 
Lovændringerne er meget vanskelige at forstå, og det kræver et vist kendskab til virksomhedsordningen. 

Desuden kræves der et bredt kendskab til lovfortolkning. 

 

Forfatterne er grundlæggende uforstående overfor indholdet i lovgivningen. Respondenterne påpeger, at 

Skatteministeriet på lettere vis kunne mindske udnyttelsen af den dagældende lovgivning. Det følgende af-

snit vil gennemgå nogle alternativer til de foretagne indgreb. 

 

22.3.1 Forbud mod adskillelse af aktiver og passiver 
Respondent 1 mener, at ”det er fuldstændig unødvendig lovgivning” Skatteministeriet har gennemført. Og 

fortsætter ”man kunne … have gået ind og lovgivet, som jeg siger, at man ikke må adskille aktiverne og pas-

siverne fra hinanden”. Det medfører, at i det tilfælde hvor den selvstændigt erhvervsdrivende optager et 



Kandidatafhandling Virksomhedsordningen Diskussion 

Side 105 af 166 
 

privat lån med sikkerhed i virksomhedens aktiver, skal enten gælden skydes ind i virksomheden, eller akti-

verne skal tages ud i privat regi. Derved ville muligheden for at udnytte lovgivningen mod dens oprindelige 

hensigt, blive fjernet. At det ikke er gjort på denne måde, er efter Respondent 1’s mening, begrundet i, at 

”den der sad og lavede alt det her lovarbejde derinde, han har faktisk siddet og lavet loven, der ligger på 

ulovlige aktionærlån, LL § 16E, og der er tale om en jurist, som overhovedet ikke har styr på debet og kredit”. 

 

Med udgangspunkt i den udtalelse falder brikkerne på plads. Ved gennemgang af lovforarbejderne til lov-

forslag nr. L 200, kommer det til udtryk, at et af formålene med ændringerne i virksomhedsskatteloven er at 

sidestille afgivelsen af sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen med sikkerhedsstillelser i et selskabs akti-

ver, som medfører ulovligt kapitalejerlån efter LL § 16E. Så på trods af, at der i lovforarbejderne til lovforslag 

nr. L 200 foretages en sidestilling af en kapitalejer i selskab med en virksomhedsejer, der driver personlig 

virksomhed med beskatning efter virksomhedsordningen, udtaler skatteministeren i flere tilfælde90, at det 

ikke er muligt at foretage sammenligning af de to virksomhedsformer, hertil at der er fordele og ulemper ved 

anvendelse af begge. 

 

Forfatterne spekulerer på om det kan være sandt, at en jurist der ikke kender forskel på debet og kredit, kan 

have udarbejdet et sådan lovforslag. Denne påstand har udelukkende belæg i en enkelt respondents udta-

lelse. Når der foretages en sammenligning af specifikke selskabslignende forhold med driften af en privat 

virksomhed, er det ikke underligt, at der opstår stor forvirring og undren.  I en stor del af høringssvarene til 

lovforslag nr. L 200 bliver lovforslaget udsat for stor kritik, og respondenterne til høringssvarene stiller sig 

uforstående over for den måde, Skatteministeriet vælger at gribe udarbejdelsen an på. Ligeledes stiller for-

fatterne sig uforstående overfor, hvorfor Skatteministeriet ikke har valgt at tage kritikken til sig fra de hø-

ringsberettigede, der til daglig har fingrene dybt nede i bestemmelserne om virksomhedsordningen. 

 

22.3.2 Øgning af rentekorrektion 
Respondent 6 er enig med Respondent 1 i, at lovændringerne kunne være foretaget på en mere simpel måde. 

I hvert fald når det vedrører indskudskontoen. Ved ”… bare at have justeret den der rentekorrektionsprocent 

til en højere procent”, ville det muliggøre, at rentekorrektionssatsen ville nå et niveau, hvor den fjerner alle 

fordele og derigennem gøre ”… det totalt uinteressant… ”, således, at rentekorrektionen i sig selv kunne tage 

livet af alle fordele ved at indlægge privat gæld i ordningen. Ved at gøre det efter denne metode, fjernes 

ligeledes tvivlsspørgsmålet om, hvorvidt opgørelse af indskudskontoen nu er rigtig eller forkert. Respondent 

6 påpeger, at ”… det havde været lettere og mere elegant at skrue på knapperne”. 

                                                      
90 I bemærkninger til lovforslag nr. L 200 



Kandidatafhandling Virksomhedsordningen Diskussion 

Side 106 af 166 
 

Ved at lave en kombination af de forslag Respondent 1 og 6 fremsætter, ville lovgivningen ikke kun være 

forståelig. Den ville også ramme de erhvervsdrivende, som helt bevidst anvender virksomhedsordningen util-

sigtet, på en letforståelig måde uden unødvendige administrationsomkostninger. De åbne huller i lovgivnin-

gen kunne være lukket. Men meningen med at udarbejde lovændringerne således, at de bliver så indviklede, 

at de bliver uforståelige selv for kyndige skattefolk, er forfatterne uforstående over for. Specielt taget i be-

tragtning af, at det kunne være gjort på anden vis. 

 

Respondent 4 tiltræder holdningen om en øgning af rentekorrektionen og tilføjer: ”problemerne kunne være 

løst nemmere ved ”ophævelse” af mellemregningskontoen”. Ved at fjerne mellemregningskontoen, fjernes 

samtidig en tidligere oplagt mulighed for omgå reglerne, nemlig at indskyde privat gæld i virksomhedsord-

ningen på det tidspunkt, den erhvervsdrivende indtræder i ordningen, således at der opstår negativ indskuds-

konto. Dagen efter kan låneprovenuet indskydes på mellemregningskontoen, indfri lånet og udligne den ne-

gative indskudskonto. Derved står der et beløb på mellemregningskontoen, som skattefrit kan hæves i virk-

somhedsordningen. 

 

Hertil kommer spørgsmålet om den ”nye” ordning er fleksibel nok? Ifølge Respondent 5 er dette ikke tilfæl-

det. ”Jeg synes, det er meget ”firkantet” sat op”. Dertil fremkommer at Respondent 5 i lighed med de øvrige 

respondenter tilkendegiver, at der var brug for et nyt regelsæt, men at det kunne være lavet meget mere 

smidigt. ”Der kunne jo blot indføres et ”grenkrav”, hvor man skal fungere for egne midler, og hvor gæld, der 

var sikret direkte i aktiver uden for ordningen, ikke kunne komme med. Derved ville alle realkreditlån og pri-

vate huse blive afskåret, men det var stadig muligt at opspare med en negativ indskudskonto”. 

 

22.3.3 Straf ved indskud af privat gæld og positiv indskudskonto 
Såfremt der er indlagt privat gæld i virksomhedsordningen, er der ikke en direkte straf, så længe indskuds-

kontoen er positiv. I teorien skal den selvkontrollerende effekt neutralisere de skattemæssige fordele ved at 

indlægge privat gæld. Den selvkontrollerende effekt virker kun efter hensigten, når kapitalafkastsatsen er 

den samme som lånerenten. Den gennemsnitlige lånesats har de sidste år, været større end kapitalafkast-

satsen, hvorfor det som udgangspunkt vil være en skattemæssig fordel at indlægge privat gæld. 

 

Virksomhedsskatteloven hjemler ikke en straf, hvis der er indskudt privat gæld, og indskudskontoen ikke bli-

ver negativ. Det er ulogisk, at der ikke er en straf for de skattepligtige, som kan ”skjule” den private gæld i 

positiv indskudskonto. Loven burde i disse situationer indeholde en særskilt straf, som kan neutralisere de 
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skattemæssige fordele. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. 107 (1985-86), at det vil kræve for 

mange ressourcer at kontrollere, om der ved indtræden er indskudt privat gæld i virksomhedsordningen. 

 

I teorien kunne en særskilt straf effektueres ved at vedtage en hjemmel til at straffe de skattepligtige, som 

kan gemme privat gæld i positiv indskudskonto. Et tænkt eksempel kunne være at indføre en hjemmel til at 

foretage en rentekorrektion af den private gæld, som er indskudt og skjult i privat formue. I den tænkte straf, 

skal der ikke tages højde for, at rentekorrektionen ikke kan overstige de faktiske renteudgifter. 

 

Nedenstående tænkte eksempel illustrerer virkningen heraf. Der er i eksemplet anvendt en rentekorrekti-

onssats på 4 %, en kapitalafkastsats på 1 % og en privatgæld på kr. 200.000. 

Figur 13: Straf ved indskud af privat gæld og positiv indskudskonto, Kilde: egen tilvirkning. 

 

Der er i alle tre eksempler en større skattebesparelse ved at indskyde den private gæld. Den selvkontrolle-

rende effekt virker dermed ikke efter hensigten i alle tre eksempler, da den private lånerente er større end 

kapitalafkastsatsen. 

 

Ved at indlægge en særskilt straf på den indskudte private gæld gennem at beregne en rentekorrektion af 

den indskudte private gæld, vil der alt andet lige først være en straf, når den private lånesats er mindre end 

kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen til sammen. Dette giver i teorien også mening, da rentekor-

rektionen heller ikke virker efter hensigten, såfremt den private lånerente er højere end rentekorrektions-

satsen. 
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I det første eksempel, hvor den private rentesats udgør 4 %, bliver den skattemæssige fordel ved at indskyde 

den private gæld mindre end skattebesparelsen ved at udelade gælden fra virksomhedsordningen. 

 

I det andet eksempel, hvor den private rentesats er 5 %, bliver den skattemæssige fordel neutraliseret ved 

at beregne en særskilt straf. 

 

I tredje eksempel, hvor den private lånesats er 6 %, er skattebesparelsen fortsat større på trods af, at der er 

beregnet en særskilt straf. 

 

Den tænkte særskilte straf kan medføre, at det bliver mindre attraktivt at indlægge privat gæld. Effekten vil 

dog have forskelligt udfald alt efter, hvor stort et spænd, der er mellem rentekorrektionssatsen og den pri-

vate lånerente. Skal straffen have en konsekvent effekt, der skal nedsætte incitamentet til at indskyde privat 

gæld, skal den sats, der anvendes til at beregne straffen, altid være højere end renten på den private gæld. 

Teoretisk kunne der derfor indføres en hjemmel til at beregne en straf af indskudt privat gæld, hvor satsen 

til beregning heraf altid skulle udgøre den private lånesats tillagt 2 procentpoint. 

 

I teorien kan der vedtages mange regler, som skal straffe de erhvervsdrivende, der kan skjule privat gæld i 

positiv formue. Desværre virker teorien ikke altid i praksis. Der er mange givne forhold, der skal være opfyldt, 

for at teori og praksis kan stemme overens. Det er nemt nok at sige, at der skal være en straf. Problemet 

opstår, når det skal kontrolleres, om straffen også bliver efterlevet i praksis. Det er næsten umuligt. I dag 

bliver der ikke foretaget en kontrol af, om der er indlagt privat gæld, såfremt indskudskontoen er positiv ved 

indtræden. 

 

De vedtagne nye regler91 er udformet sådan, at de umiddelbart kun har en negativ effekt for de erhvervsdri-

vende, hvor indskudskontoen allerede er negativ, eller for dem, hvor den bliver negativ på grund af indskudt 

privat gæld. Forfatterne undres over, hvorfor lovgiver ikke har forbudt at indskyde privat gæld i virksomheds-

ordningen. Skatteministeren har i sin kommentar til Advokatrådets høringssvar til lovforslag nr. L 200 udtalt 

følgende: 

                                                      
91 Lov nr. 992 og lov nr. 652 
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Citat 11: Uddrag fra Skatteministerens kommentar til Advokatrådets høringssvar til lovforslag nr. L 200 

 

Regeringens ønske om at ændre gældende praksis for indskud af privat gæld, giver i princippet god mening, 

når der eksempelvis sammenlignes med kapitalejere, der driver virksomhed i selskabsform. De har ikke mu-

lighed for at indskyde privat gæld for derved at opnå en skattebesparelse på de private renter. Såfremt dette 

alligevel forekommer, bliver det betragtet som en hævning uden tilbagebetalingspligt med dyre skattemæs-

sige konsekvenser som følge. Det er forfatterne uforståeligt, hvorfor lovgiver ikke ”bare” har forbudt indskud 

af privat gæld i virksomhedsordningen. 

 

22.3.4 Forbud mod privat gæld i virksomhedsordningen 
Forfatterne stiller sig uforstående overfor, hvorfor der i lovgivningen ikke er indsat et direkte forbud mod at 

indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Det ville have været hensigtsmæssigt, hvis loven i sin tid var 

blevet vedtaget med en hjemmel, der forbød indskud af privat gæld. 

 
Ved at fratage de erhvervsdrivende muligheden for at indskyde privat gæld, fjernes grundlaget for at foretage 

opsparing ved negativ indskudskonto. Herved kunne lovgiver have foretaget et indgreb, som ikke straffer 

erhvervsdrivende, som udelukkende har anvendt virksomhedsordningen efter den oprindelige hensigt. 

 
Et forbud vil i teorien betyde, at der i alle tilfælde ved indtræden i virksomhedsordningen skal ske en kontrol 

af de indskudte aktiver og passiver. Dette vil medføre en gevaldig belastning hos SKAT, da det vil kræve 

enorme ressourcer at foretage kontrol heraf. I teorien vil et forbud mod indskud af privat gæld være en god 

løsning på utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen. Det er forfatternes opfattelse, at det i praksis ikke 

er muligt at foretage en kontrol, grundet SKAT’s nuværende tilgængelige systemer. Forbud mod indskud af 

privat gæld vil desuden ikke straffe de erhvervsdrivende, der allerede har udnyttet hullerne i lovgivningen til 

opnåelse af utilsigtede skattemæssige fordele. 
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22.3.5 Forbud mod transaktioner uden reelt indhold 
Det kan diskuteres om formålet med lovændringerne kunne være implementeret ved at forbyde transaktio-

ner uden reelt indhold. Herved kunne den utilsigtede udnyttelse være imødegået med udgangspunkt i alle-

rede eksisterende praksis afsagt i U.1998.254H, hvor en disposition omhandlende skatteomgåelse og privat 

gæld i virksomhedsordningen blev tilsidesat, da transaktionerne ikke havde skatteretlig relevans. 

 

22.3.6 Løbende nulstilling af negativ indskudskonto 
En anden mulighed kunne være at åbne op for, at de erhvervsdrivende med negativ indskudskonto kan fore-

tage en løbende nulstilling ved negativ indskudskonto, såfremt det kan bevises, at årsagen hertil udelukkende 

er erhvervsmæssig. Derved ville den erhvervsdrivende årligt opnå mulighed for at sætte indskudskonto til 

nul og forsat opretholde muligheden for at foretage opsparing. 

 

22.4 Efterlevelse i praksis 
Lovændringernes implementering åbner op for diskussion, om de virker i teori og praksis. Det er forfatternes 

opfattelse, at en sikkerhedsstillelse omfattet af hæverækkefølgen i teorien fungerer efter hensigten. Forfat-

terne har dog svært ved at forestille sig hvorledes, det er muligt i praksis. Bankerne har i dag ikke indberet-

ningspligt til SKAT, når erhvervsdrivende stiller sikkerhed eksempelvis i form af kaution og alskyldserklærin-

ger, som det er tilfældet for renter af indeståender og gæld. Sikkerhedsstillelser, der indeholder et element 

af tinglysning, og som offentliggøres i tingbogen, bilbogen eller personbogen, kan kontrolleres uden en kon-

kret vurdering. I de tilfælde, hvor sikkerhedsstillelsen ikke er offentlig tilgængelig - hvem har så ansvaret for 

at vurdere, om der er stillet sikkerhed i virksomhedsskattelovens forstand? Såfremt en erhvervsdrivende ikke 

får assistance fra revisor til selvangivelsen, kan statskassen gå glip af skattekroner, da den erhvervsdrivende 

måske ikke engang er klar over, at der er foretaget en disposition, som medfører en hævning, såfremt der er 

valgt beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen. Forfatterne har svært ved at se, hvorledes fuldstæn-

digheden af overførsel af sikkerhedsstillelser i virksomhedsskattelovens forstand vil være muligt i praksis. 

