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Executive summary 

The Danish Business Taxation Scheme was adopted in 1987 in order to negate the distortion between 

limited companies and privately owned companies. 

In 2014 and 2016, the Danish Parliament adopted Act No 992 of 16 September 2014 and Act No 652 of 8 

June 2016. The purpose of these acts was mainly to prevent the taxpayer from reducing or deferring tax 

payment in a way that was not consistent with the original intentions of the Danish Business Taxation 

Scheme. The tax advantages was mainly achieved by including private debt in the company’s tax 

calculations or by using the company ‘s assets as collateral for private debt. 

In order to eliminate these advantages, the main items of the amendments was: 

• Temporary taxation of company profits can no longer be applied if there is a negative deposit account 

• The interest correction rate has been increased by 3% in order to reduce the advantages of a deduction 

in company profits 

• Taxation of collaterals, if the company’s assets are pledged as security for private debt 

The purpose of this thesis is to analyze the consequences of the amendments of Act No 992 of 16 

September 2014 and Act No 652 of 8 June 2016.  

Although the amendments has definitely made it significantly more unfavourable to use The Danish 

Business Taxation Scheme to reduce or defer tax payments, the scope of the amendments is not limited to 

these specific areas of abuse. The amendments also affect people who have made one of the following 

dispositions: 

• Tax free partial restructuring of the company 

• Rental of property, which has been occupied by the owner 

• Collaterals with floating charge

Despite these problems with the rules in the new amendments, The Danish Business Taxation Scheme still 

seems to be an attractive way to run a personally owned business. 
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1 Indledning 

1.1 Indledning 

I 1986 vedtog Folketinget en omfattende skattereform, der bl.a. skulle sænke marginalskatteprocenten 

samt fremme incitamentet til privat opsparing ved at nedsætte skattefradragsværdien for 

renteomkostninger. For at opnå dette indførte Folketinget to indkomstbegreber i personskatteloven, 

personlig indkomst og kapitalindkomst, hvorved man fik mulighed for at beskatte kapitalindkomst med en 

lavere skatteprocent samt at give ligningsmæssige fradrag en lavere fradragsværdi. 

Et andet af elementerne i skattereformen var indførelsen af virksomhedsordningen, der havde til formål at 

give selvstændigt erhvervsdrivende nogle af de samme fordele, som hvis man drev virksomheden i 

selskabsform. Den nye personskattelov medførte en lavere fradragsværdi for renteomkostninger end hidtil. 

Med indførelsen af virksomhedsordningen fik selvstændigt erhvervsdrivende, der benyttede 

virksomhedsordningen, fuld fradragsværdi for renteudgifter på den gæld, der lå i virksomhedsordningen. 

Samtidig gav virksomhedsordningen mulighed for at opspare overskud, hvor man kun betalte en foreløbig 

skat svarende til selskabsskatteprocenten indtil det tidspunkt, hvor man valgte at hæve overskuddet ud 

privat til fuld beskatning. Dette betød, at det blev muligt at indkomstudjævne mellem forskellige 

indkomstår, samt at konsolidere sin virksomhed ved at lade overskuddet blive i virksomhedsordningen for 

herefter at kunne geninvestere til lavt beskattede midler. 

De nye muligheder, som virksomhedsordningen gav selvstændigt erhvervsdrivende, er siden indførelsen i 

1987 blevet flittigt anvendt. Hensigten var at lave en ordning, der sidestiller drift af virksomhed i personligt 

regi med drift af virksomhed i selskabsform. Efterhånden viste det sig, at virksomhedsordningen også blev 

brugt til at opnå privatøkonomiske fordele, som skatteydere uden for virksomhedsordningen ikke havde 

adgang til. Virksomhedsskatteloven gjorde det muligt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, 

hvilket giver en større fradragsværdi for renteomkostninger, end hvis man optager privat gæld, samt 

mulighed for at afdrage på gælden med lavt beskattede midler. En anden måde at opnå privatøkonomiske 

fordele på, som ikke var hensigten med den oprindelige lov, er at stille aktiver i virksomhedsordningen til 

sikkerhed for privat gæld. 

For at dæmme op for den utilsigtede anvendelse af virksomhedsordningen, fremsatte regeringen d. 11. juni 

2014 L200, et forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. Lov nr. 992 af 16. september 2014 blev 

vedtaget af et flertal i Folketinget bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, 
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Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten1 og indeholdt stramninger, der skulle dæmme op for bl.a. indskud af 

privat gæld i virksomhedsordningen samt sikkerhedsstillelser for privat gæld ved hjælp af aktiver i 

virksomhedsordningen. Nogle af formuleringerne i lov nr. 992 skabte en del usikkerhed omkring 

fortolkningen, og der blev derfor i 2016 vedtaget en ny lov, lov nr. 652 af 8. juni 2016, hvor en række af 

bestemmelserne i lov nr. 992 blev præciseret. 

Ændringerne i virksomhedsordningen har siden været omdiskuterede, da mange rådgivere og revisorer 

mener, at den også rammer selvstændigt erhvervsdrivende, der har anvendt loven efter den oprindelige 

hensigt. Det kunne derfor være interessant at se på, hvilke løsningsmuligheder, der er relevante for de 

erhvervsdrivende, som er berørt af lovændringerne. 

1.2 Problemformulering 

Vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 – indgreb mod utilsigtet udnyttelse af 

virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld mv. -  samt lov nr. 652 af 8. juni 2016 har og vil fortsat få 

væsentlige skattemæssige konsekvenser for de selvstændige erhvervsdrivende, der enten har en negativ 

indskudskonto, eller som har stillet aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld udenfor 

virksomhedsordningen. Formålet med denne afhandling er derfor at beskrive reglerne for 

virksomhedsordningen før og efter vedtagelsen af lov nr. 992 og 652, samt at analysere konsekvenserne af 

lovændringerne for at kunne konkludere på følgende problemformulering: 

Hvilke skattemæssige konsekvenser har lov nr. 992 af 16. september 2014 samt lov nr. 652 

af 8. juni 2016 for selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen? 

Problemformuleringen søges besvaret gennem følgende underspørgsmål: 

• Hvilke beskatningsformer eksisterer der for selvstændigt erhvervsdrivende i den danske 

skattelovgivning? 

• Hvad var det oprindelige formål med indførelsen af virksomhedsordningen, og hvilke regler var 

gældende før indførelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014? 

• Hvilke ændringer af virksomhedsskatteloven har lov nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 8. 

juni 2016 medført, og hvilke justeringer/præciseringer er der kommet i form af høringssvar og 

bindende svar? 

• Hvilke udfordringer har lovændringerne givet brugere af virksomhedsordningen, og hvilke muligheder 

er der for at løse disse? 

1 Afstemningsresultat: L200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven 
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1.3 Afgrænsning 

Afhandlingen tager udgangspunkt i selvstændigt erhvervsdrivende, der er fuldt skattepligtige til Danmark jf. 

Kildeskatteloven §1, stk. 1, nr. 1. og omhandler derfor hverken beskatning af udenlandsk indkomst eller 

beskatning af juridiske personer. 

Afsnittene om personskatteloven og virksomhedsskatteloven vil ikke indeholde en detaljeret og 

udtømmende gennemgang af reglerne, men fokusere på de områder, der er relevante for forståelsen af 

baggrunden for lovændringerne. 

Der er i lov nr. 992 af 16. september 2014 indført en række overgangsbestemmelser, hvoraf nogle kun er 

gældende for indkomståret 2014. Da disse overgangsregler ikke længere kan anvendes, er de ikke nærmere 

beskrevet i gennemgangen af lov nr. 992. 