 

22.5 Kritik af måden lovgivningen er implementeret på 
Det fremgår af bemærkninger til lovforslag nr. L 200, at der er en vis frygt for, at de erhvervsdrivende, som i 

årevis har opbygget sig en massiv konto for opsparet overskud og levet for lavt beskattede midler, aldrig 

kommer til at betale personskat heraf. Herved bliver virksomhedsskatten endelig. Udgangspunktet er, at den 

erhvervsdrivende oppebærer en latent skat ved at foretage opsparing i virksomhedsordningen. Skattemini-

steriet påpeger, at der er mange erhvervsdrivende, der fortsætter i virksomhedsordningen efter deres ”ak-

tive” virksomhed er ophørt eksempelvis ved anskaffelse af mindre erhvervsmæssige aktiver. Herved kan den 
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latente skat udskydes på ubestemt tid. Det er Skatteministeriets opfattelse, at en stor del af de erhvervsdri-

vende, der opretholder virksomhedsordningen for at udskyde den latente skat, fortsætter hermed, indtil 

vedkommende afgår ved døden. Efterlader den erhvervsdrivende ikke midler til at betale den endelig skat, 

bliver virksomhedsskatten endelig, og statskassen er blevet snydt for forskellen mellem virksomhedsskatten 

og personskatten. 

 

Det er forfatternes opfattelse, at forarbejdet til Skatteministeriets antagelser ikke er beskrevet grundigt i 

bemærkninger til lovforslag nr. L 200. For at understøtte sådan en påstand, skulle bemærkningerne have 

indeholdt en statistik over disse tilfælde med konkrete økonomiske tab for statskassen. 

 

Det er forfatternes opfattelse, at den latente skat altid kommer til beskatning. Respondent 1 har samme 

opfattelse: ”… det opsparede overskud kommer jo altid til beskatning på et eller andet tidspunkt”. Det fore-

kommer derfor forfatterne besynderligt, at der ikke i lovændringerne er foreslået stramninger af kravene om 

aktiviteten for en virksomhed i virksomhedsordningen. Virksomhedsskatteloven indeholder i dag hjemmel til 

at opretholde virksomhedsordningen og dermed udskydelsen af efterbeskatning af det opsparede overskud, 

såfremt der påbegyndes eller overtages en anden virksomhed inden udløbet af det efterfølgende indkomstår. 

Det opsparede overskud ”overtages” derved af den anden virksomhed. 

 

I SKM2014.732.LSR blev udlejning af garage anset for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i relation 

til virksomhedsskatteloven.  Da lovændringerne til virksomhedsskatteloven skal forhindre utilsigtet anven-

delse, forekommer det forfatterne besynderligt, at der ikke er foreslået skærpelser over for kravene til op-

fyldelse af begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsskattelovens forstand. Der må ligeledes 

være tale om omgåelse af reglerne, såfremt der spekuleres i, hvor beskedent et omfang en skatteyder rent 

faktisk skal have af erhvervsmæssig aktivitet for fortsat at kunne opretholde virksomhedsordningen med 

henblik på at udskyde den latente skat, til denne bliver endelig grundet dødsfald. 

 

Forfatterne er af den opfattelse, at indgrebet i virksomhedsskatteloven er foretaget forhastet uden grundig 

bearbejdning på trods af utallige opråb fra høringsberettigede og offentligheden. Konsekvenserne af en for-

hastet beslutningsproces er ikke-ubetydelige, administrative, økonomiske byrder for de erhvervsdrivende, 

der anvender virksomhedsordningen. I bemærkningerne til lovforslag nr. L 200 fremgår det, at de erhvervs-

drivende ikke vil blive belastet væsentlig økonomisk. Det må dog erkendes, hvilket også kommer til udtryk i 
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de foretagne interviews, at der er brugt betydelige ressourcer på fortolkning og konsekvenser af lovændrin-

gerne. Lovændringerne medfører et formentlig uønsket opstået behov for mere assistance fra rådgivere, 

hvilket er en væsentlig økonomisk belastning for virksomhederne. 

 

Det er forfatternes opfattelse, at lovændringerne efterlader skatteydere og deres rådgivere med adskillelige 

ubesvarede spørgsmål, hvilket blandt andet kommer til udtryk i de mange offentliggjorte bindende svar og 

fra interviews med rådgivere, som anvender og fortolker virksomhedsskatteloven dagligt. Lovændringerne 

åbner blandt andet op for en diskussion af, hvornår der er tale om omgåelse af reglerne i virksomhedsskat-

teloven. 

 

Er der tale om omgåelse af reglerne, hvis en erhvervsdrivende har friværdi i sin private ejendom og vælger 

at belåne ejendommen og derved leve for lånte midler fremfor at hæve midler ud fra virksomheden? 

23 Delkonklusion 
(Hvilke praktiske udfordringer medfører lovændringerne og kunne formålet hermed være implementeret på anden vis?) 

Der er umiddelbart flere udfordringer forbundet med lovændringerne til virksomhedsskatteloven. Det er fra 

flere sider bekræftet, at ændringerne til virksomhedsordningen rammer for bredt. Fremfor kun at ramme de 

erhvervsdrivende, der har anvendt ordningen utilsigtet, påvirker de nye bestemmelser også alle de øvrige 

erhvervsdrivende, der har anvendt reglerne efter den oprindelige hensigt, eksempelvis i forbindelse med 

virksomhedsomdannelse. 

 

Er de erhvervsdrivende først blevet underlagt indgrebet for sikkerhedsstillelser eller negativ indskudskonto 

efter den 10. juni 2014, har de ikke mange muligheder for at komme ud. Har den erhvervsdrivende ikke i 

tidligere år foretaget store opsparinger, eller har den erhvervsdrivende ikke frie midler i privat regi, der kan 

udligne en negativ indskudskonto, må den erhvervsdrivende vente til det år, hvor den negative indskuds-

konto igen bliver positiv både primo og ultimo indkomståret, før at der igen kan foretages opsparing. 

 

En anden udfordring, de erhvervsdrivende i praksis bliver ramt af er stigende administrationsomkostninger. 

Fremadrettet bør der i indkomståret løbende føres opgørelser over afgivelse af sikkerhedsstillelser og af 

hævninger, således at den erhvervsdrivende kan være på forkant, ved udarbejdelse af selvangivelsen for det 

pågældende indkomstår, og dermed sikre sig at for store hævninger i en given periode ikke medfører, at 
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indskudskontoen bliver negativ eller mere negativ, på et hvilket som helst tidspunkt, hvorved opsparingsmu-

ligheden suspenderes. 

 

En følgevirkning af de skærpede regler vil i visse tilfælde resultere i, at virksomhedsordningen ønskes anvendt 

i færre situationer, da der er mange risikoelementer og for store omkostninger forbundet med anvendelse 

af ordningen til administration og rådgivning. Hertil kommer at stiftelse af iværksætterselskaber medfører få 

stiftelses- og administrationsomkostninger. 

 

Det er i afhandlingen konstateret, at lovændringerne kunne være implementeret på enklere vis, uden at 

medføre væsentlige følgevirkninger for den erhvervsdrivende. Ved eksempelvis ikke at adskille aktiver og 

tilhørende passiver, fjernes muligheden for at indskyde privat gæld. Yderlige kunne en mulighed have været 

at hæve rentekorrektionssatsen markant, således at incitamentet til at opnå negativ indskudskonto ved ind-

skud af privat gæld fjernes. 

 

For de erhvervsdrivende, der har store opsparede overskud på tidspunktet for ophør af igangværende virk-

somhed, vil det opsparede overskud falde til endelige beskatning. Mange erhvervsdrivende ønsker at ud-

skyde den endelige skat af det opsparede overskud, hvorfor de erhvervsdrivende fortsætter deres virksom-

hedsordning i form af en mindre virksomhed. At der i forbindelse med lovændringerne ikke er indført en 

regel omhandlede omfanget af indholdet til en selvstændig erhvervsvirksomhed, er forfatterne uforståeligt. 

Ved stramninger heri kunne det sikres, at de erhvervsdrivende ikke afgår ved døden fra den endelige beskat-

ning af det opsparede overskud. 

 

I teorien kan de vedtagne lovændringer mindske den utilsigtede udnyttelse, men efterlevelse i praksis kan 

give betydeligt flere udfordringer. Hvornår en sikkerhedsstillelse betragtes som hævet, vil i visse tilfælde ikke 

være muligt at konstatere, da der ikke er krav til at foretage særskilte sikringsakter. Således vil de erhvervs-

drivende stå hen i det uvisse. 
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AFSLUTNING 

24 Konklusion 
(Hvilke konsekvenser medfører lovændringerne af virksomhedsskatteloven?) 
 
Igennem afhandlingen er der skabt en større forståelse for de foretagne indgreb, der blev gennemført i virk-

somhedsskatteloven i årene 2014 og 2016. Først er der redegjort for de tre centrale elementer i lovgivningen, 

som er udarbejdet med hensigt på at forhindre den utilsigtede anvendelse af virksomhedsordningen. Der-

næst er der foretaget en analyse af de nye bestemmelser, og effekten af de vedtagne ændringer er diskute-

ret. Til sidst er teorien blevet målt op imod de praktiske udfordringer, som rådgivere oplever i forbindelse 

med lovændringerne, og der er diskuteret om implementeringen kunne være sket på anden vis. De centrale 

elementer udgør: 

• Sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for privat gæld udenfor virksomhedsordningen betragtes 

som en hævning efter hæverækkefølgen 

• Opsparingsmuligheden suspenderes hvor det er konstateret, at indskudskontoen er negativ primo eller 

ultimo indkomståret 

• Vedtagelse af særskilt rentekorrektionssats beregnet med udgangspunkt i kapitalafkastsatsen tillagt 3 

procentpoint 

Det første centrale element udgør sikkerhedsstillelser, som ikke tidligere har været omfattet af virksomheds-

skatteloven, hvorfor der opstår større usikkerheder og manglende forståelse af hvad de nye bestemmelser 

indebærer. Formålet er at sidestille de selvstændigt erhvervsdrivende med kapitalejere, hvorfor det ikke skal 

være muligt at optage gæld uden for virksomheden med sikkerhed i aktiver, der indgår i virksomheden. Der 

er i de nye bestemmelser indsat en hovedregel, hvor sikkerhedsstillelser bliver betragtet som en hævning, 

medmindre sikkerhedsstillelsen bliver omfattet af undtagelsesbestemmelserne.  

 

Den erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen skal som en konsekvens af lovændringerne, ved-

rørende sikkerhedsstillelser, være mere opmærksom når der optages gæld i privat regi, da det i værste fald 

kan medføre konsekvenser i form af en skattemæssig hævning. Såfremt den erhvervsdrivende ved lånopta-

gelse stiller sikkerhed i privat formue, vil der som udgangspunkt ikke være negative konsekvenser i forhold 

til bestemmelserne i virksomhedsskatteloven. Skulle den private formue bortfalde, hvor den private gæld 

fortsat består, kan virksomhedens aktiver blive anset for at udgøre en sikkerhedsstillelse, da det ofte udgør 

et almindeligt krav fra långiver, at der fortsat er afgivet sikkerhed for den private gæld.  At virksomhedens 
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aktiver risikerer at blive anset som stillet til sikkerhed, er en naturlig følge af, at der civilretligt er tale om én 

og samme person. Når der afgives sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld, betragtes sikkerheds-

stillelsen som en hævning, da virksomhedsordningen, fra lovgivers side, sidestilles med et kapitalselskab. 

 

Hvornår der foreligger en sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver, fremgår ikke direkte af lovgivningen. 

Det er derfor nødvendigt at foretage en konkret vurdering af de givne forhold, når der optages gæld i privat-

sfæren. Det kan konkluderes, at når der ved privat lånoptagelse foretages en tinglysning af pant i virksomhe-

dens aktiver, vil dispositionen blive betragtet som en hævning efter rækkerækkefølgen. 

 

Der kan ved optagelse af privat gæld være særlige omstændigheder, der medfører, at dispositionen vil blive 

anset som en sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver, hvor der ikke er foretaget tinglysning. Da långiver 

ikke adskiller den erhvervsdrivendes formue i henholdsvis privat og erhverv, kan den erhvervsdrivende opnå 

adgang til en kreditfacilitet i privatsfæren, uden at der er afgivet sikkerhed i den private formue. Såfremt der 

ikke er stillet særskilt sikkerhed i den private formue, vil det efter praksis medføre, at dispositionen vil blive 

anset som en sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver. 

 

Hvor det er konstateret, at en sikkerhedsstillelse bliver omfattet af hæverækkefølgen, vil en eventuel afløs-

ning af sikkerhedsstillelsen blive betragtet som afgivelse af en ny sikkerhedsstillelse, som ligeledes bliver om-

fattet af hæverækkefølgen. Derved kan der ske en dobbelthævning af sikkerhedsstillelsernes værdi, til trods 

for at der i forbindelse med den nye sikkerhedsstillelse ikke er optaget yderligere privat gæld. Tilsvarende, 

kan der ske en dobbelthævning, såfremt en eksisterende sikkerhedsstillelse indfries med midler fra virksom-

heden.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at såfremt den erhvervsdrivende har sikkerhedsstillelser der eksiste-

rede den 10. juni 2014 fremgår det af overgangsreglerne, at de skal være afviklet senest den 31. december 

2017, såfremt det fortsat ønskes at kunne foretage opsparing, og for at sikre at det opsparede overskud i 

perioden ikke falder til endelig beskatning i indkomståret 2018. Det er dog under forudsætning af, at den 

eksisterende sikkerhedsstillelse overstiger bagatelgrænsen på kr. 500.000. 

 

Efter vedtagelsen af de nye regler om sikkerhedsstillelser, skal rådgiver i højere grad være i stand til at rådgive 

klienter, så de fremadrettet kan gennemskue, hvorledes eventuelle dispositioner, vil kunne medføre en skat-

temæssig hævning. De fleste erhvervsdrivende, der benytter virksomhedsordningen, vil med stor sandsyn-

lighed kunne risikere at blive omfattet af bestemmelsen om sikkerhedsstillelser, såfremt der optages gæld i 
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privatsfæren. Rådgiver skal derfor være opmærksom på, at der i alle tilfælde skal kunne stilles sikkerhed i 

private aktiver for privat gæld, så de erhvervsdrivende ikke risikerer, at der skal foretages en skattemæssig 

hævning. 

 

Det kan konkluderes, at vedtagelsen af reglerne om sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver vedrørende 

gæld uden for virksomhedsordningen, som udgangspunkt vil virke efter lovgivers hensigt. Det er dog fortsat 

uklart, hvorledes det i praksis sikres, at sikkerhedsstillelser fremadrettet vil blive behandlet som en overførsel 

i hæverækkefølgen. 

 

Hvis en sikkerhedsstillelse bliver betragtet som en hævning, kan det medføre, at indskudskontoen bliver ne-

gativ, hvilket udgør det andet centrale element. Efter vedtagelsen af lovændringerne er det ikke længere 

muligt at foretage opsparing af virksomhedens overskud, såfremt der er negativ indskudskonto. Formålet 

med suspension af opsparingsmuligheden er at forhindre udnyttelse af ordningen, ved at indskyde privat 

gæld.  Det er i afhandlingen udledt, at indskudskontoen kan blive negativ ved andre handlinger end ved ind-

skud af privat gæld, eksempelvis ved delsalg og delomdannelse. Der tages i loven således ikke højde for, 

hvordan en negativ indskudskonto opstår, hvorfor alle dispositioner, der medfører negativ indskudskonto vil 

føre til, at den erhvervsdrivende mister muligheden for at foretage opsparing til lav aconto beskatning. Det 

kan derved konkluderes, at indskrænkninger i opsparingsmuligheden omfatter flere erhvervsdrivende end 

tiltænkt fra lovgivers side.  

 

Når den erhvervsdrivende opnår en negativ indskudskonto, bliver muligheden for optimering ved årets over-

skud i forbindelse overskudsdisponeringen begrænset, da det ikke er muligt at foretage en disponering af 

årets overskud med henblik på skatteoptimering.  

 

Såfremt indskudskontoen er blevet negativ i et indkomstår, foreligger der en række reparationsmuligheder 

som muliggør, at den bliver positiv, således at det fortsat er muligt at foretage opsparing under forudsætning 

af, at indskudskontoen er positiv primo og ultimo. Fælles for reparationsmulighederne er, at der foretages 

indskud af frie beskattede midler. 

 

Er indskudskontoen blevet negativ før den 10. juni 2014 er der i lighed med sikkerhedsstillelser, vedtaget en 

overgangsregel. Såfremt indskudskontoen er negativ med maksimalt kr. 500.000, bliver den omfattet af en 

bagatelgrænse, som fastholder opsparingsmuligheden på trods af en negativ indskudskonto. Det er vigtigt at 
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være opmærksom på, at opsparingsmuligheden bortfalder fra det tidspunkt hvor den negative indskuds-

konto forøges.   

 

Det kan konkluderes, at indgrebet ikke medfører forbud mod at indskyde privat gæld. Det er imidlertid gjort 

mindre attraktivt som følge af lovændringerne. Der kan dog forsat under visse forudsætninger være skatte-

mæssige fordele forbundet hermed. Hvor der ved indskud af privat gæld fortsat er en positiv indskudskonto, 

vil der være skattemæssige fordele, hvis den private lånerente er større end kapitalafkastsatsen. Det kan dog 

konkluderes, at hvor indskud af privat gæld medfører negativ indskudskonto, kan det alligevel være en fordel 

for den erhvervsdrivende, afhængigt af hvad formålet er med anvendelse af virksomhedsordningen. Såfremt 

der ikke er et ønske om at foretage opsparing, kan der ved indskud af privat gæld fortsat opnås fuld fradrags-

ret for private renteudgifter. Hvis forudsætningerne for beregning af rentekorrektion er opfyldt, skal rente-

korrektionssatsen være mindre end den private lånerente, for at de skattemæssige fordele opretholdes.  Den 

erhvervsdrivende bør overveje om der på et senere tidspunkt vil opstå et behov for at foretage opsparing, 

hvormed det ikke vil være fordelagtigt at bringe indskudskontoen i negativ. 

 

Som følge af lovændringerne er rentekorrektionssatsen forøget i et forsøg på at gøre det mindre attraktivt 

at indskyde privat gæld i tilfælde hvor den private lånerente er lavere eller lig med rentekorrektionssatsen. 

Denne ændring udgør det sidste og tredje element i afhandlingen. 

 

Det kan udledes at lovændringerne har medført, at den erhvervsdrivende bør være mere opmærksom på de 

dispositioner der foretages i årets løb. Det kan ligeledes udledes, at vedtagelsen af lovændringerne har med-

ført uhensigtsmæssigheder som følge af en kort gennemarbejdningsproces, hvilket har resulteret i, at ind-

grebet rammer bredere end tiltænkt. Det må dog vurderes, at lovændringerne vil forhindre den utilsigtede 

udnyttelse. Som en afledt effekt heraf må det antages, at der er færre, der ønsker at anvende virksomheds-

ordningen fremadrettet, da det vurderes, at lovgivningen er blevet for kompleks. Det må formodes, at iværk-

sættere grundet de nye regler ikke længere vil finde virksomhedsordningen attraktiv, da de i forbindelse med 

opstart af virksomhed har behov for økonomisk fleksibilitet. Denne fleksibilitet er der lukket ned for i virk-

somhedsordningen med vedtagelsen af forbud mod sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld. 

 

Det konkluderes, at en afledt effekt af lovændringerne er, at den erhvervsdrivende vil være nødsaget til lø-

bende at udarbejde opgørelser for at skabe et større fokus på hævninger og størrelsen af sikkerhedsstillelser 

i forhold til gæld, både i og uden for virksomheden. Det medfører, at stigende administrationsomkostninger 

må formodes at blive en realitet, og flere vil som følge heraf, vælger en anden virksomhedsform. 
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Det vurderes at lovændringerne kunne være udformet, på en mere enkel måde, således at det kun er de 

erhvervsdrivende, der anvender loven utilsigtet mod den oprindelige hensigt, som bliver omfattet af indgre-

bet. Lovgiver kunne have vedtaget et forbud mod at adskille aktiver og passiver, hvorved de erhvervsdrivende 

fratages muligheden for at placere privat gæld i ordningen, der ikke har tilknytning til erhvervsmæssig akti-

vitet. Yderligere kunne lovgiver i forbindelse med udskillelsen af rentekorrektionssatsen, med fordel have 

forøget satsen med mere end 3 procentpoint, for således at fjerne de eventuelle fordele, der tidligere kunne 

opnås ved indskud af privat gæld. Endvidere kunne lovgiver have indført stramninger til hvornår begrebet 

selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i virksomhedsskattelovens forstand er opfyldt. 

 

Det er med indførsel af tilpasningerne uklart hvorvidt virksomhedsordningen fremadrettet er anvendelig for 

iværksættere på trods af, at en del af hensigten med lovændringerne blandt andet er at tilpasse bestemmel-

serne om virksomhedsordningen, så der er mere overensstemmelse med bestemmelser omhandlende sel-

skabsformerne.  

 

Anvendelsen af virksomhedsordningen vil fremadrettet medføre udfordringer i form af mere overvågning af 

gældsoptagelser og hævninger. Der er nødvendigt, at der i fremtiden holdes løbende opsyn med hævninger 

foretaget i indkomståret, for at sikre at den erhvervsdrivende ikke foretager for store hævninger, der kan 

forårsage negativ indskudskonto. Ligeledes er det en nødvendighed at være påpasselig med afgivelse af sik-

kerhedsstillelser, eller mangel på samme, i forbindelse med gældsoptagelser i privat regi. Det er vigtigt, at 

den erhvervsdrivende er opmærksom på, at der til enhver tid er privat formue, som kan stilles til sikkerhed 

for gælden på trods af, at långiver ikke stiller krav herom.  

 

Det overordnede formål med lovændringerne er at forhindre en utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordnin-

gen. Det kan konkluderes, at lovændringerne formår at forhindre udnyttelsen, men at langt flere erhvervs-

drivende end først antaget bliver berørt. Virksomhedsordningens oprindelige struktur er fortsat bestående, 

og valget af virksomhedsordningen som beskatningsmodel er fortsat fornuftig for den veletablerede virk-

somhed med en god og stabil indtjening. Om en konsekvens ved ændringerne medfører at flere vælger at 

fravælge virksomhedsordningen vil kun tiden vise. Dog er der indikationer på, at erhvervsdrivende vil vælge 

alternative beskatningsformer. 
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25 Perspektivering 
Formålet med opgaven har været at klæde revisor og andre rådgivere på til de udfordringer og konsekvenser 

lovændringerne til virksomhedsskatteloven medfører. Der er til brug herfor foretaget en gennemgang og 

fortolkning af lovændringerne med henblik på at vurdere, hvorledes ændringerne i praksis påvirker de er-

hvervsdrivende. 

 

Det kunne have været interessant at gå mere i dybden og eventuelt supplere og underbygge fortolkningen 

med flere beregningseksempler for at belyse det økonomiske omfang. Ligeledes kunne det være interessant 

at undersøge effekten af reglerne om ægtefælle succession, som tillige påvirkes at lovændringerne. 

 

For at opnå indsigt i lovændringernes effekt på de erhvervsdrivende i praksis, er der foretaget interviews med 

seks rådgivere, der har kendskab til virksomhedsordningen fra forskellige anvendelsesområder. Det kunne 

have været interessent at udvide omfanget af interviews for at opnå et bredere kendskab til praktiske pro-

blemstillinger, som lovændringerne medfører for de erhvervsdrivende. Om udfaldet heraf vil være det 

samme er uvist. Det formodes, at svarene ville være omtrent de samme, da udvalget af respondenter har en 

bred erhvervsmæssig baggrund. Det er ligeledes uvist om vedtagelsen af lov nr. 652 i fremtiden vil medføre 

flere faktiske problemstillinger ved udarbejdelse af selvangivelser for indkomståret 2016. 

 

Endvidere kunne det være interessant at undersøge, om opfattelsen af virksomhedsordningens anvendelig-

hed ændrer sig. Blandt de interviewede respondenter er der ikke er enighed om, at eksempelvis kapitalaf-

kastordningen er blevet mere attraktiv efter lovændringerne. Det bliver interessant at se, om en følgevirkning 

ved valg af beskatningsform ændrer sig, og om tendensen bliver, at der bliver stiftet flere kapitalselskaber. 

Der er i efteråret 2016 fremsat et lovforslag92 til ændring af SEL § 210 om lovliggørelse af kapital-ejerlån, 

herunder sikkerhedsstillelser. Det bliver interessant at følge med i, om bestemmelsen i LL § 16E med tiden 

også bliver lempet, og om dette munder ud i, at bestemmelserne i virksomhedsskatteloven om sikkerheds-

stillelser bliver ændret på ny. 

 

Rådgivere og brugerne af virksomhedsordningen er ved at omstille sig til en hverdag med lovændringerne. 

Fremtiden vil vise, om det er lykkedes lovgiver at forhindre den utilsigtede anvendelse af virksomhedsord-

ningen, eller om der fortsat er skattetænkere, der finder adgang til misbrug med hjemmel i lovgivningen.

                                                      
92 Lovforslag nr. L 23 
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26 Anvendte forkortelser 
LL – Ligningsloven 

RPL – Retsplejeloven 

SFL – Skatteforvaltningsloven 

TL – Tinglysningsloven 

VSL – Virksomhedsskatteloven 

VURDL – vurderingsloven 

SEL – Selskabsloven 
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Bilag 1 
 

Nedenfor vises bevægelser på en kassekredit i indkomstårene 2015 – 2017. 
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Bilag 2 
 

Udskrift af den juridiske vejledning afsnit C.B.1.7.5 

 

”Ændring af lånevilkår 

Ændringer i de aftalte vilkår for en fordring kan have en sådan karakter, at fordringen anses for afstået, og 

en ny fordring anses for stiftet. 

 

Når det oprindelige låns vilkår undergår væsentlige ændringer, herunder om lånets størrelse, afvikling og 

afdragsbetaling, anses lånet for indfriet. Se TfS 2000, 605 (ØLR). 

 

Såfremt et eksisterende gældsbrev opdeles i to gældsbreve, med enslydende hovedstol og restlån og øvrige 

vilkår, er der ikke tale om en væsentlig ændring. Se SKM2012.257.SR.  

 

Om en renteændring medfører, at fordringer anses for afstået, beror på en væsentlighedsvurdering. Se 

SKM2003.545.LR. 

 

Ændring af valuta er en så væsentlig ændring, at der skattemæssigt er afståelse og stiftelse af en ny fordring. 

 

Ændringer i en obligations valuta er ikke en væsentlig ændring, når det fremgår af aftalens vilkår, at 

ændringen skal ske. Se SKM2009.11.SR. 

 

Euro-deltagende landes nationale valutaer anses for én og samme valuta. Se TfS 1999, 192 (DEP). 

 

En euro-redenominering i danske kroner betragtes som afståelse og stiftelse af en ny fordring. 

Redenominering betyder, at fordringen omlægges til en anden valuta. Se TfS 1999, 172 (DEP). 

 

En euro-redenominering af et euro-deltagende lands nationale valuta vil derimod ikke være en afståelse og 

stiftelse af en ny fordring. Tilsvarende gælder, hvor en fordring i et euro-deltagende lands nationale valuta 

måtte blive omlagt til euro. Eventuelle differencebeløb, der opstår ved redenominering af fordringer i et euro-

deltagende lands nationale valuta til euro, behandles efter kursgevinstlovens regler.”
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Bilag 3 
 

Oplysninger anvendt til beregninger i figur 10 
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Bilag 4 
 

Interviewguide 

 

1. Hvor stor en del af din dagligdag indeholder rådgivning og assistance vedrørende virksomhedsordningen?

        

1.1. Hvor mange klienter har du, der anvender virksomhedsordningen?   

1.2. Føler du, at du bruger mere tid på assistance/rådgivning efter de nye regler er blevet vedtaget?

        

2. Har du mange klienter, der er blevet påvirket af ændringerne til virksomhedsskatteloven vedrørende 

indskudskonto og sikkerhedsstillelser?     

     

2.1. Hvis ja, hvilke udfordringer oplever du/har du oplevet?    

2.2. Hvis nej, er det din opfattelse, at loven lægger op til, at der er flere problemer, end der opleves i 

praksis? Hvis ja, hvorfor?     

        

3. Anser du de foretagne lovændringer som nødvendige?   

       

3.1. Hvad er din holdning til de nye regler?      

3.2. Er det din opfattelse, at virksomhedsordningen blev anvendt utilsigtet? Var det i så fald 

bevidst/ubevidst?      

        

4. Er det din opfattelse, at kapitalafkastordningen er blevet mere attraktiv efter lovændringerne til 

virksomhedsskatteloven? Hvorfor/hvorfor ikke?
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Bilag 4.1 
 

Respondent 1 fra ekstern skatte- og momsvirksomhed 

Telefoninterview er foretaget den 12. september 2016 

 

I= Interviewer  

R1 = Respondent 1 

 

I: Du oplyser i mail at du ikke rigtig sidder med virksomhedsordningen I praksis, men mere underviser 

revisorer og fører sager mod SKAT.  

Kan du uddybe det? 

 

R1: Altså du kan forestille dig hvis du sidder i et stort revisionsfirma så har du en skatteafdeling, og den her 

skatteafdeling tager sig af rådgivning på skatten. De sidder ikke og sætter kryds om du bruger 

virksomhedsordningen eller ej. Det gør revisorerne. Og det er sådanset sådan vi fungerer. Vi har bare de her 

1400-1500 revisorer og advokater som vi går ind og rådgiver som en skatteafdeling.  

 

I: Så du sidder med direkte rådgivning over for kunder? 

 

R1: Nej, for revisorerne, jeg har intet med kunder at gøre. Gudskelov.  

 

I: Så når der en revisor der ringer ind, og siger at jeg har den og den udfordring i forhold til 

virksomhedsordningen, så er det at du kommer på banen?  

 

R1: Så kommer jeg på banen. Når revisorerne ikke selv kan ordne det eller ikke selv kan komme videre i deres 

dagligdag, så ringer de ind til mig og siger, hvordan skal det her fortolkes, hvordan skal vi agere, er der nogle 

domme, er der afgørelser eller praksis på området, hvad siger lovgivningen osv. Så går vi ind og rådgiver.  

 

I: I de sager som du nævner at du fører mod SKAT, er det nogle bestemte udfordringer I oplever i dem?  

 

R1: Vi oplever mere og mere at de skattemedarbejdere der sidder ude hos SKAT, de laver det der hedder 

koncept-ligning. Dvs. at de får et koncept og de skal bare træffe en afgørelse, efter det her koncept, uanset 

om de måske synes det er rigtigt eller forkert. Vi får så sagerne ind og siger at det her er ikke i 
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overensstemmelse med lovgivningen, det her har aldrig været meningen bag lovgivningen, osv. Og så vælger 

vi så og fører de har sager, fordi revisorerne er ikke klædt ordentlig på skatteretligt.  

 

Jeg ved ikke om i kender Ole Aagesen, som har undervist i forvaltningshøjskolen i mange år og står som 

master i SKAT og underviser i det osv. Han sidder jo også herinde i Revitax.  

 

I: Det er så ikke de samme udfordringer der opstår?  

 

R1: Jo det er det sådan set. Pt. Kører vi mange sager med virksomhedsordningen, for at sige jamen, Hvis SKAT 

fx går ind og siger at vi anser virksomhedsordningen ophørt fra 2013, så er der ingen tvivl om at det år SKAT 

går ind og siger det anses for at være ophørt, nu hvor vi taler underskud, eller noget andet, hobbyvirksomhed, 

der siger de, det er ophørt i år 2013, du skal beskattes af det opsparet overskud i 2013. Det vi fuldstændig 

enige i, fordi det er der hvor vi går hen og siger at nu er virksomheden ikke eksisterende længere.  

 

Et af de andre eksempler jeg har er, at sige nu har vi haft en blandet benyttet ejendom, og den her blandet 

benyttet ejendom, der har vi ikke haft en vurdering efter vurderingslovens § 33A, altså på det der hedder 

erhvervsmæssig og det der hedder privat. Men vi har altid haft erhverv i denne her ejendom. Men vi har 

desværre nogle regler der siger at hvis vi ikke har den her vurderingsfordeling, så anses hele ejendomme for 

privat. Så kan en privat ejendom ikke være inde i virksomhedsordningen, fordi den ikke er vurderet som 

blandet benyttet ejendom. Ergo, hele ejendommen skal ud. Kan i ligesom følge mig?  

 

Nu går vi tilbage til eksemplet hvor jeg siger nu jeg ophørt med at drive virksomheds i år 2013 og det opsparet 

overskud skal komme til beskatning.  

 

I næste situation er vi ikke ophørt med at drive erhvervsmæssig virksomhed.  Vi har bare haft en blandet 

benyttet ejendom, altså en erhvervsmæssig del og den private del den har været uden for. Men nu siger de 

at den erhvervsmæssige del heller ikke måde være inde i virksomhedsordningen. Den har vi så haft inde fra 

da vi startede virksomheden, lad os sige at vi startede virksomheden i år 2000, hvor vi går ind i 

virksomhedsordningen og siger at vi har den erhvervsmæssige del ind og holder den private andel ude og 

opgøre det der hedder en indskudskonto og et kapitalafkastgrundlag.  