Kapitel 5 i virksomhedsskatteloven2 vedr. afståelse, ophør og omdannelse vil kun blive berørt i forbindelse 

med afsnittet om negativ indskudskonto, da fokus i afhandlingen er selvstændigt erhvervsdrivende med 

igangværende erhvervsmæssig virksomhed.  

Afsnit II, IIA og IIB i virksomhedsskatteloven om kapitalafkastordningen, den særlige kapitalafkastberegning 

for aktier og anparter samt Udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere vil ikke blive 

behandlet i afhandlingen, da de ikke er berørt af lovændringerne. 

Beregningerne i afhandlingen vil blive lavet på baggrund af en selvstændig erhvervsdrivende uden 

ægtefælle og beskæftiger sig derfor ikke med indkomstudligning mellem ægtefæller. 

I afsnit 3.3, hvor skatteberegningen i det danske skattesystem bliver gennemgået, er det skattesatserne for 

2016, der er anvendt, hvis ikke andet er nævnt. I resten af afhandlingen fremgår det af de enkelte 

eksempler, hvilket indkomstår beregningen er foretaget for. 

2 Model- og metodevalg 

2.1 Metodevalg 

Besvarelsen af afhandlingens problemformulering tager udgangspunkt i en beskrivelse og analyse af 

tidligere og nuværende lovgivning om virksomhedsordningen. Til dette anvendes den retsdogmatiske 

metode, hvor gældende ret beskrives, analyseres og fortolkes. For at beskrive den grundlæggende 

opbygning af virksomhedsordningen vil relevante afsnit i lov nr. 144 af 19. marts 1986 

(virksomhedsskatteloven) blive gennemgået og sammenholdt med lov nr. 992 af 16. september 2014 samt 

2 LBK nr. 1114 af 18. september 2013 (Virksomhedsskatteloven) 
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lov nr. 652 af 8. juni 2016 i en før-efter-undersøgelse3. For at forstå intentionerne bag lovindgrebet er både 

lovforslag, bemærkninger til lovforslaget samt spørgsmål til ministeren anvendt som kilder. Forskellene i 

beskatning før og efter vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 samt lov nr. 652 af 8. juni 2016 vil 

blive illustreret med enkle, konstruerede eksempler for at give afhandlingen en praktisk vinkel. 

Herefter indeholder afhandlingen et empirisk casestudie4, hvor formålet er at analysere, hvilke 

løsningsmuligheder der er, hvis man som selvstændigt erhvervsdrivende er blevet berørt af 

lovændringerne. Det gøres ved hjælp af konkrete cases. For at ramme så bred en målgruppe som muligt 

behandler de første cases problemstillingen om negativ indskudskonto, mens de sidste cases vedrører 

sikkerhedsstillelser, da disse to forhold vurderes at være de to væsentligste stramninger i lov nr. 992 af 16. 

september 2014 samt lov nr. 652 af 8. juni 2016. 

2.2 Dataindsamling 

Datamaterialet i afhandlingen består hovedsagelig af retskilder. Ifølge den juridiske metode tales der 

traditionelt om 4 retskilder5: 

1. Lovgivningen 

2. Retspraksis 

3. Retssædvaner 

4. Forholdets natur 

De to første retskilder betegnes som stærke retskilder, mens de øvrige to betegnes som svage retskilder. I 

afhandlingen anvendes lovgivning og retspraksis. 

Inden for lovgivning findes der også et reguleringshieraki, der angiver, hvilke retskilder, der kan tillægges 

størst vægt. 

1. Grundloven og EU-traktaterne 

2. Almindelige love, herunder også direktiver og forordninger 

3. Bekendtgørelser 

4. Cirkulærer 

5. Vejledninger 

I opgaven er anvendt lovgivning, juridiske vejledninger samt bindende svar under hensyntagen til 

ovennævnte hierarki. Herudover er der benyttet bemærkninger til lovforslaget, spørgsmål til 

3 Andersen, I.: Den skinbarlige virkelighed – Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne, s. 107 
4 Andersen, I.: Den skinbarlige virkelighed – Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne, s. 109 
5 Bech-Bruun, Jura og plan i praksis 
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skatteministeren samt høringssvar fra forskellige organisationer for at opnå en indsigt i, hvad intentionerne 

bag lovændringerne har været og hvilke problemstillinger, der er spurgt ind til i høringssvarene. Desuden er 

der som supplement anvendt relevant faglitteratur, herunder lærebøger. Alt dette er kvalitative, 

sekundære data6. 

2.3 Kvalitetskriterier og kildekritik 

Datamaterialet består i overvejende grad af lovgivning, som er den primære retskilde og derfor har en høj 

validitet og pålidelighed.  

Da problemstillingen i afhandlingen vedrører ny lovgivning, er der endnu ikke afsagt domme på området, 

hvilket betyder, at bindende svar fra SKAT udgør et vigtigt fortolkningsbidrag.  Da de bindende svar tager 

udgangspunkt i betænkningerne og bemærkningerne til lovforslaget, vurderes det, at de har en høj 

pålidelighed. 

Den anvendte faglitteratur kan være subjektiv, men er skrevet af anerkendte forfattere med en bred 

teoretisk og faglig baggrund. Da den udelukkende anvendes som baggrundslitteratur til gennemgangen af 

den grundlæggende skatteret, vurderes det dog, at validiteten og pålideligheden er høj. 

2.4 Målgruppe 

Ændringerne i virksomhedsskatteloven har betydning for mange af de selvstændige erhvervsdrivende, der 

anvender virksomhedsordningen, og da reglerne er relativt komplicerede, er der behov for, at revisorer og 

andre rådgivere får kendskab til konsekvenserne af lovændringerne og indsigt i, hvordan man sikrer, at de 

får færrest mulige konsekvenser for den selvstændige erhvervsdrivende. Derfor er målgruppen for denne 

afhandling revisorer og rådgivere, som ønsker kendskab til de nye regler samt de justeringer og 

præciseringer, der er foretaget, siden det første lovforslag blev fremlagt d. 11. juni 2014. 

6 Andersen, I.: Den skinbarlige virkelighed – Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne, s. 137 
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2.5 Struktur 

Nedenfor er det illustreret, hvordan opgaven vil blive struktureret for at besvare problemformuleringen og 

de underliggende undersøgelsesspørgsmål.  

Efter indledning og problemformulering følger der i afsnit 3 en overordnet gennemgang af de regler i 

personskatteloven og anden relevant lovgivning, der har betydning for beskatningen af selvstændigt 

erhvervsdrivende. I afsnit 4 gennemgås de grundlæggende begreber og regler i virksomhedsskatteloven for 

at give læseren de forudsætninger, der er nødvendige for at forstå baggrunden for indførelsen af lov nr. 

992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016 og de konkrete lovændringer. Herefter analyseres 

de enkelte elementer i de to love, og det illustreres med eksempler, hvilke skattemæssige konsekvenser de 

nye regler kan få. I afsnit 6 vil der med udgangspunkt i 4 konkrete, konstruerede cases blive gennemgået 

forskellige problemstillinger og løsningsforslag hertil inden der til sidst konkluderes og perspektiveres i 

forhold til den opstillede problemformulering. 

Kilde: Egen tilvirkning

Afsnit 6

Gennemgang af løsningsforslag til konkrete cases

Afsnit 7

Konklusion og perspektivering

Afsnit 4

Introduktion til grundlæggende begreber og regler i virksomhedsordningen

Afsnit 5
Gennemgang og analyse af lov nr. 992 af 16. september 2014 

og lov nr. 652 af 8. juni 2016

Afsnit 1 og 2

Indledning, problemformulering, metodevalg mv.

Afsnit 3

Grundlæggende skatteregler for selvstændigt erhvervsdrivende
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2.6 Forkortelser 

I afhandlingen benyttes følgende forkortelser: 

Tabel 2.6.1. - Anvendte forkortelser 

AMBL Arbejdsmarkedsbidragsloven 

BKG Bekendtgørelse 

EBL Ejendomsavancebeskatningsloven 

FSR Foreningen af danske revisorer 

LL Ligningsloven 

PSL Personskatteloven 

SL Statsskatteloven 

SEGES Fagligt videns- og innovationshus under "Landbrug og Fødevarer" 

VSL Virksomhedsskatteloven 

Kilde: Egen tilvirkning 

3 Grundlæggende personskat for selvstændigt erhvervsdrivende 

3.1 Det danske skattesystem 

I 1903 blev Statsskatteloven indført som led i en større skattereform, og det var først fra dette tidspunkt, at 

man fik en egentlig indkomstskat baseret på en direkte indkomstopgørelse. Tidligere var skatter fortrinsvis 

blevet opkrævet på baggrund af ens formue.7

SL blev som nævnt indført i 1903 og revideret i 1912 og igen i 1922, og på det tidspunkt var alle centrale 

skatteretlige problemstillinger reguleret i denne lov. Efterhånden er der kommet mange speciallove til, men 

Statsskattelovens § 4-6 er stadig central i forhold til at definere driftsindtægter og driftsomkostninger. I SL § 

4 findes en positiv afgrænsning af, hvilke indtægter der er skattepligtige, mens § 5 indeholder en række 

undtagelser, der ikke er skattepligtige, herunder bl.a. kapitalgevinster. Af § 6 fremgår det, at udgifter, der er 

anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede. Statsskattelovens regler 

tager udgangspunkt i et nettoindkomstprincip, dvs. at det er bruttoindkomsten fratrukket 

driftsomkostninger mm., der udgør den skattepligtige indkomst.8 Det følger ligeledes af Statsskatteloven, at 

det er den samlede indkomst fra både Danmark og udlandet, der udgør den skattepligtige indkomst, og 

dette globalindkomstprincip er stadig grundlaget for beskatningen af fysiske personer. 

I 1987 skete der med indførelsen af personskatteloven en væsentlig ændring i beskatningsreglerne for 

fysiske personer, og hovedprincipperne i personskatteloven vil blive gennemgået i næste afsnit, da de er en 

7 Michelsen, A. m.fl.: Lærebog i indkomstskat s. 53. 
8 Michelsen, A. m.fl.: Lærebog i indkomstskat s. 165 
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væsentlig forudsætning for at forstå tankerne bag indførelsen af virksomhedsskatteloven og ændringerne i 

den. 

Baggrunden for skattereformen var bl.a., at lovgiverne ønskede at sænke marginalskatteprocenten og 

fremme incitamentet til privat opsparing ved at nedsætte skattefradragsværdien for renteomkostninger.  

Dette blev gjort ved at indføre begreberne personlig indkomst og kapitalindkomst. Senere er aktieindkomst 

og CFC-indkomst kommet til, så der nu findes 4 forskellige indkomsttyper. Derudover blev begrebet 

ligningsmæssige fradrag indført. I de kommende afsnit vil de forskellig indkomsttyper blive gennemgået, 

bortset fra reglerne om CFC-indkomst, som ikke vurderes at være relevant for denne afhandling. 

3.2 Personskatteloven 

3.2.1 Personlig indkomst 
Personlig indkomst defineres jf. PSL § 3, stk. 1 som ”alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige 

indkomst, og som ikke er kapitalindkomst”, og er dermed afgrænset negativt. Det drejer sig bl.a. om flg. 

indkomster9: Lønindkomst, honorarindtægter, pensionsudbetalinger, dagpenge og indtægt fra selvstændig 

virksomhed. 

Til forskel fra reglerne om hvilke indtægter, der skal medregnes i den personlige indkomst, er de 

omkostninger der må fradrages, oplistet positivt i PSL § 3, stk. 2 og omfatter bl.a.: 

• Udgifter, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed 

• Arbejdsmarkedsbidrag 

• Bidrag til pensionsordninger 

Den personlige indkomst indgår i den samlede skattepligtige indkomst og derudover i grundlaget for 

beregning af bund- og topskat. Selve skatteberegningen vil blive gennemgået i afsnit 3.3. 

3.2.2 Kapitalindkomst 
PSL § 4, stk. 1 og 2 indeholder en positiv afgræsning af, hvilke indtægter og udgifter, der medregnes til 

kapitalindkomsten. Det betyder, at listen er udtømmende, og at de indtægter og udgifter, der ikke er 

nævnt, derfor skal henføres til en af de andre indkomsttyper. Eksempler på kapitalindkomst er: 

• Renteindtægter- og udgifter 

• Beregnet kapitalafkast og rentekorrektion efter virksomhedsskatteloven 

• Visse aktieudbytter, hvis disse ikke indgår i aktieindkomsten 

9 Cirkulære 1994-07-04 nr. 129 om personskatteloven, afsnit 3 
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• Visse skattepligtige fortjenester og fradragsberettigede tab, der ikke indgår i aktieindkomsten 

• Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når der er flere end 10 ejere, og den skattepligtige ikke 

deltager væsentligt i virksomhedens drift 

• Fortjenester opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven 

Der opgøres en nettokapitalindkomst, som kan være enten positiv eller negativ. Kapitalindkomsten indgår i 

den skattepligtige indkomst. 

3.2.3 Aktieindkomst 
Inden skatteomlægningen i 1993 var det kun udbytter, der blev beskattet som aktieindkomst, men for at 

skabe mere ensartede regler for beskatningen af aktieudbytter og aktieavancer og dermed forhindre 

skattespekulation, blev fortjeneste og tab ved salg af aktier også omfattet af reglerne om aktieindkomst. 

Aktieindkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst, men skatteværdien af negativ aktieindkomst kan 

fradrages i skatten af anden indkomst jf. PSL §8a, stk. 5 og 6.  

3.2.4 Ligningsmæssige fradrag 
Et af formålene med skattereformen i 1987 var at kunne differentiere forskellige udgifter, så nogle fik en 

højere skattemæssig fradragsværdi end andre. Det blev bl.a. gjort med indførelsen af ligningsmæssige 

fradrag, som har en lavere fradragsværdi end omkostninger, der indgår i den personlige indkomst. Det 

skyldes, at ligningsmæssige fradrag indgår i den skattepligtige indkomst, men ikke i den personlige 

indkomst. Af ligningsmæssige fradrag kan f.eks. nævnes lønmodtagerfradrag for driftsomkostninger inkl. 

befordringsfradrag, faglige kontingenter, underholdsbidrag til ægtefælle og børn, gaver til almenvelgørende 

institutioner samt beskæftigelsesbidrag. 

Beskæftigelsesfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, der gives til lønmodtagere og selvstændigt 

erhvervsdrivende, der betaler AM-bidrag. Baggrunden for fradraget er, at lovgiverne gerne vil belønne 

skatteydere, der har et arbejde for dermed skabe vækst og sænke arbejdsløsheden. Med vedtagelsen af 

skattereformen i 2012 blev det besluttet gradvist at hæve procentsatsen fra 5,6% til 10,65% i 2022 og 

fradragsloftet til 35.300 kr.  