Nu finder Told og Skat ud af det her i år 2016 og siger jamen i har ikke måtte have den her virksomhed eller 

den erhvervsmæssig del inde i virksomhedsordningen. Men pga. at 2000 er det år hvor i laver den, er 

skattemæssigt forældet, anser vi at den her erhvervsmæssige del af ejendommen skal hæves ud det sidste 
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år hvor vi kan genoptage efter de ordinære frister, altså 2013 nu. Og der er vi jo helt uenige fordi som vi siger 

er det år hvor du begår fejlen, det går vi i år 2000, det er også det år der skal ud. Det er ikke det år hvor SKAT 

kan gå ind og korrigere efter de ordinære frister. Det er fx sådan en at vi kører og siger jamen hvad er praksis 

på det her område, hvad mener SKAT eller hvad mener landsskatteretten. Og SKAT var simpelthen, og det er 

der for jeg siger koncept-ligning overfor det her, der kom et høringssvar i udkast og de har skrevet at det skal 

ud det seneste år hvor SKAT kan ændre det og sådan et styresignal i udkast det er jo ikke retspraksis på nogen 

som helst måde. Men det faktisk trukket tilbage, så det blev aldrig nogensinde, lod vær med at være i udkast, 

men de trak udkastet tilbage, men SKAT har lignet efter et styresignal der har været i udkast.  

 

Så alle de sager vi har haft inde nu og vi kører, altså ud fra det her, det har været ud fra den her koncept-

ligning. Pt ligger jeg inde med 7 af de her sager. Hvornår skal sådan en ejendom ud, det år hvor vi uretmæssig 

tager den ind eller det år SKAT opdager at ejendommen ikke kan være der.  

 

Og SKAT henviser jo til nogle af de her sager med ophør af virksomhed, som jeg startede med, men her er 

virksomheden som jeg siger ikke ophørt og det opsparet overskud kommer jo alt på beskatning et eller andet 

tidspunkt. Uanset at de er kommet til at gøre det, har haft ejendommen inde. Men vi ved desværre ikke 

hvordan de her sager ender over i landsskatteretten, fordi landsskatteretten har faktisk været fuldstændig 

underlagt og lave ingen ting de sidste 4 år.  

 

Det er bare for at sige at det er ikke forskellige sager vi kører faktisk sagerne ligesom SKAT kører det fordi vi 

er selvfølgelig ikke inde i deres koncept-ligning, så derfor går vi ind og siger vi bliver nød til at tage de her 

sager op som vi kan. 

 

I: Er det så primært det kører af sager? Det er i forhold til blandet benyttet ejendomme?  

 

R1: Nej det var bare for at give et eksempel. Det kan også være andet der ikke må være inde i 

virksomhedsordning, det kan være en pose aktier, som de har taget ind i år 2000 og SKAT opdager det og så 

siger de på det tidspunkt hvor vi opdager det skal aktierne også ud ikke. Det er hele konceptet der ligger bag 

ved.  

I: Er det din opfattelse at loven ligger op til at der er større problemer teoretisk i forhold til L200? 

 

R1: Absolut. Alt det er simpelthen som jeg også skrev, så har de skudt gråspurve med kanoner. Altså hele 

denne her lov var bygget op på at de her P/S’er , advokater og revisorer, det var faktisk dem der de her P/S’er, 
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ikke skulle have lov til at starte der virksomhedsordning op og have en kæmpestor mellemregning, som de 

næste 5-10 år kunne få lov til at hæve ud, eller dem der har været i virksomhedsordningen i mange år gik ud 

og lånte penge med sikkerhed i virksomhedens midler og jeg kan jo bare sige at det går hen og finde nogle af 

Deloittes koncepter, fordi det var faktisk dem der førte det her ud med alle tandlæger osv., dem der har 

opsparet overskud at de bare kan gå hen og låne til privatforbrug. Og det ligger faktisk bag ved den her L200, 

da den her kom, at de ville stoppe det her.  

 

Og som Ole og jeg har sagt det nemmeste ved at stoppe det, det er at sige, jamen i virksomhedsordningen 

må vi ikke adskille aktiver og passiver. Og hvis vi kan få en dom på det i systemet, ligesom tilbage i 1989 med 

den her revisor der have lavet misbrug af virksomhedsordningen, jamen så have vi stoppet alt det trafik og 

så have vi været fri for L200. 

 

Det er fuldstændig unødvendig lovgivning.  

 

I: Så du mener heller ikke at det ville kunne være gjort på en anden måde?  

 

R1: Hvis de endelige skulle have lovgivet om det, fordi det gjorde de tilbage i 1998, der gik de nemlig ind 

efterfølgende og lovgav om det her, at kapitalafkastgrundlaget primo og ultimo, hvor vi fik ind 

virksomhedsskattelovens §11, stk. 2. den fik vi nemlig ind der pga. højesteretsdommen. Der kunne man 

faktisk have gået ind og lovgivet, som jeg siger, at man ikke må adskille aktiverne og passiverne fra hinanden. 

Dvs. at hvis man lånte i virksomhedsordningen, jamen så skulle gælden også være inde i 

virksomhedsordningen. Og hvis man lånte ude i privaten på virksomhedens midler, jamen så skulle man søger 

for at have aktivet ud af virksomhedsordningen. Altså forbud mod adskillelse af aktiverne og passiverne. Det 

have været den nemmeste at gøre i denne her.  

 

I: Men hvad er det opfattelse af, hvorfor man ikke har gjort det på den måde? For det lyder jo meget simpelt.  

R1: Jamen det kan jeg faktisk godt sige dig, fordi den der sag og lavede alt det her lovarbejde der inde, han 

har faktisk siddet og lavet loven der ligger på ulovlig aktionærlån, LL §16 E, og der er tale om en jurist, som 

overhovedet ikke har styr på debet / kredit.  

 

Det er faktisk det der ligger bag det her.  

 

I: Det var da uhyggeligt.  
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R1: Ja det er faktisk rigtig meget uhyggeligt.  

 

Og I vil kunne se i hele L200 at i meget af det her, der bliver der henvist til LL § 16 E, ulovlige aktionærlån, og 

det er simpelthen fordi det er ham som selv sad og lave den i sin tid da den kom frem. Samme medarbejder 

der ikke har styr på debet / kredit i virksomhedsordningen.  

 

I: Har du haft opfattelsen af før loven, at virksomhedsordningen blev anvendt utilsigtet?  

 

R1: Der er ingen tvivl om at både Ole og jeg har haft den opfattelse at der har været misbrug af den. Det helt 

sikkert. 

Altså det har vi hele tiden sagt, at det vil vi ikke være med til herinde. Og vi vil ikke blåstemple nogle af de 

her misbrug af virksomhedsordningen.  

 

I: Så I mener også at det der har været, det i større grad har været bevist?  

 

R1: Ja, som jeg siger har det været direkte misbrug. Og som jeg også skrev har vi altså en afgørelse fra 

Højesteret hvor de går ind og siger at de ter misbrug af en lovgivning selvom loven ligger op til at man kan. 

Og alene med den højesteretsdom men jeg at man kunne have stoppet alt det her uden at man behøves at 

lovgive om det.  

 

Og så skal jeg sige at de advokater og revisorer, de her P/S’er, og det er det der ligger bagved, det er jo det 

nemmeste for dem at komme ud af det her. Fordi de havde jo en negativ indskudskonto, altså de startede 

virksomhedsordningen op, så gik de og lavede en kæmpe hævning, og ved at lave den her kæmpe hævning, 

på 5 mio. kr. så fik de negativ indskudskonto med –5 mio. kr. og så kunne de få en positiv 

mellemregningskonto fordi der blev hensat til senere hævninger på 5 mio. kr.  

Nu havde de hensat til senere hævning på 5 mio. kr.  og nu indfører vi de nye regler. Nu kunne de så tage de 

5 mio. kr. som er hensat til senere hævninger og smide direkte ned på indskudskontoen, så nu er deres 

indskudskonto nul og efterfølgende kan de få lov til at spare op.  

 

Så nemt er det at de kunne indordne sig under de nye regler. 

 

Nu har vi alle de andre der kom i klemme under de nye regler. Fx en der har lavet en skattefri 

virksomhedsomdannelse, efter lov om skattefrivirksomhedsomdannelse, der skal du nedsætte 
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indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget med værdien af selskabet, altså egenkapital der inde. Det 

betyder at indskudskontoen vil være –5 mio. kr. og så har du fået aktier i stedet for, dvs. du har haft 

mellemregningskonto som har været positiv. Men aktierne må ikke være inde i virksomhedsordningen de 

skal ud. Og derfor bliver mellemregningskontoen nul, og du kan tage denne her værdi på 5 mio. kr. ud af 

virksomhedsordningen.  

Men din indskudskonto vil være -5 mio. kr.  

 

Sådan en person der nu er blevet fanget i de nye regler vil aldrig nogensinde kunne få lov til at opspare 

efterfølgende uden at han finder 5 mio.kr. ude i privaten, og han må ikke smide aktierne ind, der er forbud 

mod at have dem, så han skal ud og have optaget noget lån eller noget andet, eller også skal han gå ud af 

virksomhedsordningen, og havde han opsparet overskud vil det ryge. Dvs. at den det skulle ramme kan let 

komme ud af det her, og alle de andre de blev fanget i de her nye regler, uhensigtsmæssigt, vil jeg så sige.  

 

Så den har ramt nogle som den aldrig skulle ramme. Som det ikke var tiltænkt at den skulle ramme.  

 

I: Dem som det ikke har været tiltænkt at den skulle ramme, de har måske ubevidst den måde de har 

behandlet det på ? 

 

R1: Nej det mener jeg ikke. For det har jo altid været muligt at lave det der hedder en delomdannelse, men 

det er jo fuldstændig lukket nu.  

 

Fordi laver du det der hedder en delomdannelse til et selskab af en del af et selskab vil du altid rande ud i en 

negativ indskudskonto og derfor vil du aldrig lave delomdannelser. Så det har faktisk flere ringe ud i vandet 

end bare virksomhedsordningen. Du lukker folk fra at lave omstruktureringer, ud fra hvad der er 

hensigtsmæssigt i deres koncern eller i deres situation.  

Generationsskifter og alt mulig andet, ja det bliver faktisk ramt længde ud end mange regner med, med de 

her L200. 

 

I: Har i oplevet at der så har været noget sådan andre udforinger efter det så er blevet L123, der er gået ind 

og har rettet op på det?  

 

R1: L123 har faktisk ret uhyggeligt. Den retter selvfølgelig op nogle uhensigtsmæssigt, fx hvis du skyder en 

privat ejendom ind, efter L200 ville du altid ryge ud i en hævning eller en dobbelt beskatning i forbindelse 
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med at aktivet skal ind på det tidspunkt hvor du begynder udlejningen, men gælden kan altid kun tages ind 

ultimo. Så efter L200 havde du en sikkerhedsstillelse. En midlertidig sikkerhedsstillelse. Men efter L200 var 

det jo en sikkerhedsstillelse, som udløste en dobbelt beskatning. Det har de selvfølgelig rettet op på med 

L123, ved at de har sagt, jamen hvis der sker det her så har i lov til at vente med en sikkerhedsstillelse hvis i 

skyder gælden ind. For der er jo ikke noget krav om at gælden skal ind jo. Det er jo et valg. Hvis i skyder 

gælden ind ultimo, ryder i ikke ud i en sikkerhedsstillelse, Det fremgår direkte af loven at denne undtagelse 

er kommer med L123.  

 

Hvis du ser på L123 er der 3 valgmuligheder, de her valgmuligheder er utrolig uhyggelige efter min opfattelse. 

Du kan vælge af gå tilbage og bruge L123 helt tilbage til 11. juni 2014, men så kommer du ind i regler for 

L123. det betyder at hvis du har sikkerhedsstillelser bliver dit kapitalafkastgrundlag nedsat. Det er en de 

konsekvenser der med L123.  

 

Hvis også bruger den med tilbagevirkende kræft kan man ikke bruge overgangsordningen der ligger mellem 

11. juni 2014 til 8. september 2014, Det er det der hævning og sikkerhedsstillelse, Vi kalder den faktisk, det 

var mig og Oles sag, hvor skatterådet havde fis i kasketten, de kunne ikke forstå hvad vi mente. 

 

Anden mulighed skulle L123 kun gælde for 1. juli 2016, så du stadig bruger de gamle regler, men L123 med 

fremadrettet kræft. Men hvis går ned i bemærkninger til L123 så vil i se at skatteministeriet stadigvæk mener 

at der er mulighed for dobbeltbeskatning. Selvom ligningsrådet har sagt at det mener de ikke at der er 

hjemmel nok til og selvom der ligger et styresignal, så ligger de op til at bag ved loven, og det er igen ham 

der sidder med LL§16E, og der skriver de rent ud sagt at hvis Skat vælger at tage sådan en sag her op, så 

kommer den ikke til at kører i ligningsrådet, så kommer den til at kører ovre i landsskatteretten, og hvis 

landsskatteretten stadigvæk er af den opfattelse at ligningsrådets afgørelse er forkert , altså at der er 

hjemmel til dobbeltbeskatning, så ryger du altså ind i dobbeltbeskatning efter de gamle regler og ikke de nye 

regler.  

I: Altså de gamle regler som L200? Eller før? 

 

R1: Ja, L200. 

Det vi kalder en dummebøde, du bliver beskattet af noget du ikke har tjent.  

 

Og den ligger der faktisk stadig væk i svar/spørgsmål at denne mulighed er der.  
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I skal ind og læse under Danske advokater for de stiller faktisk spørgsmål, og der svarer ministeren at de 

stadig mener at der er mulighed for at hvis en højere retsinstans går ind og giver dem ret i at der ikke er 

hjemmel nok i loven.  

 

Så nej L123 er en sjuske lovgivning endnu en gang fra skatteministeriet side af.  

 

I: Tror du så at folk vil blive ved med at bruge virksomhedsordningen? Eller tror du at de hellere vil ud og 

kaste sig over kapitalafkastordningen eller selskaber?  

 

R1: Altså jeg anbefaler at dem der ikke kan komme ud af den, dem der har negativ indskudskonto, dem der 

har sikkerhedsstillelser osv. At de laver en skattefri virksomhedsomdannelse og prøver at komme på plads 

inden 31/12 2017. Dvs. går i selskabsform.  

 

I: Kun så for dem der?  

 

R1: Pt anbefaler jeg faktisk de fleste at hvis de starter op og ved at der er underskud, så blive vi nød til at 

bruge en eller anden ordning, men ellers anbefaler jeg et IVS, altså et 1 kr. selskab.  

 

I: Det havde vi også godt snakket om var et meget godt alternativ  

 

R1: Ja men det er det fordi at det her kommer til at kræve alt for mange ressourcer for revisorens side af, og 

skal opfylde alle de her betingelser og skrive under på at der ikke er sikkerhedsstillelser, skrive under på 

negativ indskudskonto er i orden osv. Men de er jo også pga at SKAT er gået ud med det der hedder 

revisorbøder mv. Og der kan de ikke bare frasige sig ved at de har fravalgt revision, revisoren. Jeg mener og 

det gør dem der ud fatter bøder også at revisoren har et ansvar.  

 

I: Så du vil umiddelbart sige at det er bedre at det er bedre at anbefale et IVS fremfor at gå i 

kapitalafkastordningen?  

 

R1: Ja, det vil jeg sige, ja.  

 

I: Det har været meget interessant.  
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R1: Det er jo fordi jeg kender hele det bagvedliggende, herunder også hvem der sidder og laver de her ting 

ikke også.  

 

Igen skal man jo så heller ikke begynde at sige at det er den samme der sidder og laver det, men man kan 

tage pendanten over til LL § 11 og nævne at den er nævnt flere gange her og det er slet ikke sammenligneligt 

de her to regelsæt.  

 

I: Men det siger de jo også selv flere gange i deres høringssvar, at det kan man overhovedet ikke 

sammenligne. 