3.3 Skatteberegningen 

I Danmark har vi et progressivt skattesystem, hvor en højere indkomst medfører højere skat. Opdelingen i 

personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag får betydning i skatteberegningen og 

dermed den samlede indkomstskat, fordi der er forskel på beregningsgrundlaget for de forskellige skatter. 

Sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat beregnes alle på baggrund af den skattepligtige indkomst, 

mens beregningsgrundlaget for bundskat er den personlige indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst. 
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Beregningsgrundlaget for topskatten er den del af den personlige indkomst, der overstiger bundgrænsen på 

467.300 kr. tillagt den del af den evt. positive nettokapitalindkomst, der overstiger 41.900 kr. for ugifte og 

83.800 kr. for ægtepar. Derudover findes der en række andre skatter, som har et andet 

beskatningsgrundlag, bl.a. skat af aktieindkomst, gaveafgift, ejendomsværdiskat, udligningsskat og skat af 

CFC-indkomst. Disse vil ikke blive gennemgået nærmere, da de ikke er relevante for problemstillingen i 

opgaven. 

3.3.1 Bundskat og sundhedsbidrag 
I 2009 blev det i forbindelse med vedtagelsen af en ny skattereform (Forårspakke 2.0) bestemt, at 

sundhedsbidraget gradvist skulle udfases og bundskatten tilsvarende forhøjes. Formålet med denne 

ændring var at sænke skatteværdien af rentefradrag og ligningsmæssige fradrag, så skatteværdien, når 

omlægningen er fuldt gennemført i 2019, vil være på ca. 25,5% mod tidligere 33,5%10. Det skyldes, at 

sundhedsbidraget beregnes af hele den skattepligtige indkomst, dvs. inkl. ligningsmæssige fradrag og 

rentefradrag, mens bundskatten kun beregnes på grundlag af den personlige indkomst og positive 

nettoindkomst. For at tilgodese boligejerne, blev der i PSL § 11 indført en bestemmelse om, at der beregnes 

et skattenedslag for den del af den skattepligtiges negative nettokapitalindkomst, der ikke overstiger 

50.000 kr. Procentsatsen udgjorde i indkomståret 2012 1% og stiger derefter hvert år, så den i 2019 og 

fremefter kommer til at udgøre 8%. 

3.3.2 Personfradrag 
Ved skatteberegningen gives et personfradrag på 44.000 kr. for personer over 18 år, hvilket betyder, at der 

ikke skal betales skat af de første 44.000 kr., skatteyderen har i indkomst. For personer under 18 år er 

beløbet 33.000 kr. 

3.3.3 Topskat 
Beregningsgrundlaget for topskat er den personlige indkomst tillagt eventuel positiv nettokapitalindkomst, 

der overstiger et grundbeløb på 41.900. Når beregningsgrundlaget er opgjort, fratrækkes bundfradraget på 

467.300 kr. og topskatten beregnes herefter som 15% af det beløb, der overstiger bundgrænsen. 

3.3.4 Skatteloft 
Hvis den marginale skatteprocent overstiger 51,95% af den sidst tjente krone, vil skatteyderen få nedsat 

topskatten med den procentdel, der ligger over skatteloftet. Ved beregningen medregnes bundskat, 

topskat, kommuneskat og sundhedsbidrag.  

10 Dam, H. m.fl.: Grundlæggende skatteret 2016 s. 170 
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3.3.5 Arbejdsmarkedsbidrag 
Tidligere skulle lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende betale et socialt bidrag til 

Arbejdsmarkedsfonden, som skulle medvirke til at dække statens udgifter til bl.a. dagpenge, efterløn og 

forældreorlov11. Dette bidrag blev i 2007 ændret til arbejdsmarkedsbidraget, som er en indkomstskat 

ligesom de øvrige indkomstskatter, der er beskrevet ovenfor. Reglerne om arbejdsmarkedsbidraget 

reguleres i AMBL, og det udgør 8% af bidragsgrundlaget, hvor bl.a. flg. indkomster indgår: 

• Vederlag udbetalt i et arbejdsforhold som f.eks. løn, feriepenge og honorarer, uanset om de udbetales 

kontant eller i naturalier 

• Personalegoder som f.eks. fri bil, fri telefon og fri kost og logi 

• Den del af selvstændigt erhvervsdrivendes indkomst, der indgår i den personlige indkomst 

• Honorarer optjent udenfor erhvervsvirksomhed og arbejdsforhold 

§ 2 og 4 i AMBL indeholder en positiv afgrænsning af, hvilke indtægter, der indgår i beregningsgrundlaget, 

og derfor er bl.a. pensionsudbetalinger, dagpenge og andre sociale ydelser ikke AM-bidragspligtige. 

Arbejdsmarkedsbidraget fratrækkes, når den skattepligtige indkomst og den personlige indkomst skal 

beregnes og bliver således trukket fra beregningsgrundlaget, inden skatterne beregnes.   

3.3.6 Underskudsfremførsel 
Der skal skelnes mellem, om skatteyderen har underskud i den personlige indkomst eller i den 

skattepligtige indkomst.  

Hvis den skattepligtige har underskud i den skattepligtige indkomst, følger det af PSL § 13, at skatteværdien 

af underskuddet modregnes i flg. skatter i nævnte rækkefølge: 

• Bundskat 

• Topskat 

• Udligningsskat 

• Skat af aktieindkomst, der overstiger et grundbeløb på 50.600 kr. 

Hvis skatteværdien af underskuddet ikke kan indeholdes i ovennævnte skatter, fremføres det til fradrag i 

den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår. 

Hvis den personlige indkomst er negativ, modregnes den i evt. positiv kapitalindkomst, inden 

beregningsgrundlaget for bund- og topskat opgøres jf. PSL § 13, stk. 3. Eventuelt resterende underskud 

11 Dam, H. m.fl.: Grundlæggende skatteret 2016, s. 172 
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fremføres til modregning i efterfølgende indkomstår, hvor de først modregnes i kapitalindkomsten og 

derefter i den personlige indkomst. 

Der gælder særlige regler for overførsel af underskud til en eventuel ægtefælle, men disse vil ikke blive 

nærmere gennemgået her. 

3.4 Definition af selvstændigt erhvervsdrivende 

Begrebet ”selvstændigt erhvervsdrivende” eller ”selvstændig erhvervsvirksomhed” er helt central, når man 

beskæftiger sig med personbeskatning. Det er det primært af to årsager: 

• Selvstændigt erhvervsdrivende får fradrag for deres driftsomkostninger i den personlige indkomst, 

mens lønmodtagere kan få et ligningsmæssigt fradrag og dermed kun fradrag i den skattepligtige 

indkomst.  

• Det er en forudsætning for at benytte virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, at der er tale 

om selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. 

Skattelovgivningen indeholder ikke en egentlig definition af hverken begrebet selvstændigt 

erhvervsdrivende eller lønmodtager, og det er derfor den omfattende praksis på området, der skal lægges 

vægt på ved afgrænsningen. Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der: 

”for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk 

overskud.”12

I de kommende afsnit følger en kort gennemgang af, hvilke kriterier der lægges vægt på i forhold til 

sondringen mellem henholdsvis selvstændigt erhvervsdrivende kontra lønmodtagere og selvstændig 

erhvervsvirksomhed kontra hobbyvirksomhed. 