 

R1: Men hvis jeg var jer ville jeg kaste mig lidt over hvad forskellen på L200 og L123, så ville jeg måske kaste 

mig lidt over denne her med at dummebøder ikke er aflivet endnu. Fordi mange tror det og jeg har også talt 

med Jørgen Fausing, inden fra Tommy V, og han er også af den opfattelse. Men hvis i går ned i svarende fra 

ministeriet osv. så vil i at det faktisk ikke er ophævet og hvis i går ind i svar / spørgsmål så vil i se nogle 

eksempler, eks. Svar/spørgsmål nr. 27 og 30, der vil i kunne se at der stadig ligge op til i de her eksempler at 

det er dummebøder efter L200 og efter L123 så går vi over i hæverækkefølgen. 

 

Så ligger der det bagom liggende, så hvis landsskatteretten går ind og giver dummebøder når SKAT har lavet 

et styresignal eller hvad vil landsskatteretten gør i sådan noget. 

Og yderligere, så det bindende svar 745, det ved jeg er klaget til landsskatteretten. 

 

I: Er der noget nyt omkring det?  

 

R1: Vi ved ikke hvilke punkter der er klaget, fordi SKAT kan jo ikke selv indbringe en skatterådsafgørelse, så 

det er dem der har stillet spørgsmålet og der ligger jo 8 svar i den, så det kan godt være at det kun er nogle 

af svarene de har valgt ikke at tage det 8 svar, der vedr. dummebøder. Det ville være dumt at påklage det.  
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Bilag 4.2 
 

Respondent 2 fra intern skatteafdeling i revisionsvirksomhed 

Telefoninterview er foretaget den 12. september 2016. 

 

Det er i nedenstående undladt al småsnak omkring selve processen om opgaven mm. 

 

I= interviewer  

R2: Respondent 2 

 

I: Vi havde jo de der spørgsmål, vi havde sendt til jer for at lave noget telefoninterview lige for at høre lidt 

om, hvad udfordringer, der bliver oplevet lidt sådan i praksis. 

 

R2: Ja 

 

I: Som vi jo også håbede, at du ville være behjælpelig med. 

 

R2: Naturligvis. Noget af det kan jeg svare på, men noget af det må jeg sige, at det ved jeg sgu ikke. Det bliver 

sådan lidt et gæt vil jeg sige. Men nu må i jo se, hvad svar jeg har, og så må I jo se om I kan bruge det eller 

ikke kan bruge det  

 

R2: Er det med tanken på, at der stod i lovforslaget, at man ikke regnede ikke rigtig med, at der var nogle 

ekstra ressourcer, der skulle bruges på det her eller hvad? Jeg kan huske, at det oprindelige lovforslag, der 

blev meldt ud, der skrev man jo, at man mente ikke, at det her medførte ekstra ressourcekrav eller behov 

hos borgerne.  

 

I: De lægger meget op til, at der ikke er så mange administrative konsekvenser ved det for de 

erhvervsdrivende, og det er jo løgn. 

  

R2: Ja, det må man sige. Skal vi bare prøve at løbe dem igennem eller hvad? 

 

I: Ja, det synes jeg. 
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R2: altså jeg vil sige, at nogle af svarene er også sådan lidt for et år siden og så i dag for der er ingen tvivl om, 

at lige da L 200 det kom. Det var klart, at der havde vi rigtig meget fokus på det her, og fra 11. juni 2014 og 

året ud, der brugte vi virkelig mange ressourcer på det. 

 

R2: Og det gjorde vi jo selvfølgelig også, da vi så var henne omkring selvangivelsestidspunktet der i 2015. 

Men så derefter synes jeg ligesom, at det har fundet et normalt leje igen.  

 

R2: Så det var meget situeret omkring lovforslag og vedtagelse af det - altså der den 11. juni 2014 og den 8. 

september 2014. 

 

I: Men det var måske lige så meget med forståelse på, hvad det så har været, ikke? 

 

R2: Det var jo et spørgsmål om, at vi lige som skulle forberede os på de spørgsmål der kom. Og fik sat os ind 

i tingene, plus at vi fik lavet noget materiale som revisorerne kunne bruge for ligesom at komme videre. 

 

R2: Ja, men det gør der også. Det gør der også. Altså vi lavede jo en pakke hvor vi ligesom samlede ting 

sammen der den 2/12 2014 - der har vi samlet noget forskelligt materiale. 

 

R2: Det kunne i eventuelt lige prøve at kigge på. 

 

R2: På et tidspunkt. Men altså hvis vi tager spørgsmålene fra en ende af. Hvor mange klienter der anvender 

virksomhedsskatteordningen? 

 

Altså der vil jeg jo sige, at det nærmest er undtagelsen, at man ikke bruger virksomhedsordningen, når det 

er de personligt erhvervsdrivende. Så hvis man ser på antallet af de personligt erhvervsdrivende, så er det jo 

stort set alle sammen, der bruger virksomhedsordningen. Det er måske 90 % vil jeg tro, som rammer 

ordningen og har brugt ordningen. 

 

I: Sidde du og rådgiver direkte eksterne klienter eller er det sådan mere hvad om hvem der bliver sendt videre 

fra os andre eller hvordan er det? 

 

R2: Det er primært dem der kommer fra jer – men det er klart, vi har jo også have nogle snakke med 

pengeinstitutter og andre rådgivere og selvfølgelig også nogle kunder som har læst nogle af de ting, vi har 
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skrevet, og vi har haft møder med dem omkring virksomhedsordningen. Men primært er det jo selvfølgelig 

spørgsmål, der kommer fra jer og jeres kunder.  

 

R2: Mange gange så ved kunderne jo ikke rigtig noget om virksomhedsordningen. Så er det jo mere en snak 

mellem jer og os om hvordan redder vi lige de her ting. Fordi kunderne aner jo ikke hvad der sker. 

 

R2: Men der er ingen tvivl om, at vi har brugt meget mere assistance i forhold til virksomhedsordningen. Og 

Flemming, som sidder i København, som I jo også har sendt til og mig, vi har måske, jeg vil tro vi har måske 

hver fra 11/6 2014 og så året ud, der har vi måske brugt en 200-300 timer hver isoleret set på 

virksomhedsordningen.  

 

I: Det er jo også helt vildt. 

 

R2: Ja, det er jo mere eller mindre et par måneders arbejde for os hver på det halve år 

Det dækker jo så både over informationer, vi har lavet og det gælder over undervisning men det dækker så 

også over reparationer og drøftelser af kunder for ligesom at sige: jamen har vi en udfordring og hvordan får 

vi den reddet. 

 

Det vi bruger tid på lige nu, det er mere ligesom og følge op på den praksis, der kommer og så nogle der 

selvfølgelig viser sig her i 2015 som jo har været det seneste år og se er der sådan nogle der sådan lige finder 

ud af, når de skal lave selvangivelsen: hovsa vi er kommet til at hæve ud, så vi har fået negativ indskudskonto. 

Hvordan får vi lige repareret på det?  

 

R2: Så lige nu er det ikke så meget de der negative indskudskonti, som vi bruger tid på men mere reparationer 

af de enkelte år. 

 

I: Så der har måske været meget tid med negativ indskudskonti og sådan noget?   

 

R2: Ja, men det var det jo helt frem til 30. marts 15 for der havde man jo en frist for at gå ind og genoptage 

13 og 14 for at ligesom at få repareret på de der negative indskudskonti. 

Der er ingen tvivl om, at der brugte vi meget tid på det. 

 

I: Okay, der er måske været mange, der har haft behov for, at det er blevet repareret? 
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R2: Ja, det har der. Eller i hvert fald sikre sig, at de ikke kom ud i en situation hvor de ikke kunne spare op når 

de havde behov for det. Fordi mange af dem har jo altså – nogle af dem hvor jeg synes at der har været det 

værste har jo måske været nogle, der har haft nogle udlejningsejendomme, og de har så haft negativ 

indskudskonto men i forhold til den løbende drift, har de jo ikke haft noget behov for at spare op men på et 

eller andet tidspunkt, så sælger de jo en ejendom og så kan de have behov for at spare op. Så det har ikke 

været akut problemer på dem men ligesom forebyggelse af, at der ikke opstod et problem senere.   

 

R2: Vi har nogle klienter, der er blevet påvirket af det her. Nu ved jeg ikke hvor meget i kender til forhistorien 

med hvorfor det her indgreb det kom?  

 

I: Både og vil jeg sige.  

 

R2: Altså det der skete, og det man gik i mod, det var jo at altså der var jo altså tre elementer, som man har 

gået efter.  

 

Og det har jo og det første var jo at hvis man havde opstartet en virksomhedsordning og man f.eks. havde 

skudt aktiver ind for en 1 million, og man ikke havde noget gæld med eller også at man havde 1 million i gæld 

det var sådan set lige meget. Så når man startede i virksomhedsordningen op så optog man et stort privat 

lån for på eks 2 millioner eller 5 millioner eller 10 millioner for den sags skyld. Og det man så gjorde ved 

opstarten det var, at man smed det lån ind med i virksomhedsordningen sådan så indskudskontoen blev 

negativ. Det gjorde jo ikke noget til i forhold til at man ikke kunne spare op det kunne man jo stadigvæk godt 

gøre fordi indskudskontoen havde jo ikke betydning tidligere.  

 

Det der så skete, det var jo at, når man havde negativ indskudskonto og man havde smidt der 5 millioner 

kroner ind som privat gæld, så ville man jo som udgangspunkt få rentekorrektion.  

 

Det man så gjorde det var, at man gik ind og sagde, at det der lån som man så havde smidt ind i 

virksomhedsordningen opstart, der havde jeg provenuet til at ligge ude privat, så nu skyder jeg også det ind 

i virksomhedsordningen, og det skyder jeg så ind på mellemregningskontoen for det er jo kontanter. Så nu 

har jeg 5 millioner kroner som jeg kan hæve skattefrit i min virksomhedsordning og de 5 millioner som man 

så skyd ind, dem brugte man jo så til at indfri det lån der var der inde, så der ikke var nogle renteudgifter og 

så undgik man jo så rentekorrektionen. Fordi rentekorrektionen beregnes jo af den negative indskudskonto 

men den kan ikke overstige de faktiske renteudgifter.  
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Så det man gjorde var at mandag morgen optog man et lån. Startede virksomheden og smed de private på 5 

millioner ind i virksomhedsordningen. Fik en negativ indskudskonto. Om tirsdagen så smed man provenuet 

ind på mellemregningskontoen. Indfriede lånet. Og så havde man 5 millioner, som man kunne have skattefrit 

i sin virksomhedsordningen. Uden at man egentlig havde været ude og låne nogle penge eller havde skudt 

nogle penge ind privat. Det kan man godt sige var sådan lidt omgåelse af reglerne. Og der for kom man med 

det første værn, der sagde, jamen så kan du ikke spare op i virksomhedsordningen, hvis du har negativ 

indskudskonto.  

 

R2: Den anden ting, der kom, det var jo det der med, at der var nogle, der valgte at sige, jamen jeg opretter 

sådan en spejlingskonto. Jeg har et indlån i virksomhedsordningen, og jeg har et udlån ude privat, og jeg 

betaler bare en nettorente af det træk, jeg ligesom har på de der to konti. Og så det folk de gjorde, det var 

så, at de lånte med sikkerhed i indestående inde i virksomhedsordningen. Så alle deres hævninger, de blev 

jo lånefinansieret til privatforbrug, så man ikke fik hævningerne. Og så sparede man jo resultatet op inde i 

virksomhedsordningen. Og derved kunne man så omgå hæverækkefølgen. Og derfor gik man så ind og sagde, 

at sikkerhedsstillelser det er det samme som en hævning. Det er jo så kørt lidt frem og tilbage hvordan det 

skal behandles. Men det er jo stadigvæk en hævning.  

 

R2: Og så en sidste ting der ligesom kom, det var jo, at vi havde en del som købte solceller, og det var jo 

erhvervsmæssig virksomhed. Og så den virksomhedsordning, der smed de jo en masse privat gæld ind i. Og 

det er der sådan set ikke noget i vejen for at gøre stadigvæk, men så forhøjede de jo bare 

rentekorrektionssatsen med 3 procentpoint, sådan så at de fleste lån ikke med fordel kunne skydes ind i 

virksomhedsordningen. Og det er ligesom det, der har været historien bag alt det hermed at gå ind og sige, 

jamen vi har lavet nogle stramninger omkring sikkerhedsstillelser, omkring negativ indskudskonto og så en 

forhøjelse af rentekorrektionen. 

 

R2: Og det er klart, at det er de udfordringer, det har givet at vi har nogle, der har haft negativ indskudskonto. 

Vi har nogle, der har haft gældsposter ude privat som har sikkerhed i virksomhedsordningens aktiver. Og det 

er jo de ting som i hvert fald er blevet brugt rigtig meget på at reparere på. Det med rentekorrektionssatsen, 

det synes jeg ikke har fyldt det store. Det har folk været lidt ligeglade med.  

 

I: Ja, det er mere det andet med negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelserne? 
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R2: Ja, det er det. Og der er ingen tvivl om politisk er det den holdning: er der negativ indskudskonto jamen 

så har man lånt penge i virksomhedsordningen uden skat. Og penge skal betales tilbage før at man kan spares 

op igen.  

 

I: Ja, det har vi godt lagt mærke til, når vi har siddet og læst nogle høringssvar  

 

R2: Hvis man ser nogle af de eksempler, der er lavet i lovforslaget og sådan noget -  så er der slet ingen tvivl 

om, at det er det, der er den politiske holdning i hvert fald. 

 

Så kan man altid diskutere om loven går ind og reparerer fornuftigt på det her, og om der var et behov for at 

lave de her reparationer. Og der er det jo lidt min holdning, særligt med det første, der hvor man optager et 

lån mandag og skyder gælden ind i virksomhedsordningen. Dagen efter skyder provenuet ind og ligesom laver 

sig en stor mellemregningskonto. Om det var nødvendigt at gå ud og sige at man ikke kunne spare op, hvis 

man havde negativ indskudskonto. Jeg synes, at i den her situation ville man jo også kunne gå ud og sige; 

jamen der er ikke realitet i det her transaktioner, så derfor skal de fjernes. 

 

Så jeg mener SKAT via domstolene godt kunne have gået ind og lave den almindelige kontrol på de her sager. 

Jeg synes ikke, at de havde behøvet at lave det her generelle med negativ indskudskonto. 

 

I: Nej, okay. 

 

R2: Fordi vi har jo nogle der for eksempel, har lavet en skattefri virksomhedsomdannelse – hvis de har lavet 

en delomdannelse, så kan de jo godt have en negativ indskudskonto fordi man skal hæve anparterne ud af 

virksomhedsordningen. Og det er der jo ikke noget spekulativt i. Men det bliver bare gjort til at være 

spekulativt, fordi det generelt gælder for negativ indskudskonto.  

 

R2: Og så kan man så diskutere: har det løst noget ved de her ting? Altså det er jo stadigvæk muligt at placere 

privat gæld inde i virksomhedsordningen. Det er der sådan set ikke noget i vejen for. Og det har man heller 

ikke ville lovgive mod. Det står også i det oprindelige lovforslag.  

 

I: Ja, så det er mere i forhold til, hvad man vil så med selve virksomhedsordningen? 
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R2: Ja, man egentlig synes, at man laver nogle værns regler, som går ud og rammer bredt. Og ikke ligesom 

den konkrete situation. Den konkrete tanke bag tingene.  

Det ved jeg ikke var det 2’eren. 

 

R2: Altså jeg synes altså 2.2 er det din opfattelsen at loven lægger op til at der er flere problemer end der 

opleves i praksis. Det synes jeg lidt det gør ved, at de går ud og siger generelt negativ indskudskonto, så skal 

du indbetale før du kan hæve igen. For det er altså nogle af de negative indskudskonti, det er altså ikke fordi, 

man har hævet en masse penge ud udenom hæverækkefølgen, at den er opstået. Det kan være reelt nok. Så 

der mener jeg godt at det kunne have lidt mere modificeret. Og så det der med generelt at 

sikkerhedsstillelser, de skal beskattes. Der er det også min holdning at, jamen civilretligt er det jo personen, 

der ejer aktiverne uanset, om det er i virksomhedsordningen eller at de er privat. Og derfor kan jeg ikke se 

problemer for hvorfor man skulle lave den sikkerhedsstillelse. Og så sige, at de generelt skal hæves. Det synes 

jeg måske også er for vidtrækkende.  

 

I: Har du en eller anden idé om, hvad man hellere ville kunne have gjort i stedet for? 

 

R2: Jeg synes principielt, at den her lovgivning, den er udtryk for, at man har valgt at sige: Jamen, vi laver 

nogle generelle begrænsninger i stedet for, at bruge det mandat vi har til at lave kontrol allerede nu. Fordi 

jeg mener, at mange af de her sager, specielt dem med negativ indskudskonti. Der hvor du har en 

indlånskonto og en udlånskonto, som ligesom dækker hinanden. Jamen de har mulighederne for at i dag at 

gå ind og sige om der er realitet i tingene. Og det har man valgt ikke at gøre. I stedet for at man i stedet gået 

ind og sagt ud fra nogle objektive kriterier, at det er der vi ikke udkanter tingene. Og det synes jeg, at det er 

den lette løsning. Men også den løsning, som rammer nogle utilsigtet.  

 

R2: Så det mener jeg. Nu ved jeg ikke hvor meget i kender til det. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at 

der i hvert fald har været nogle brancher, som læger, tandlæger og advokater og revisorer, som har 

spekuleret i det der med, og optage nogle store lån, når de startede deres virksomhedsordning op. Og dem 

kunne man jo bare have kontrolleret i stedet for at gå ind og sige, det gælder også tømreren. Det gælder også 

maleren. Det gælder også landmanden. Hvis han har negativ indskudskonto, så kan han ikke spare op mere.  

 

R2: Og det synes jeg er for vidtgående.  

 

I: Ja, for det er jo ligeså meget dem, der bliver ramt. 
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R2: Jamen, det er det jo. Det er jo alle, der bliver ramt. Og er det nu for eksempel en, der har lavet sådan en 

skattefri delomdannelse, jamen så det man går ind og siger, det er jo at, det vederlag du får for de her 

anparter, som du omdanner, det er jo anparter og de kan jo ikke indgå i virksomhedsordningen. Så dem skal 

du hæve på din indskudskonto. Og så kan den sagtens gå hen og blive negativ. Og så har man ikke 

mulighederne for at lave de her opsparinger fremad. 

 

R2: Og derfor mener jeg jo heller ikke, at de her lovændringer – jeg synes ikke, at de er nødvendige fordi at 

jeg mener, at SKAT med den praksis og de beføjelser, de har haft. Der har de altså haft mulighed for at kunne 

gå ind og tilsidesætte nogle af de her konstruktioner i forvejen. 

 

R2: Og virksomhedsordningen. Ja, jeg må jo erkende, at den har været anvendt utilsigtet. I hvert fald med 

det der med, at man optager et stort privat lån. Og også det der med at man stiller sikkerhed i virksomhedens 

aktiver for privat gæld. Og det har været bevidst. Det er der slet ingen tvivl om. Der er jo nogle, der har 

markedsført det som Deloitte-modellen og så kan det vist ikke blive mere bevidst.  

 

R2: Kapitalafkastordningen er blevet mere attraktiv efter lovændringerne til virksomhedsskatteloven. 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Jamen, det er jeg lidt i tvivl om. Det er faktisk sjovt. Flemming og jeg har lige talt om det her i formiddags, at 

der er flere, der spørger til kapitalafkastordningen. Og det kunne godt være udtryk for at den er blevet mere 

interessant. Jeg tror stadigvæk ikke, at den er lige så lønsum som virksomhedsordningen. Men jeg tror, at 

der er nogle, der vælger at sige, vi kan ikke styre virksomhedsordningen. Vi kan ikke styre det for kunderne, 

for vi har ikke overblikket over hævninger og indskud i løbet af året. Altså det kender vi først, når vi skal til at 

lave selvangivelsen. Så vi kender ikke konsekvenser af, om de kan spare op eller de ikke kan spare op før til 

allersidst. Og derfor tror jeg, at der er nogle, der vælger at sige, jamen derfor vælger vi at bruge 

kapitalafkastordningen, fordi der skal vi ikke styre nogle hævninger/indskud. Og så får vi da trods alt lidt 

flyttet ned som kapitalindkomst. Så det kunne måske godt være tankerne bag det.  

 

I: Hvad så hvis man ser i forhold til et IVS? Det koster jo ikke rigtig noget at stifte 

 

R2:  Det er ikke noget, som jeg oplever på den her side af byen, at det er særligt udbredt. Det synes, jeg ikke 

at det er. Og jeg synes heller, at holdningen er fra revisorerne er at man skal stifte sådan et selskab i stedet 

for. Men jeg kan godt have en fornemmelse for at selvfølgelig generelt, at man gerne vil have selskaber i 
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stedet for, fordi man siger jamen alle de fordele, der var ved virksomhedsordningen, de er væk. Plus at vi 

løber risikoen i forhold til at kan blive dobbeltbeskattet for eksempel af sikkerhedsstillelser, fordi vi ikke har 

styr på det, og vi ikke har overblik over det. Der er for mange risici ved det. Så derfor generelt, at de bruger 

selskab i stedet for virksomhedsordningen ikke kan vi godt se, at der er nogle, der skifter over til.  

 

R2: Så der er lidt, der skifter til kapitalafkastordningen. Men der også nogle, der skifter til selskaber. Det er 

jeg slet ikke i tvivl om.  

 

I: Nej. Hvad så da der kom L 123 – løser det noget af de problemer, der var i L 200? 

 

R2: Nej, det gør det sådan set ikke. De to ting, der sådan er lidt specielle og lidt vigtige i forhold til det. Det 

er, at man har gået ind og sagt, at hvis du har en virksomhedsordning i dag, og du så har en privat ejendom, 

din egen bolig, som du begynder at udleje. Så bliver den jo tvangsindskudt i virksomhedsordningen. Og der 

har man gået ind og sagt, bare man så flytter gældsposten ind i det samme år, så får man ikke en 

sikkerhedsstillelse. I teorien så løser det ikke rigtig noget, fordi vi mener egentlig, at praksis sagde allerede 

fra starten af, at gælden hvis den blev skudt ind så skete det samme tid som med ejendommen. Så det synes 

jeg egentlig ikke har repareret på noget.  

 

I: Nej, okay. 

 

R2: Så den anden ting. Det var jo det der med om en ny sikkerhedsstillelse om hvordan den skal beskattes. 

Det oprindelige udgangspunkt var jo, at hvis man nu havde et resultat efter renter på 500.000, hvis man så 

optog et privat lån på 100.000, til for eksempel et nyt køkken, og  man så fik det med i et virksomhedspant 

eller en alskyldserklæring eller et eller andet, hvor virksomhedsordningens aktiver var med, så skete der jo 

det, at de der 100.000 de blev lagt oveni resultat sådan så du kom op på 500.000 + 100.000 altså 600.000, og 

så kunne du jo ikke spare de sidste 100.000 op i virksomhedsordningen. Det var jo udgangspunktet, hvor du 

fik en fiktiv beskatning. Det man så har gjort nu, det er, at man siger, at jamen de der 100.000 i 

sikkerhedsstillelser, de bliver ikke lagt oveni i resultatet, så du undgår, den der fiktive beskatning. Men til 

gengæld så beløbet, sikkerhedsstillelsen, er en hævning i hæverækkefølgen. Så det der sker er jo at, hvis du 

optager en kredit på 100.000 privat med sikkerhed i virksomhedsordningens aktiver, så bliver du beskattet 

blandt andet som en hævning. Og når du så hæver inde på din virksomheds kassekredit til at afvikling af den 

gæld, så får du en hævning en gang til, så du har jo stadigvæk en dobbeltbeskatning. Men det er klart, du er 
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selvfølgelig sluppet ud af den der fiktive beskatning, som der lå før som du ikke kunne spare op. Jeg synes 

alligevel ikke, at de har justeret det tilstrækkeligt. 

 

R2: Så gik man ind og sagde. Og det var det jeg forsøgte at skrive med dig Christina, det var, at de havde 

justeret med det der med virkningstidspunktet for nye sikkerhedsstillelser. Altså det de gjorde, det var jo, at 

de gik ind og sagde at alle nye sikkerhedsstillelser, der var opstået fra 11/6 14 og fremefter. De skulle jo i 

første omgang fiktivt beskattes, og nu skal de jo så beskattes som en hævning i dag. Der har man så gået ind 

og sagt, at alle de sikkerhedsstillelser, der er opstået fra 11/6 2014 – 8/9 2014, hvor lovforslaget blev 

vedtaget. Dem skal man se bort fra. Hvis man ser bort fra dem, så indgår de jo så med en anden værdi der 

pr. 8/9 2014. Men jeg har ikke opfattelsen af, og det tænker jeg nok, at det har de nok heller ikke gjort, at 

der er nogle der har beskattet, de der nye sikkerhedsstillelser i den periode. Det er i hvert fald 

 

Jeg har spurgt lidt for sjov på aktuel skat et par gange, og der er ikke nogle, der har reageret på, at de nu 

skulle tage stilling til om de nu skulle rulle de der sikkerhedsstillelser tilbage. Det tolker jeg lidt som om, at 

der ikke er nogle, der har selvangivet dem. Men det er klart på den måde får de repareret på det med, at det 

egentlig var lovvirkning med tilbagevirkende kraft.  

 

R2: Og så kan jeg ikke lige huske, om der var andre ting deri. Det tror jeg ikke, at der var. Ikke sådan væsentlige 

ting i hvert fald.  

 

I: Nej, okay. 

 

R2: Men det er klart. Den har fjernet, den der fiktive beskatning af sikkerhedsstillelserne. Men det ændrer 

stadigvæk ikke på, at man risikerer, at der kan komme en dobbelthævning. Fordi man hæver 

sikkerhedsstillelsen. Plus at man så også måske hæver til at indfri lånet med. 

 

R2: Det kan godt være, at det blev lidt ustruktureret. Skal jeg skrive nogle svar ned? 

 

I: Nej, det behøver du ikke. Det var meget fint.  
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Bilag 4.3 
 

Respondent 3, medarbejder fra SKAT 

Telefoninterview er foretaget den 12. september 2016 

 

I = Interviewer  

R3 = Respondent 3 

 

I: Hvad er din arbejdsfunktion hos SKAT? Hvad sidder du og laver? 

 

R3: Den er lige skriftet pr. 1/9, men i den gamle funktion der var jeg i jura i SKAT og lavede og deltog i 

skatterådssager og lavede blandet andet en del skatterådssager omkring L200, så man kan sige at de 

skatterådssager der ligger har jeg i et eller andet omfang været involveret i.  

 

Pt. sidder jeg i noget der hedder særlig kontrol og der er ikke så meget virksomhedsskatteordningen, så det 

gør noget lige i øjeblikket.  

 

Så jeg har ikke haft egentlig sagsbehandling med virksomhedsordningen, men jeg har dog lavet de der 

bindende svar til skatterådet. 

 

I: Så du har siddet og på baggrund af det folk har skrevet ind også udarbejdet bindende svar?  

 

R3: Yes. Vi har selvfølgelig bed om supplerende oplysninger og haft en dialog med spørgeren og sådan noget. 

Så det er ikke kun sådan at de stiller et spørgsmål og så kommer der et svar ud af det.  

Der er typisk en dialog for at få mulighed for at stille opklarende spørgsmål og indsendelse af ekstra 

dokumentation og sådan nogle ting for lige at blive enige om at det er et relevant grund og relevant spørgsmål 

der bliver besvaret.  

 

I: Følte du så at du kom til at bruge med tid på at lave bindende svar efter de nye regler, altså L200?  

 

R3: Ja man kan sige at der var ret dødt omkring virksomhedsordningen inden, synes jeg. Altså vi bruge rigtig 

meget til på det der L200, fordi det var nyt og det var også derfor sagerne gik til skatterådet. Så ja jeg tror 

nok vi bruge meget tid på det. Det var enormt tidskrævende. 
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I: Oplevede i så noget efter de snakkede om at vedtage L123? Med de korrektioner der kom til L200? 

 

R3: Nej egentlig ikke. Der har været ret stille. L123 er egentlig ikke ret meget mere en kodificering af det som 

ente med at blive status efter L200. Det er jo lidt begrænset hvad der egentlig er nyt. Og de nye ting har der 

ikke været noget til, so far.  

 

Man kunne måske forvente at der var nogle der ville stille spørgsmålstegn til det ændringer omkring 

kapitalafkastgrundlaget eller et eller andet, men der er fuldstændig stille, så jeg forventer det er ret banalt 

langt hen af vejen.  

 

I:  Så primært de udfordringer du har oplevet sådan løbende det fremkommer jo så af de bindende svar?  

 

R3: Ja.  

 

I: Er din opfattelse af loven ligger op til flere problemer, sådan teoretisk, end hvad i opleves når i har siddet 

og behandlet de her bindende svar?  

 

R3: Man kan sige at mit forhold til hvilke problemer der egentlig var inden L200, er lidt abstrakt, fordi vi havde 

jo ingen gennem af de her sagen inden L200. Det var ikke sådan at vi sag med en mase kontrol sager. Ikke i 

Jura i hvert fald. Der har jo været andre der har haft det. Men hvis man kigger tilbage over årene, helt tilbage 

fra virksomhedsordningens indtrædelse, så har det jo givet anledning til nogle diskussioner i det mindre på 

et teoretisk plan. Altså hvad var det nu det der med at stille sikkerhed for gæld uden for 

virksomhedsordningen med virksomhedens aktiver, kunne det tillades? Og hvad var konsekvenserne? Og i 

den dur.  

Jeg tror sku ikke at, fraregnet en perioden lige i starten, men der skal vi jo tilbage i slut 1980’erne hvor der 

også var stor usikkerhed om det, så tror jeg det har været rimelig roligt i alle de år. Det vi så tror, men som 

er svært at sige med sikkerhed, det vi tror det er at der har været en om sig gribende, kald det misbrug, et 

utilsigtet brug af virksomhedsordningen som har givet anledning til at man har tænkt at nu var det ved at 

løbe af sporet, så nu må vi hellere lave et eller andet.  

 

I: Er du enig i at den har været anvendt utilsigtet?  
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R3: Ja, det tror jeg ikke der er tvivl om. Det er helt sikkert at den er. Det som man kan stille spørgsmålstegn 

ved er i hvilket omfang at det blev almindeligt accepteret at det var det man gjorde. Det er smadder svært at 

vurdere hvad det egentlig var, men det er helt tydeligt at nogle af de strukturændringer som er foregået, fx i 

revisorbranchen, men og i advokatbranchen, de har i hvert fald åbent muligheden for at man kan, som 

partner, kunne komme ind og bruge virksomhedsordningen, og kunne lave nogle af de ting, så jeg tror ikke 

der er meget tvivl om at det var ved at få en omfang hvor det at det blev lidt for meget. Hvor det ikke bare 

var den yderste spydspids af landet skattetænkere som brugte nogle af de finter der. Det var ved at blive 

mere almindeligt.  

 

I: Så det har været mere, folk der ligesom kendt lovgivningen grundigt og bevidst kunne udnytte det? Det er 

måske ikke så meget den lille lokale bondemand? 

 

R3: Jeg tror helt sikker at det har været en lidt forfinet at lave de der øvelser, og man kan også sige om hvis 

man som jurist tror jeg, læser loven, og er nogenlunde godt kørende på skatteretten og læser den så tror jeg 

man vil løbe skrigende væk, og sige at det her er højst tvivlsomt. Det bliver sådan lidt at mange mennesker 

har den skræk for skatteret at det er noget hokuspokus, at det er helt sort og virksomhedsordningen og 

bogholderi systemer i alt almindelighed det gør jo den skræk værre. Så jeg tror at mange revisorer de, eller i 

hvert fald jurister, de har simpelthen ikke kunne gennemskue om det var et rimeligt resultat. Eller om det var 

på en eller anden måde odiøst. Ligesom at stille det op som en skydeskive, at folketinget har ville lave en 

lovændring, der træk tæppet væk under en. Det har været svært at vurdere tror jeg.  

 

Når det så bliver mere og mere udbredt, så tror jeg at det virker på den måde at der går gruppe tænkning i 

det og den ene fortæller den anden at det har jeg gjort i fem år og det kan du sagtens gøre, og jeg har også 

snakket med denne her skattemand som sagde at det kunne de ikke gøre noget ved og sådan. Så spreder der 

sig en vis ro. Så bliver det det mere og mere udbredt. Og så begynder revisorerne at føle at de ikke kan holde 

til ikke at anbefale det til sine kunder, selvom de måske selv synes det er lidt fishy, så tænker de at vi bliver 

nød til at have det her produkt også til de mere indviklet eller de mere de kunder som har mulighederne for 

det med flere nuller på og så breder det sig stille og roligt.  