3.4.1 Sondringen mellem lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende 
Sondringen mellem lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende er som nævnt ovenfor central, fordi 

selvstændigt erhvervsdrivende kan fradrage deres driftsomkostninger i den personlige indkomst og dermed 

få en højere fradragsværdi for omkostningerne end lønmodtagere. Lønmodtagere har jf. LL § 9, stk. 1 lov til 

at fratrække udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde, hvis udgifterne 

overstiger et grundbeløb på 5.800 kr.13 I takt med at sundhedsbidraget udfases, vil fradragsværdien for 

ligningsmæssige fradrag blive mindre, og afgræsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt 

12 Den juridiske vejledning 2016-2, C.C.1.1.1 
13 Gældende skattesatser for 2016 og 2017
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erhvervsdrivende vil derfor få endnu større skattemæssig betydning. I Cirkulære 1994-07-04 nr. 129 og Den 

juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.C.1.2.1 er der opstillet en række kriterier, der kan have betydning for, 

om en skatteyder er selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager. 

Følgende forhold kan tale for, at der er tale om en selvstændigt erhvervsdrivende: 

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

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

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

• Indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i øvrigt 

påtager sig en selvstændig økonomisk risiko 

• Indkomsten modtages fra en ubestemt kreds af hvervgivere 

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

eventuelle mangler afhjulpet 

Følgende forhold kan tale for, at der er tale om en lønmodtager: 

• Hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets 

udførelse, herunder tilsyn og kontrol 

• Der er indgået aftale mellem hvervgiveren og indkomstmodtageren om løbende arbejdsydelse 

• Indkomstmodtageren har arbejdstid fastsat af hvervgiveren 

• Vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, 

provision, akkord mv.) 

• Hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet 

Når det skal afgøres, hvorvidt der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende eller ej, skal det ske efter en 

samlet vurdering, og man kan derfor ikke sige, at et enkelt af ovenstående kriterier er afgørende. Det er 

dog et gennemgående træk i den omfattende praksis, at der i tvivlstilfælde ofte lægges vægt på, om 

indkomstmodtageren har afholdt driftsomkostninger, som ligger væsentligt udover, hvad der er almindeligt 

for en lønmodtager14. 

Udover lønmodtagere skal der også ske en afgræsning overfor honorarmodtagere, der ikke driver 

selvstændig virksomhed. Det kan f.eks. være honorarer til musikere og skuespillere eller honorar for 

foredragsholdere. De nærmere skattemæssige regler vedr. sådanne honorarmodtagere vil ikke blive 

gennemgået nærmere her, da det ikke er væsentligt i forhold til problemstillingen i afhandlingen.  

14 Michelsen, A. m.fl.: Lærebog om indkomstskat s. 197 
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Når afgrænsningen overfor lønmodtagere og honorarmodtagere er foretaget, skal det afgøres, hvorvidt der 

er tale om erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig virksomhed. 

3.4.2 Sondringen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed 
Sondringen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed er vigtig, dels fordi det er en 

forudsætning for at benytte virksomheds- eller kapitalafkastordningen, at der er tale om selvstændig 

erhvervsmæssig virksomhed, dels fordi beskatningen af de to typer virksomhed er forskellig, især hvis 

virksomheden giver underskud. 

Afgrænsningen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed er beskrevet i Den juridiske 

vejledning 2016-2, afsnit C.C.1.3. Ikke-erhvervsmæssig virksomhed går også under betegnelsen 

hobbyvirksomhed, fordi afgrænsningsproblemerne ofte drejer sig om virksomhed, hvis primære formål er 

privat. Betegnelsen dækker dog også virksomheder, der i øvrigt ikke opfylder kriterierne for 

erhvervsmæssig virksomhed. 

Ligesom ved sondringen mellem lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende er det en samlet, konkret 

vurdering, der ligger til grund for afgørelsen om, hvorvidt en virksomhed er erhvervsmæssig virksomhed 

eller hobbyvirksomhed. Der er dog i praksis mange eksempler på, at rentabilitetskriteriet er afgørende, dvs. 

om der er overskud på den primære drift, om man opnår en rimelig forrentning af den investerede kapital 

og om der er overskud til, at der kan udbetales en rimelig driftsherreløn, hvis der ydes en arbejdsindsats i 

virksomheden. 

Udover rentabiliteten har der i domspraksis bl.a. været lagt vægt på flg. kriterier: 

• At virksomhedens evt. underskud er forbigående, f.eks. pga. opstartsomkostninger 

• At der er lavet en lønsomhedsanalyse el.lign. forud for opstart, om der er lagt budgetter mm. 

• At virksomheden har den fornødne intensitet og drives seriøst 

• At virksomheden har et vist omfang og er af en vis størrelse 

• At ejeren har faglige forudsætninger for at drive den type virksomhed, og at virksomheden har en 

naturlig sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv 

• At virksomheden drives på en måde, der er almindelig for det pågældende erhverv 

I Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit 1.3.2 er der en nærmere beskrivelse af afgrænsningen i forhold til 

en række særlige virksomhedstyper som f.eks. deltidslandbrug, bådudlejning og kunstnerisk virksomhed, 

hvor der ofte kan opstå tvivlstilfælde. Kriterierne for disse typer af virksomheder vil ikke blive gennemgået 

nærmere her. 
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3.5 Beskatningsformer for selvstændigt erhvervsdrivende 

Selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge at blive beskattet efter reglerne i Personskatteloven eller 

reglerne i Virksomhedsskatteloven. Virksomhedsskatteloven indeholder to ordninger for beskatning af 

selvstændigt erhvervsdrivende: Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Beskatning efter PSL og 

kapitalafkastordningen vil kort blive beskrevet nedenfor, mens reglerne i virksomhedsordningen vil blive 

gennemgået i kapitel 4. 

Beskatning efter Personskatteloven medfører, at hele årets overskud kommer til beskatning som personlig 

indkomst. Hvis der er underskud i virksomheden, som medfører, at enten den skattepligtige indkomst, den 

personlige indkomst eller begge dele bliver negativ, modregnes eller fremføres underskuddet efter de 

regler, der er beskrevet i afsnit 3.3.6. Positiv eller negativ kapitalindkomst fra virksomheden indgår i den 

skattepligtige indkomst som en del af nettokapitalindkomsten. 

Kapitalafkastordningen er en slags forenklet virksomhedsordning, som er reguleret i VSL § 22 a. Indtægter 

og udgifter indgår i den personlige indkomst, og renteudgifter og -indtægter i nettokapitalindkomsten 

ligesom ved beskatning efter PSL. Forskellen er, at der beregnes et kapitalafkast, der fratrækkes i den 

personlige indkomst og lægges til nettokapitalindkomsten. Herved får den selvstændige erhvervsdrivende i 

princippet fuldt fradragsret for renteudgifter og evt. en forrentning af egenkapitalen. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter samme principper som ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget i 

virksomhedsordningen, som vil blive beskrevet i afsnit 4.3.3, og kapitalafkastet beregnes som 

afkastgrundlaget ganget med en afkastsats. Kapitalafkastet er dog maksimeret til virksomhedsoverskuddet, 

men der vil altid være fradrag for nettorenteudgiften15. Kapitalafkastordningen giver endvidere mulighed 

for at henlægge til konjunkturudligning og der kan dermed ske en vis indkomstudligning fra år til år. 

Den skattepligtige skal hvert år ved indsendelse af selvangivelsen tilkendegive, om vedkommende ønsker at 

blive beskattet efter reglerne i personskatteloven eller anvende virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen. 