 

Og der tror jeg altså, og det er kun en fornemmelse, det er svært at få bekræftet det, men der tror jeg altså 

at det var ved at være sidste udkald hvis man skulle gøre et eller andet, ude nat gøre alt for mange mennesker 

alt for kede af det. Inden det kom for langt ud så det ligesom ville blive en små skandale at det var ved at løbe 
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af sporet.  Jeg tror det var ved at være sidste udkald, men det er kun en fornemmelse. Jeg tror det var blevet 

rimelig udbredt faktisk. Men det kan du jo nok meget mere vurdere. 

 

I: Vi føler ikke selv vi har oplevet så meget, af alle de her udfordringer der skulle have været med den, så det 

var lidt interessant at få det fra nogle andre vinkler.  

 

R3: Men jeg tror at de kunder, at hvis du sidder som revisionsmedarbejder et eller andet sted, og skal rådgive 

om virksomhedsordningen til en stille og rolig, helt almindelig erhvervsdrivende, en vvs installatør, eller en 

landmand eller et eller andet, så tror jeg sku altså at det er lidt op ad bakke at skulle forklarer det, men jeg 

tror at hvis du vender dig en halv omgang i stolen og spørger chefen om hvad han har hørt de andre chefer 

har lavet og sådan noget, så tror jeg vi er tættere på målgruppen, et eller andet sted.  

Jeg tror mere det er folk som har vidst det og som også har kunne overskue at lave en plan b. Altså hvis der 

kommer et eller andet, hvad for en taks situation har jeg så malet mig ind i, som kan blive svært at komme 

ud af. Hvad er egentligt omkostninger her, og sådan.  

 

Og der tror jeg sku, at der ved man godt at det er lidt, noget underligt noget, at det ikke har været hensigten, 

så der vil man nok ikke stille sig op og sige at det her har jeg gjort.  

Det er alt efter hvordan folk ser det. Det er der noget kultur i.  

 

Jeg tror sku mere det er det, end at man vil plage medarbejderne med, for det er ret indviklet.  

 

Det kan vi jo også se på de sager, arbejderne med de sager var jo atypiske på den måde at man kunne have 

nogle hvor man starter ud med at mene at det er rimelig i den her situation, altså det er en person som relativ 

uforskyldt er kommet i vejen for de der regler, som specielt fra starten med den der beskatning var temmelig 

voldsom, det var noget af en damptromle man rullede ud der. Og hvor vi så tænkte at det kunne ikke være 

rimelig at denne her stakkels skatteyder som der ikke er noget som tyder på har tænkt i den retning, at 

vedkommende skulle køres over af denne damptromle, men så begynder man at skrive sagen og lave 

referencer til lov bemærkninger og så hænger det bare slet ikke sammen. Så vi bliver nød til at lave det 

resultat der efter vores opfattelse var helt tydeligt at loven sigtede til, og så blev vedkommende kørt over. 

Og det er jo bare hvad det er. Loven er hvad den er og så må vi jo tage det med. Og sådan er det.  

 

Og så blev det jo så noget mildere med den der beskatning forsvandt og det nu bare var en hævning. Og det 

er jo også det der er kommet ud i L123. Så er det lidt om at smerten er gået lidt af. Mange af de kommentarer 
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vi fik i starten af, det er klinget af. Jeg tror at mange godt kan leve med at det er en hævning, men de kunne 

ikke leve med den der beskatning.  

 

Hvor stort problemet var, jeg tror ikke rigtigt at der er nogle som ved det.  

 

I: Det er også lidt svært at læse sig frem til, ud fra hvad de siger i skatteministeriet og ud fra det der ligger, 

hvor udbredt det rent faktisk har været.  

 

R3: Det er også temmelig umuligt. Det datagrundlag der findes i systemerne er ikke særlig grundigt. Hvis du 

kigger på en selvangivelse og siger hvis man nu har lavet det her i 2005, hvor ville det så give sig i udslag på 

en selvangivelse og hvordan skal de tal der står på selvangivelsen hvis man ikke har lavet det. Så tror jeg du 

vil opleve at det er nærmest umuligt at finde ud af om folk har gjort det på den ene eller den anden måde. 

Det kan i hvert fald ikke lade sig gøre når man kigger ud over systemdataene og fiske alle dem op som man 

synes har gjort det og så undersøge det nærmere. Det kan ikke lade sig gøre.  

 

Så det er sådan lidt at der overhovedet er en mulighed og at der er nogle der har gjort det er for så vidt nok 

til at der skal ske noget. 

 

I: Har du så en eller anden ide om hvordan skatteministeriet så har fundet ud af at der er så omfattende? 

 

R3: Nej det er det vi ikke ved. Men man kan sige at det, eller har vidst, at det har ministeriet ikke fundet ud 

af. Men jeg kan godt sige at måden det blev opdaget på var jo simpelthen ved at folk snakker sammen privat. 

Så skattefolk snakker privat med revisorer også er der altså en revisor der en gang i mellem siger, at det var 

dog fandens, er det virkelig sådan? Kan det her være rigtigt? Simpelthen for at være sikker på at revisoren 

ikke selv kommer til at havne i fedtefadet ved at gøre et eller andet. Og så kan man sige at så er den model 

jo lagt på bordet, og så er der en skattemand der siger at det kan sku godt være at det er egentlig går. Altså 

der er nogle afgørelser, de legner de resultater op der er, så ja det er nok rigtig nok, sådan virker det. Men så 

kommer tanken i næste geled. Er det egentlig hensigten? Er det rimeligt? Og så spørger man departementet 

er i sikre på at det her er hensigten? Det kunne se ud til at stikke af i denne her retning. Og så siger 

departementet, nej det var jo nok ikke lige hensigten. Og hvis det kan lade sig gøre her, kan det lade sig gøre 

mange steder. Så I må nok hellere ligge en bjælke ud på tværs her.  

 

Og det kan man så sige, at det gjorde de jo. Det var eddermame noget af en bjælke.  
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I: Mener det det var retfærdigt at L200 blev indført så hurtigt som det gjorde eller mener du at det burde 

være brugt lidt mere tid på det?  

 

R3: Det vil jeg nødig udtale mig om, men det kan man jo have meninger om. Men altså som en der har været 

lidt med, altså jeg var ikke så central i tilblivelsen kan man sige, men altså de ter mere politisk om man mener 

det er rimeligt eller urimeligt. Det kan vi alle sammen have en mening om. Jeg synes ikke det har været kønt, 

det vil være mærkeligt at sige andet når nu der kom den der afgørelsen hvor skatterådet vedtog at der ikke 

var en beskatning, så kan man da i hvert fald sige uden at blinke at der har været et problem.  

 

I: Opfatter du, at virksomhedsordningen vil blive anvendt mindre efter de nye tiltag her? 

 

R3: Ja, det er helt sikkert. Altså det mener jeg må være en naturlig konsekvens. I det omfang af folk 

overhovedet opdagede hvad der skete med L200, har det skræmt folk helt vildt. Det må, rent logisk, have 

medført en meget stor grad for forsigtighed, fordi man tænker, wups det var da godt nok gyseligt. Men jeg 

tror også at der er mange som hvor 10 øren aldrig rigtig faldt. Altså som aldrig rigtig forstod hvad L200 hvad 

tænkt til fra starten af. Og de kører formentlig bare videre. Og der kan man jo så sige at den straf der rammer 

dem den sanktion der kommer ud af det, at det er en hævning, den overlever de nok. Men jeg tror ikke rigtig 

at der er nogle som egentlig spekulerer i det længere. Det må have taget toppen af lysten til at gøre det, for 

nu er det jo så en hævning, og det var for at undgå en hævning. Og så er det jo bare det. Så tror jeg mere at 

det er det er de få seriøse tiltag, at de folk der er kommet i den situation uforskyldt, at de gennemfører det 

alligevel tror jeg, også tænker det var det, eller at de overvejer at gå i selskab. Det er det frygtelig med 

virksomhedsordningen, det er nødvendigt at have en konkret sag på bordet. Det er lidt svære at sige noget 

generelt på et eller andet plan. Det er klar at det må stoppe situationen. På et eller andet tidspunkt hvor 

mange der får vanskeligheder i praksis, på ovisielt grundlag eller vælger alt gøre noget andet, at gå ud af 

virksomhedsordningen og ind igen, eller gå helt ud af virksomhedsordningen i personligt regi eller over i 

selskab, det tror jeg ikke er så let at vide.  

 

I: Det var også mere hvis man skulle ind og så på nogle der skulle lave en ny virksomhed, om det hellere ville 

vælge kapitalafkastordningen eller et IVS selskab? Eller en helt anden retning fordi man nu ved at der er nogle 

større konsekvenser hvis man laver et forkert trin i virksomhedsordningen?  

 

R3: Jeg tror ikke rigtig på det. Jeg kan godt følge dig, hvis der var en super kvik skatteyder som tænkte i den 

retning, men virksomhedsordningen gør jo stadig det den hele tiden har gjort. Så hvis den er en god ide for 
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nogle forledens dag, så vil den også være det i overmorgen. Jeg tror ikke at den på nogen måde er ødelagt, 

det tror jeg sku ikke. Det er klart at der vil være nogle spekulationsmuligheder men det har jo heller ikke 

været hensigten. Du kan stadigvæk spare op, og du kan stadig væk hvis du ikke ønsker at rode dig ud i det 

med selskab, og måske selv vil klarer det. Der er jo mange der selv klarer det hjemme på køkkenbordet og 

som er i stand til at finde ud af det selv. Jeg kender i hvert fald nogle, hvor det virker fornuftigt og logisk, og 

så kører de bare stille og roligt. De kan spare op og udjævne beskatning osv. Det virker sku og det tror jeg det 

vil blive ved med.  
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Bilag 4.4 
 

Respondent 4, registreret revisor fra større revisionskontor 

Respondenten har ikke været til at få direkte telefon kontakt til, hvorfor han har foretaget en skriftlig 

besvarelse ud fra interviewguiden der blev fremsendt forud for telefoninterviews.  

 

1.  Hvor stor en del af din dagligdag indeholder rådgivning og assistance vedrørende 

virksomhedsordningen?          

Jeg bruger vel ca 5% af min tid på dette og mest i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter i 1. halvår. 

 

1.1. Hvor mange klienter har du, der anvender virksomhedsordningen?      

Jeg har ca 70 - 80 stykker der anvender ordningen. 

 

1.2. Føler du, at du bruger mere tid på assistance/rådgivning efter de nye regler er blevet  

vedtaget?            

Ja på nogle enkle sager men de fleste er igeså ukomplicerede som før i tiden.             

  

2.  Har du mange klienter, der er blevet påvirket af ændringerne til virksomhedsskatteloven vedrørende 

indskudskonto og sikkerhedsstillelser?               

Procentuelt ikke ret mange, men når der nogen er de forholdsvis komplicerede at komme ud af. 

 

2.1. Hvis ja, hvilke udfordringer oplever du/har du oplevet?        

2.2. Hvis nej, er det din opfattelse, at loven lægger op til, at der er flere problemer, end der opleves i 

praksis? Hvis ja, hvorfor?        

 Specielt brutto/netto princippet er et problem forstået således at når aktiver flyttes eller overgå er ryger 

aktivet på indskudskontoen og evt. gæld betragtes som hævet -problemet er herefter at hvis f.eks. en bil 

flyttes og der er pant i tvinges gælden bogført på hævekontoen og bilen på indskudskontoen og kommer 

derved til at kunne påvirke det opsparede overskud. - det samme gælder lidt ejendomme men der er en lille 

åbning i "reparationspakken" og kommentarerne hertil. 

                 

3.  Anser du de foretagne lovændringer som nødvendige?      

Lovændringer var nødvendige pga. det øjede misbrug, men problemerne kunne være løst nemmere ved 

"ophævelse" af mellemregningskontoen og en øgning af rentekorrektionen.           
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3.1. Hvad er din holdning til de nye regler?          

3.2. Er det din opfattelse, at virksomhedsordningen blev anvendt utilsigtet? Var det i så fald  

bevidst/ubevidst?            

Ja og bevidst i de fleste tilfælde.      

                

4.  Er det din opfattelse, at kapitalafkastordningen er blevet mere attraktiv efter lovændringerne til  

virksomhedsskatteloven? Hvorfor/hvorfor ikke?        

Nej. - virksomhedsordningen for den type virksomheder som jeg beskæftiger mig med er langt mere attraktiv 

i form af mulighed for opsparet overskud, nogle gange er kapitalordningen slet ikke en mulighed f.eks. hvis 

der i forvejen drives virksomhed og der købes forældrelejlighed etc. Herudover er kapitalafkastsatsen også alt 

for lav lige for tiden.      
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Bilag 4.5 
 

Respondent 5, statsautoriseret revisor hos mindre revisionskontor 

Respondenten har ikke været til at få direkte telefon kontakt til, hvorfor han har foretaget en skriftlig 

besvarelse ud fra interviewguiden der blev fremsendt forud for telefoninterviews.  

 

1.  Hvor stor en del af din dagligdag indeholder rådgivning og assistance vedrørende 

virksomhedsordningen?  

Den er meget svær at definere. Det primære arbejde ligger i foråret, når vi skal til at opgøre den skattepligtige 

indkomst for personerne, og så i efteråret, når vi skal beregne restskat og foreslå nye acontohævninger samt 

pensionsindbetalinger. På en måned, vil der i gns. blive brugt 1,5 – 2 dage på forhold, der er relevante for 

VSO-forhold.          

          

1.1. Hvor mange klienter har du, der anvender virksomhedsordningen?      

Jeg har 16 klienter. 

 

1.2. Føler du, at du bruger mere tid på assistance/rådgivning efter de nye regler er blevet  

vedtaget?     

Nej ikke længere. De fleste har ikke være inde i sikkerhedsstillelserne. Den negative indskudskonto brugte vi 

lidt tid på, men ikke længere.        

                 

2.  Har du mange klienter, der er blevet påvirket af ændringerne til virksomhedsskatteloven vedrørende 

indskudskonto og sikkerhedsstillelser?      

Nej, 3-4 stykker 

  

2.1. Hvis ja, hvilke udfordringer oplever du/har du oplevet?   

- Udfordringerne var hvilke sikkerhedsstillelser var der med og ikke med i de nye regler og hvordan skulle 

hævningerne så håndteres. 

- Fastfrysning af kassekredittens beløb, når der var sikkerhedsstillelse 

- Udligning af indskudskontoen med konto for opsparet overskud eller private indskud, hvad kunne bedst 

betale sig? – eller skulle man helt gå over til kapitalafkastordningen 
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2.2. Hvis nej, er det din opfattelse, at loven lægger op til, at der er flere problemer, end der opleves i 

praksis? Hvis ja, hvorfor?     

Jeg tror bestemt, at der er lukket et hul for dem, der spekulerer i at opspare til 22% beskatning og så leve for 

lånte penge. Men Loven rammer samtidig meget bredt.    

          

3.  Anser du de foretagne lovændringer som nødvendige?      

Ja, det var nok enten den løsning, der var valgt eller en afskaffelse af ordningen, så det er forståeligt nok. Men 

jeg syntes det er meget ”firkantet” sat op. 

              

3.1. Hvad er din holdning til de nye regler?  

Som nævnt, er det meget firkantet. Det giver god mening, at såvel aktiver som lån skal være med i ordningen, 

men kunne men så ikke bare have sagt, at det var en flytning af lånet over i VSO, der skulle til, hvis man ville 

have sikkerhed i aktiverne? Eller at det udelukkende var gæld, der var virksomhedsrelateret, eller uden direkte 

sikkerhed i private aktiver, der indgik i ordningen. På den måde ville det ikke være nødvendigt at tale om 

negativ indskudskonto eller stigning i rentekorrektionssatsen, ligesom sikkerhedsstillelser ikke var nødvendig 

af lave regler for. Der kunne jo blot indføres et ”grenkrav”, hvor man skal fungere for egne midler, og hvor 

gæld, der var sikrede direkte i aktiver udenfor ordningen, ikke kunne komme med, derved ville alle 

realkreditlån i private huse blive afskåret, men det var stadig muligt at opspare med en negativ 

indskudskonto, fx Jeg syntes ikke, det er helt fleksibelt nok. 

           

3.2. Er det din opfattelse, at virksomhedsordningen blev anvendt utilsigtet? Var det i så fald  

bevidst/ubevidst?            

Ingen af mine kunder har ”udnyttet” reglerne til at leve under topskattegrænsen og privat belånt 

erhvervsaktiverne, men alle mine kunder får da rådgivningen om at optimere indkomst og hævninger mv. 

efter ”lovens intentioner”. 

 

Jeg er også overbevist om, at smarte skatterådgivere har gjort hvad de kunne, for at få topskatten og 

personskatten så langt ned, så ja, der er helt givet tilfælde, hvor VSO blev udnyttet utilsigtet.      