4 Virksomhedsordningen 

4.1 Formålet med indførelsen af virksomhedsordningen 

Med skattereformen i 1987 blev beregningen af personskatten ændret, så man nu skulle opdele sin 

indkomst i personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst i stedet for udelukkende at opgøre en 

skattepligtig indkomst. Det medførte, at alle udgifter ikke længere havde samme fradragsværdi, og at 

selvstændigt erhvervsdrivende derfor mistede den fulde fradragsret for en række erhvervsmæssige 

15 Michelsen, A. m.fl.: Lærebog om indkomstskat s. 247 
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udgifter. F.eks. fik erhvervsmæssige renteudgifter en lavere fradragsværdi, fordi de fra tidligere at kunne 

fratrækkes i den skattepligtige indkomst nu udelukkende kunne fradrages i kapitalindkomsten.  

Da man gerne ville give selvstændigt erhvervsdrivende fuld fradragsret for alle erhvervsmæssige udgifter og 

samtidig ville give den selvstændige nogle af de samme muligheder, som hvis virksomheden blev drevet i 

selskabsform, indførte man derfor en ny ordning for selvstændigt erhvervsdrivende, 

virksomhedsordningen.  

Virksomhedsordningen giver overordnet følgende fordele i forhold til beskatning efter personskatteloven: 

• Fuldt fradrag for erhvervsmæssige renteudgifter af den gæld, der ligger i virksomhedsordningen 

• Opdeling af virksomhedsindkomsten i kapitalindkomst og øvrig indkomst 

• Mulighed for opsparing af overskud i virksomhedsordningen med en foreløbig beskatning, der svarer til 

selskabsskatteprocenten 

• Mulighed for at udligne svingende indkomster gennem hensættelse til senere hævning eller opsparing 

af overskud 

For at sidestille investering i ens egen virksomhed med øvrige investeringer, f.eks. i værdipapirer, foretages 

der i virksomhedsordningen en opdeling af overskuddet i kapitalafkast, som er afkastet af den investerede 

kapital, og øvrigt overskud. Det beregnede kapitalafkast beskattes herefter som kapitalindkomst, hvilket 

medfører en lavere beskatning end den øvrige virksomhedsindkomst, der beskattes som personlig 

indkomst.  

Et sidste vigtigt element i virksomhedsordningen er muligheden for at opspare overskud inde i 

virksomheden til en foreløbig beskatning, der svarer til selskabsskatteprocenten, dvs. 22%. På det 

tidspunkt, hvor pengene hæves ud af virksomhedsordningen, beskattes beløbet som personlig indkomst, 

dog fratrukket den allerede betalte virksomhedsskat. Herved bliver det muligt at foretage en konsolidering 

inde i virksomheden og f.eks. foretage investeringer med lavt beskattede midler. En anden fordel ved 

muligheden for at opspare overskud i virksomheden er, at det giver mulighed for indkomstudjævning. Pga. 

progressionen i skattesystemet er det ikke optimalt at have meget svingende indkomster i forskellige 

indkomstår. Da der er mulighed for at udskyde den endelige beskatning til det tidspunkt, hvor pengene 

hæves ud til privatøkonomien, kan man i år med store overskud undgå at få hele overskuddet ud til 

personlig beskatning, forudsat, at noget af overskuddet bliver stående inde i virksomheden. I år med færre 

indtægter kan man herefter hæve af det opsparede overskud. Dette betegnes som optimering. 
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4.2 Krav og regler for at anvende virksomhedsordningen 

4.2.1 Anvendelse 
Virksomhedsordningen kan anvendes af skattepligtige personer, der driver selvstændig 

erhvervsvirksomhed jf. VSL § 1, stk. 1. Dette gælder både fuldt og begrænset skattepligtige personer. Der er 

dog en række tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvende virksomhedsordningen. Det drejer sig om: 

• Anpartsvirksomhed, der er omfattet af PSL §4, stk. 1, nr. 9 eller 11 (vedrører forskellige former for 

selvstændig erhvervsvirksomhed, hvor den selvstændige ikke selv deltager i virksomhedens drift i 

væsentligt omfang)16

• Indkomst, der er omfattet af dødsboskatteloven17

• Konkursindkomst18

Det er ligeledes en forudsætning for anvendelse af virksomhedsordningen, at der er tale om selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Definitionen af selvstændig erhvervsvirksomhed er nærmere beskrevet i afsnit 3.4, 

hvorfor der henvises hertil. 

Den skattepligtige foretager for hvert indkomstår et valg om, hvorvidt virksomhedsordningen ønskes 

benyttet. Dette sker ved indsendelse af selvangivelsen for indkomståret jf. VSL § 2, stk. 2. Hvis man har 

tilvalgt virksomhedsordningen, skal alle udelukkende erhvervsmæssige aktiver som hovedregel indgå i 

virksomhedsordningen, med mindre de er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i VSL § 1, stk. 2 og 3. De 

nærmere regler herom vil blive gennemgået i afsnit 4.2.3. Hvis den erhvervsdrivende har flere 

virksomheder, skal alle virksomheder som udgangspunkt indgå i virksomhedsordningen. Det er derfor ikke 

muligt at vælge en enkelt virksomhed, der skal indgå i virksomhedsordningen, og lade de andre stå udenfor. 

Hvis flere selvstændige erhvervsdrivende har en virksomhed sammen, kan hver enkelt deltager frit vælge, 

om de vil benytte virksomhedsordningen. Der er ikke krav om, at alle virksomhedsdeltagere vælger den 

samme beskatningsform.  

4.2.2 Regnskabsmæssige krav mv. 
Den del af overskuddet, som den selvstændige erhvervsdrivende lader blive inde i virksomhedsordningen, 

bliver kun beskattet med en foreløbig skattesats svarende til selskabsskatten, mens den del af overskuddet, 

der hæves ud til privat forbrug, bliver beskattet som personlig indkomst. Dette medfører, at der er en 

række regnskabsmæssige krav for at kunne anvende virksomhedsordningen, da det er afgørende at kunne 

skelne mellem virksomhedens økonomi og privatøkonomien for at kunne opgøre beskatningen korrekt.  

16 VSL § 1, stk. 1, 2. pkt. 
17 Dødsboskatteloven § 9, stk. 1 
18 VSL § 1, stk. 1, 3. pkt. 
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De regnskabsmæssige krav er først og fremmest reguleret i VSL § 2, stk. 1, hvoraf det fremgår, at 

regnskabet skal overholde bogføringslovens krav. Desuden er der i mindstekravsbekendtgørelserne for 

henholdsvis mindre og større virksomheder jf. BKG nr. 594 af 12. juni 2006, § 19-22 samt BKG nr. 593 af 12. 

juni 2006, § 22-26 en række krav til bogføringen, herunder, at ”virksomhedens økonomi og den 

erhvervsdrivendes private økonomi er regnskabsmæssigt adskilt”19. Der er også krav om, at der skal 

oprettes og bogføres indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, hævekonto, konto for opsparet overskud, 

konto for hensættelser til senere hævning samt eventuelt en mellemregningskonto.  

4.2.3 Aktiver og passiver i virksomhedsordningen 
Som hovedregel skal alle udelukkende erhvervsmæssige aktiver og passiver indgå i virksomhedsordningen, 

hvis denne vælges. 

Der gælder særlige regler for visse finansielle aktiver jf. VSL § 1, stk. 2. Det medfører, at følgende finansielle 

aktiver ikke kan indgå i virksomhedsordningen: 

• Aktier, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer og 

præmieobligationer, med mindre den selvstændige erhvervsdrivende driver næring med disse 

finansielle aktiver, jf. VSL § 1, stk. 2 

• Aktier/anparter i andelsvirksomhed omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 9-11 

Af VSL § 1, stk. 2, pkt. 3 fremgår det derimod, at bl.a. aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt 

af et investeringsselskab, godt kan indgå i virksomhedsordningen, hvis der er tale om erhvervsmæssige og 

ikke private aktier. 

4.3 Begreber i virksomhedsordningen 

I det følgende afsnit vil de forskellige begreber i virksomhedsordningen blive gennemgået. De 

grundlæggende elementer har ikke ændret sig med lov nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 8. 

juni 2016, og er derfor vigtige for forståelsen af den nuværende lovgivning. Reglerne omkring beregning af 

rentekorrektion og omkring f.eks. opgørelse af kapitalafkastgrundlag er dog ændret. I dette afsnit bliver 

gældende ret før lovændringerne gennemgået for at forstå baggrunden for lovændringerne. I afsnit 5 vil de 

nuværende regler blive beskrevet og sammenlignet med tidligere lovgivning. 

4.3.1 Indskudskonto 
For at anvende virksomhedsordningen er det et krav, at man i forbindelse med indtræden i ordningen 

opgør en indskudskonto. Indskudskontoen opgøres som nettoværdien af de aktiver og passiver, der 

indskydes i virksomheden, og er dermed et udtryk for, hvor meget den selvstændige erhvervsdrivende har 

19 Mindstekravsbekendtgørelsen BKG. nr. 593, § 22 og mindstekravsbekendtgørelsen BKG. nr. 594, § 19 
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investeret (indskudt) i sin virksomhed af allerede beskattede midler. Disse midler kan senere hæves ud igen 

uden skattemæssige konsekvenser.  

Indskudskontoen ”fastlåses” herefter, så efterfølgende værdiændringer eller indfrielse af gæld ikke påvirker 

indskudskontoen. Der sker derefter kun en årlig regulering ved indkomstårets udløb, hvor evt. private 

indskud tillægges indskudskontoen, mens eventuelle overførsler til den skattepligtige, der ligger ud over 

overførsel af overskud, fratrækkes. Selv om selve opgørelsen af indskudskontoen som nævnt ovenfor sker 

efter et nettoprincip, behandles de enkelte efterfølgende overførsler af aktiver og passiver i VO efter et 

bruttoprincip. Det betyder, at hvis der efterfølgende indskydes f.eks. en ejendom med tilhørende gæld, vil 

ejendommen blive indskudt på indskudskontoen, mens gælden vil blive betragtet som en hævning i 

hæverækkefølgen. Hæverækkefølgen, som beskrives i afsnit 4.3.7, betyder, at overførsler til den 

skattepligtige først bliver bogført på indskudskontoen, når både årets overskud og evt. opsparet overskud 

er hævet. 

4.3.1.1 Værdiansættelse af aktiver og passiver ved opgørelse af indskudskontoen 

Værdiansættelsen af aktiver og passiver sker efter reglerne i VSL § 3, stk. 4. Værdiansættelsen sker på 

baggrund af den værdi, aktiver og passiver havde ved udgangen af indkomståret før det indkomstår, hvor 

den selvstændige vælger at indtræde i virksomhedsordningen.  

4.3.1.2 Negativ indskudskonto 

Mens en positiv indskudskonto er et udtryk for, at den selvstændige erhvervsdrivende har indskudt flere 

aktiver end gæld i virksomheden, vil en negativ indskudskonto ofte være udtryk for, at der er private lån i 

virksomheden. En negativ indskudskonto kan bl.a. opstå på flg. måder: 

• Hvis der ved opstart af virksomhedsordningen er indskudt mere gæld end værdien af aktiverne 

• Hvis der efterfølgende foretages større hævninger end årets og tidligere års opsparede overskud, og de 

overstiger det indestående, der var på indskudskontoen 

Hvis indskudskontoen er negativ, skal der som udgangspunkt beregnes rentekorrektion jf. VSL § 11, stk. 1.  

Det er dog muligt at få nulstillet indskudskontoen ved indtræden i virksomhedsordningen, hvis den 

selvstændige kan dokumentere, at alle virksomhedens aktiver er medtaget, og den indskudte gæld 

udelukkende er erhvervsmæssig. Hvis det kan dokumenteres, at en del af gælden er erhvervsmæssig, kan 

den negative indskudskonto opgøres til værdien af den del af gælden, som ikke er erhvervsmæssig. 

Beregningen af rentekorrektionen vil blive gennemgået i afsnit 4.3.5. 

4.3.2 Mellemregningskonto 
Mellemregningskontoen er en konto, hvor den selvstændige erhvervsdrivende kan overføre kontanter fra 

privatøkonomien til virksomhedsordningen og trække penge ud igen udenom hæverækkefølgen, dvs. uden 
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at der sker beskatning. Det er valgfrit, om den selvstændige vil oprette en mellemregningskonto eller ej, og 

mellemregningskontoen kan ikke benyttes ved indtrædelse i virksomhedsordningen, hvor alle beløb skal 

overføres via indskudskontoen. Det er kun kontante værdier, der kan indsættes på en 

mellemregningskonto, mens andre aktiver, der indskydes, skal tillægges indskudskontoen. Da det er 

allerede beskattede beløb, der indsættes på mellemregningen, kan de føres tilbage til privatøkonomien 

uden om hæverækkefølgen, uden at der sker beskatning.  

Mellemregningskontoen må ikke på noget tidspunkt være negativ, da en negativ mellemregningskonto er 

udtryk for, at den erhvervsdrivende har hævet ubeskattede midler fra virksomheden. Hvis det alligevel sker, 

skal den negative saldo skal udlignes ved en overførsel i hæverækkefølgen.  

Udover kontante beløb kan flg. overførsler ske via mellemregningskontoen: 

• Driftsomkostninger betalt privat kan bogføres på mellemregningskontoen og derefter refunderes uden 

skattemæssige konsekvenser 

• Beløb, der overføres til beskatning hos en medarbejdende ægtefælle og derfra overføres til den 

medarbejdende ægtefælle. Denne postering sker ved indkomstårets begyndelse 

• Privat brug af f.eks. virksomhedens bil eller telefon kan bogføres på mellemregningen. Posteringen 

foretages ultimo indkomståret 

4.3.3 Kapitalafkastgrundlag 
Ved indtræden i virksomhedsordningen skal kapitalafkastgrundlaget opgøres. Kapitalafkastgrundlaget 

bruges til at beregne et kapitalafkast, som er udtryk for en forrentning af den investerede kapital. 

Beregningen af kapitalafkastet vil blive gennemgået i afsnit 4.3.4. Kapitalafkastgrundlaget opgøres stort set 

efter samme principper som indskudskontoen, bortset fra fast ejendom, som værdiansættes til den 

kontante anskaffelsessum. Efterfølgende udgifter til forbedring eller ombygning tillægges 

anskaffelsessummen det første år efter, at udgiften har været afholdt, medmindre de er medtaget som en 

omkostning ved opgørelsen af virksomhedens resultat.  

Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres én årligt ved indkomstårets begyndelse. I modsætning til 

indskudskontoen, hvor aktiver og passiver står til den værdi, de havde ved opstart af 

virksomhedsordningen, værdiansættes aktiver og passiver i kapitalafkastgrundlaget hvert år, og 

kapitalafkastgrundlaget bliver dermed en status af virksomhedens aktiver og passiver. Når nettoværdien af 

aktiver og passiver er opgjort, skal den del af årets overskud, der beskattes som personlig indkomst, 

indestående på mellemregningskontoen samt hensættelser til senere hævning fratrækkes 

kapitalafkastgrundlaget. 
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4.3.4 Kapitalafkast 
Når en selvstændig erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, skal der jf. det foregående afsnit 

opgøres et kapitalafkastgrundlag hvert år ved indkomstårets begyndelse. Kapitalafkastet beregnes på 

baggrund af kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastet fungerer som en slags forrentning af den investerede 

kapital, idet man fra lovgivers side ønskede at sidestille investeringen i egen virksomhed med en investering 

i f.eks. værdipapirer. Som udgangspunkt fratrækkes kapitalafkastet i den personlige indkomst og tillægges i 

kapitalindkomsten, hvorved beskatningen bliver lavere. 