                

4.  Er det din opfattelse, at kapitalafkastordningen er blevet mere attraktiv efter lovændringerne til  

virksomhedsskatteloven? Hvorfor/hvorfor ikke?   

De to ordninger er meget forskellige, og især ved udlejning af ejendomme, er kapitalafkastordningen ikke så 

interessant, da ejendommene ikke kan indgå i beregningsgrundlaget, men. Der er tilfælde, hvor 
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virksomhederne er mindre komplekse, og hvor VSO ikke er den optimale ordning, men for langt de fleste af 

mine ”rigtige” erhvervskunder, der driver en handles eller servicevirksomhed, er det fortsat VSO, der er det 

rigtige valg, grundet opsparingsmulighederne, og ikke bare muligheden for at flytte kapitalindkomst fra 

personlig indkomst. 

 

Så, det er stort set kun de tilfælde, at der ikke sker opsparing af betydning, at VSO ikke er så interessant. 
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Bilag 4.6 
 

Respondent 6, advokat i mellemstort advokatfirma 

Telefonisk samtale foretaget den 12. september 2016, som opfølgning og uddybning af mail modtaget 8. 

september 2016. 

 

 

 

I= Interviewer 

R6: Respondent 6 

 

I: Du skriver i din mail, at de pågældende spørgsmål vi har fremsendt dig ikke helt passer med den vinkel du 

arbejder på. Kan du oplyse os, hvordan du så arbejder med virksomhedsordningen? 

 

R6: Jamen, jeg sidder og laver genrerationsskifter og omstruktureringer og transaktioner. Jeg sidder jo ikke 

og laver regnskaber.  

 

I: Er det så en form for rådgivning du laver for kunder? 

 

R6: Ja, 90 % af mine kunder er revisorer 

 

R6: Det vil sige når kunder og revisorer er gået kold i det, så får de noget bistand i hvordan man undgår en 

hævning f.eks., og at det ikke er en sikkerhedsstillelse og kan man have det i VSO eller kan man ikke have det 

i VSO og hvordan finansierer vi et generationsskifte uden at det bliver en hævning og sådan noget 
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R6: Det er det jeg sidder og roder med – jeg sidder ikke og laver et regnskab hvor jeg sidder og kigger på nå 

men hvordan får vi det her trimmet bedst muligt, så man lige når topskattegrænsen og sådan noget 

Jeg sidder ikke og laver virksomhedsregnskaber på den måde 

Men jeg sidder jo egentlig og har en overvejende juridisk vinkel på brug af virksomhedsskatteloven  

 

R6: Nogle af dine spørgsmål synes jeg virkede lidt som om nå men hvordan laver du de der regnskaber – prøv 

og hør her, når du laver de regnskaber, så er tingene jo sket 

Jeg sidder jo og rådgiver folk inden at de laver dispositionerne som udgangspunkt 

Jeg sidder jo også og hjælper nogle folk, som har lavet dispositioner og som er kommet i tanke om at det 

faktisk var forfærdeligt irriterende det man rent faktisk har lavet, fordi det medfører en række utilsigtede 

konsekvenser 

 

I: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.  

 

R6: Så det er det min vinkel er på det 

 

I: Ok, super. Du skriver også, at du overhovedet ikke er i tvivl om, der var brug for det her indgreb i forhold 

til L 200. Hvordan oplevede du, at virksomhedsordningen blev anvendt utilsigtet? 

 

R6: Den måde man skriver det på i L 200 – bare med 3 nuller bagefter 

 

R6: Jamen, folk kunne hoppe ind som partner i et P/S for eksempel, og så inden man gik ind som partner i et 

P/S, så når man starter sin virksomhedsskatteordningen op, så gik man ud og låne 20 millioner kroner. Og så 

skød man selvfølgelig gælden på de 20 millioner kroner ind i virksomhedsskatteordningen og beholdt 

provenuet uden for 

 

R6: Så havde man købt en partnerandel til kr. 300.000, og så med det samme man havde startet 

virksomhedsskatteordningen op, så tog man de 20 millioner man havde uden for og kørte ind over en 

mellemregning. Så indfriede man gælden inden i virksomhedsskatteordningen men nu har du en 

mellemregning med virksomhedsskatteordningen på 20 millioner. Og så kan man så sige, hvad er fidusen 

med det? Jo, så kan du så tjene 20 millioner til selskabsskat og hive dem ud til sig selv privat. Og det var der 

trafik med. Det var der et par københavnske revisionskontorer der fuldstændig aggressivt markedsførte sig 

på det i forhold til en række 
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Så jeg ved ikke – jeg vil skyde på, at der nok er ført et sted mellem tre og fem tusind stykker igennem. Og når 

man begynder at køre så aggressivt på sådan noget i forhold til noget, der aldrig nogen sinde har været 

tanken, så kommer der jo et heftigt modtryk. Og det her er jo sådan noget der kører inden for de sidste 24 

måneder før indgrebet det kom, hvor man gik ind og sagde, sådan kunne man gøre fordi, der var nogle der 

gjorde det. Og kan sige dig, at til 75 % af alle revisorer tilbage – det vil jeg slet ikke medvirke til. Fordi det her 

er for langt ude.  

 

Hvad skal det bruges til? 

 

Selvom der bare var 5 %, der egentlig synes, det var en sjov idé stadigvæk at man kunne sælge nogle modeller 

til nogle folk, ikk – så kan man sige, at dengang man ligesom fik øjnene op for det i systemet så, skulle det 

bare stoppes. Det har jo aldrig været meningen, at man skulle kunne lave de der modeller. Men det var jo 

det der blev lavet til at starte med. Så startede folk måske bare med 1 million og så blev det til 5 millioner og 

så blev det til 10 millioner som blev til 20 millioner 

 

I: ja det stiger hurtigt 

 

R6: Så det – ja det gør det jo men det gør jo at  

Det var jo ikke meningen vel. Det var det jo ikke. Det har jo aldrig været meningen med det vel. Så derfor får 

man også nogle rigtige irriterende regler lige på det punkt. Man kan jo sige, at man godt kunne have noget i 

mod det på andre måder. Der er rigtig mange vinkler på det. Der var ingen tvivl om, at der var opstået en 

gigantisk misbrug af det her til noget det ikke var meningen det skulle bruges til  

Fordi det var jo ikke det VSO skulle bruge til. Det var ikke at skulle hive 20 millioner ud til sig selv til 

privatforbrug og så i bund og grund ende op i at man har en kæmpe udskudt skat på det. Det har aldrig været 

meningen. Hvor privatforbruget bare skulle undergives en virksomhedsbeskatning 

Så på det punkt er forarbejderne korrekte. Det er bare nogle små pisbeløb, de sidder og kører rundt med 

 

R6: Så de eksempler, der egentlig er nævnt i L 200 er egentlige rigtige nok. Det var fuldstændig sådan det var.  

 

R6: Den med sikkerhedsstillelsen. Den kommer bare med i bægeret. Altså – det med at skyde ind og få en 

negativ indskudskonto, det var det som gjorde, at det gik amok 
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R6: Det andet punkt med sikkerhedsstillelsen, sådan kommer det færreste med i. Det har der altid været en 

trafik på. Folk har brugt det. Der er lavet masser af ordninger med det, hvor det er helt gængse på kursus 

omkring virksomhedsskatteordningen og sådan var det og sådan gjorde man bare det. Og det var der ikke 

nogle folk, der havde nogle skrupler med, at man egentlig i bund og grund havde en konto ude i privaten, der 

blev dækket af med nogle virksomhedsaktiver og eventuelt nogle indestående inde i virksomhedsordningen.  

 

Den der sikkerhedsstillelse var fuldstændig gængs trafik. Der var ikke mange, der følte, at den var noget 

problem.  Men i og med at nu skulle man se på om man kunne lukke af. 

 

Tryk avler modtryk – så kommer der bare voldsomt tryk på, at nu kommer der bare og så skal man simpelthen 

bare lukke ned for alt.  Og det er jo især sikkerhedsstillelsesproblematikken der i dag er meget farlig at arbejde 

med. Man kan meget let komme til at lave nogle fejl. 

 

I: Der skal jo ikke så meget til, som jeg lige umiddelbart forstår det 

 

R6: Det er jo bare at gå ned i en bank. Der er jo lavet alskyldserklæringer og jeg ved ikke hvad på kryds og 

tværs. Man kan meget let komme til at lave fejl på den. Det må man bare sige. Det er den, der er den farlige 

i dag. Den kommer man til at leve med altid  

 

R6: jeg skriver også, at, prøv og hør her, det kan godt være at i ikke synes at det har fyldt så meget på jeres 

hverdag. Så vil jeg sige jamen, jeg ved jo ikke hvor i er henne i jeres liv og revisionsmæssigt hvad i arbejder 

med men hvis man sidder og kigger på den dimension som jeg sidder og det man sidder og rådgiver med al 

diskussion inden for så har det ændret sig big time – helt vildt. Man skal i den grad se sig for. 

 

I: Ja, så der du egentlig oplever de største udfordringer vil den nye lov, det er i forhold til sikkerhedsstillelser? 

 

R6: Ja, det er det. Både sikkerhedsstillelser og den nye lov, jeg går ud fra at det er det i har som 

omdrejningspunkt. 

  

Men parallelt med at man egentlig har fået den lovændring her, så har man jo på baggrund af den der 

højesteretsdom med tandlægen, der hedder SKM2013.505, så har man jo også i forhold til udlån af midler 

bare fra VSO uden sikkerhedsstillelsen bare udlån af midler. Det har jo et eller andet sted fået en væltende 
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praksis gennem de sidste tre år, der går på, at du kan sådan set ikke udlåne og bruger midler på noget som 

helst udover at sætte dem ind i banken med en negativ rente, så kan du ikke bruge dem til noget som helst 

Der er jo kørt en hel række sager ved siden af du kan ikke lave en sælgerfinansiering af en transaktion ud af. 

Det har jo egentlig ikke noget med L 200 at gøre, men et eller andet sted kan man sige, at den strømning, der 

er kommet med L 200 og L 123 reparationspakken. Den er jo bare forstærket totalt over på den anden konto 

også – altså – hvor man kan sige, at det er bare modvind. Altså den praksis der er der, den bliver bare 

strammere og strammere man kan bare ikke bruge midler til noget. Man kan sige sådan, at når man kigger 

på hele paletten, så har de jo lavet en stramning, så man i dag ikke kan bruge virksomhedsskatteordningen 

til ret meget. Man kan rent faktisk bruge et selskabs indestående til mere end man kan bruge 

virksomhedsskatteordningens indestående til noget  

 

I: Ja, så du har måske en holdning til at fremadrettet vil virksomhedsordningen ikke være så attraktiv fremfor 

at bruge et IVS eller kapitalafkastordningen?  

 

R6: Tjae, nu sagde du heldigvis holdning og det kan man jo bare have en holdning til. Det er jo ikke sådan at 

den der virksomhedsskatteordning er dårlig, man skal jo bare holde tungen lige i munden. Man må jo bare 

sige, at det kommer an på, hvad det er man vil brug af virksomhedsskatteordningen. Er det 

opsparingsmuligheden, er det rentefradragseffekten. Hvad er det du vil bruge af det instrumenter, der er i 

den, ikke. Det er der allerede skrevet nogle artikler omkring det, hvor man sådan forsøger at sige, at det ikke 

er relevant længere og det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, at der er svært at sige noget generelt om. Det tror 

jeg simpelthen, at det er. Det må jeg nok sige. Men der er måske nogle ting, der er lettere, når man er i 

selskabsform. Men der er da også en række ting hvor der er nogle udfordringer, som er irriterende. 

Selvfølgelig er der det.  

 

I: Men sådan vil det jo altid være på et eller andet niveau. Mener du, at man kunne have lavet lovgivningen 

på en anden måde end den måde L 200 er lavet på? 

 

R6: Ja, det mener jeg godt, at man kan. Man kan også sige, at nogle af de transaktioner, der er, som bliver 

ramt urimeligt hårdt. Men jeg synes måske godt, at den dimension, der ligger på indskudskontoen, der kunne 

man måske bare have justeret den der rentekorrektionsprocent til en højere procent. Man kan jo sige, at 

man bare skulle have sat den så højt op, at man i bund og grund bare gjorde det total uinteressant, i stedet 

for at sige, at man mister opsparingsmuligheden, så kunne man jo bare have givet den gas og så bare have 

sat den op til 10 % i stedet for, så havde det sgu taget livet af det af sig selv. Det synes jeg ville have været 
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lettere fremfor alt det andet halløj om at nu skal man til at fokusere på en indskudskonto, som man aldrig 

har gjort op før eller jo det har man men den er jo ikke registreret nogle steder og den er måske forkert  

 

I stedet for alt det der er sat i gang om den nu er rigtig forkert, så kunne det have været en lettere og mere 

elegant måde at skrue på knapperne på, synes jeg.  

 

R6: Lige det punkt og så kan man sige at det med sikkerhedsstillelser, hvis man vil have det med, så er man 

jo nødt til at gøre det og man kan sige, at det det jo bare desværre er en af det eksempler hvor man forsøger 

at lave lovgivningen med uforudsigelig, ikk altså, forstået med man har jo slet ikke en afgrænsnings af det. 

Men man har jo ikke haft et stort ønske om at gøre det forudsigeligt. Man vil jo egentlig gerne have, at der 

er et stort gråzoneområde, hvor skatteyderne egentlig skal være i tvivl om hvad man rent faktisk skal gøre, 

så man egentlig lader være med at tænke aggressivt.  

 

Sådan eksempler lovgivningsteknisk, hvor man siger mange gange så siger man at det skal være 

retssikkerhedsmæssigt forudsigeligt. Det er det her lovforslag jo ikke. Det kunne man jo godt have gjort, men 

det tror jeg ikke, at man have ønsker om for man siger at der er nogle der har misbrugt det. 

 

R6: så nu laver vi det uforudsigeligt. Vi skal bare være sikker på, at der ikke er nogle, der sidder og spiller 

modsætningsvis om at nu er vi på den rigtige side af pinden. Vi skal fange det hele.  

 

Og det tror jeg ikke man kan lave hvis man mener man skal fjerne det problem og mener, at der er et problem. 

Så er det jo sådan, at man skal gøre det. 

Man kan så diskutere om det egentlig var et problem. Det synes jeg så personligt ikke, at det var. Men det 

har man jo så sent. Der synes jeg så at der er man nok nødt til at lave løsningen, som den er nu. Man kunne 

godt have ønsket noget mere afklaret af hvornår man havde en sikkerhedsstillelse. Men det er det jo ikke. 

Det har man jo bevidst gjort forvirret 

 

I: Ja. Vurderer du, at da L 123 kom, at den løste nogle af de problemer, der var i L 200? 

 

R6: Ja, men ikke noget at skrive hjem om.  

 

I: Nej, ok. 
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R6: Men det synes jeg egentlig ikke. Men har nogle overgangsregler, der gør at man bliver stillet lidt bedre 

men jeg synes ikke sådan at resten af indholdet flytter man jo bare over i en ny bestemmelse. Så har man 

gjort det, hvis man kigger i L 200, så er det jo ikke nogle ret lange bemærkninger. Så har man jo gjort det, at 

den praksis, der er kommet siden L 200 blev til, især de bindende svar og sådan noget, meget af den praksis 

har man så skrevet ind i forarbejderne til L 123, så man et eller andet sted for nogle mere klare forarbejder. 

Det vil sige, at sådanne nogle diskussioner om hvorvidt sådan nogle udvidet modregningsadgang er en 

sikkerhedsstillelse eller en alskyldserklæring er en sikkerhedsstillelse. Det stod jo ikke i bemærkningen til L 

200. Det er jo bare sådan noget der er berørt, af en eller anden ministersvar og nu står det lige pludselig i 

bemærkningerne til L 123. 

  

Så man kan sige at den diskussion om, om det er hjemmel til at udvide det så meget. Jamen den diskussion 

er jo død et eller andet sted fordi nu står det jo i bemærkningerne. Det kan man jo ikke komme udenom.  

 

R6: Det står i bemærkningerne. Det er jo højnet til et højere niveau. Det er selvfølgelig medvirkende til, at 

nogle ting er afklaret, men det er jo ikke sådan at det er afklaret sådan, at man har fået et bedre område, at 

agere på. Nogle enkelte ting er afklaret og vi da bliver da klogere hver eneste gang, der kommer nogle 

afgørelser på det. 

 

 

 
 
 
 
  