Kapitalafkastet beregnes som kapitalafkastgrundlaget primo gange kapitalafkastsatsen, som fastsættes én 

gang årligt. Kapitalafkastsatsen bliver beregnet som et vægtet gennemsnit af den effektive rentesats for 

den udestående lånemasse nedsat med 2 procentpoint og derefter nedrundet til nærmeste hele 

procentsats20.  Kapitalafkastet kan ikke blive negativt, og det kan heller ikke overstige virksomhedens 

skattepligtige overskud. Hvis virksomhedens regnskabsperiode udgør mere eller mindre end 12 måneder, 

beregnes der et forholdsmæssigt kapitalafkast for det antal hele måneder, som regnskabsperioden 

omfatter. Hvis kapitalafkastet ikke bliver hævet, men i stedet opspares i virksomheden, gælder der særlige 

regler. Disse vil dog ikke blive gennemgået nærmere her, da de er meget tekniske og ikke relevante for 

afhandlingens problemformulering. 

Udover at kapitalafkastet giver en forrentning af den investerede kapital, har reglerne om kapitalafkast 

også til formål at gøre det mindre attraktivt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Når privat 

gæld indgår i virksomhedsordningen, medregnes det i kapitalafkastgrundlaget. Det medfører, at 

kapitalafkastgrundlaget og dermed også kapitalafkastet bliver lavere. Hvis kapitalafkastsatsen er den 

samme som den private lånerente, betyder det, at skattebetalingen bliver den samme, uanset om den 

private gæld ligger udenfor eller i virksomhedsordningen. Denne mekanisme kaldes den selvkontrollerende 

effekt og kan illustreres ved nedenstående regneeksempel. Det er forudsat, at rente på den private gæld er 

2% ligesom kapitalafkastsatsen.  Skattesatserne for 2014 er anvendt. 

Tabel 4.3.4.1 – Forudsætninger 

Gæld privat Gæld i VO 

Privat gæld 1.000.000 1.000.000 

Kapitalafkastgrundlag, aktiver 3.000.000 2.000.000 

Rente på privat gæld, 2% 20.000 20.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 1.000.000 

Kapitalafkastsats 2% 2%

Kapitalafkast 60.000 40.000 

20 VSL § 9 
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Tabel 4.3.4.2 - Den selvregulerende effekt 
Gæld privat Gæld i VO 

Overskud virksomhed 1.000.000 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed - (20.000)

Kapitalafkast (60.000) (40.000)

Resultat af virksomhed 940.000 940.000 

AM-bidrag (75.200) (75.200)

Personlig indkomst, netto 864.800 864.800 

Renteudgifter (20.000) -

Kapitalafkast 60.000 40.000 

Kapitalindkomst i alt 40.000 40.000 

Beskæftigelsesfradrag (25.000) (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000) (25.000)

Skattepligtig indkomst 879.800 879.800 

Beregnet skat i alt 442.650 442.650 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 1 

Det er dog en forudsætning for effektiviteten af den selvkontrollerende effekt, at kapitalafkastsatsen er lig 

med den private lånerente, hvilket ofte ikke har været tilfældet. Hvis kapitalafkastgrundlaget bliver 

negativt, medfører det ligeledes, at den selvkontrollerende effekt sættes ud af funktion. Det skyldes, at der 

ikke længere sker en reduktion af kapitalafkastet, da der ikke beregnes kapitalafkast ved negativt 

kapitalafkastgrundlag, men at der stadig er fuldt fradragsværdi for renteudgifterne. Derfor er der indført en 

regel, der betyder, at der skal beregnes rentekorrektion, hvis indskudskontoen er negativ. 

4.3.5 Rentekorrektion 
Hvis indskudskontoen er negativ, skal der beregnes rentekorrektion. Rentekorrektionen blev i sin tid indført 

for at det ikke skulle være attraktivt at lægge sin private gæld ind i VO. Hvis indskudskontoen er negativ, er 

der en formodning om, at der enten er medtaget privat gæld i VO, eller at der er foretaget en forlods 

hævning af kommende års overskud, dvs. at ejeren har lånt penge af virksomheden. Den beregnede 

rentekorrektion lægges til den personlige indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten. Herved opnås, at 

fradragsværdien for de private renteudgifter bliver mindre.  

Der skal beregnes rentekorrektion i to situationer, ved negativ indskudskonto og ved indskud og hævning 

på indskudskontoen i samme indkomstår. Reglerne for de to situationer er uafhængige af hinanden. Hvis de 

begge er aktuelle betyder det, at der skal beregnes rentekorrektion to gange. I de næste afsnit gennemgås 

reglerne nærmere. 
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4.3.5.1 Negativ indskudskonto primo eller ultimo 

Hvis indskudskontoen primo eller ultimo er negativ, skal der beregnes rentekorrektion. Rentekorrektionen 

blev indtil ændringen af VSL i 2014 opgjort som beregningsgrundlaget gange kapitalafkastsatsen. 

Beregningsgrundlaget udgør den største negative saldo på indskudskontoen enten primo eller ultimo med 

følgende begrænsninger: 

• Beregningsgrundlaget kan højst udgøre den største negative værdi af kapitalafkastgrundlaget primo 

eller ultimo 

• Beregningsgrundlaget kan ikke overstige virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og 

fratrukket kursgevinster, der er omfattet af kursgevinstloven. 

Ovenstående begrænsninger betyder, at der ikke skal beregnes rentekorrektion, hvis 

kapitalafkastgrundlaget både primo og ultimo er 0 eller positivt. Nedenfor gennemgås tre eksempler på, 

hvordan reglerne anvendes i praksis: 

Tabel 4.3.5.1.1 - Rentekorrektion som følge af negativ indskudskonto 
Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 

Indskudskonto primo (200.000) (200.000) (500.000)

Indskudskonto ultimo (150.000) (100.000) 100.000 

Kapitalafkastgrundlag primo (300.000) (50.000) (400.000)

Kapitalafkastgrundlag ultimo (250.000) (100.000) 50.000 

Beregningsgrundlag rentekorrektion (200.000) (100.000) (400.000)

Rentekorrektionssats 2% 2% 2%

Beregnet rentekorrektion 4.000 2.000 8.000

Nettofinansieringsudgifter 5.000 5.000 5.000

Faktisk rentekorrektion 4.000 2.000 5.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

I eksempel 1 er den største negative saldo på indskudskontoen 200 t.kr., og da den største negative værdi 

af kapitalafkastgrundlaget er 300 t.kr., og dermed overstiger den negative saldo på indskudskontoen, sker 

der ikke begrænsning af beregningsgrundlaget, som derfor er på 200 t.kr. Den beregnede rentekorrektion 

bliver derfor 4 t.kr., og da dette beløb er lavere end de samlede nettofinansieringsudgifter, bliver den 

faktiske rentekorrektion også på 4 t.kr. 

I eksempel 2 er den største negative saldo på indskudskontoen igen 200 t.kr., men da den største negative 

værdi af kapitalafkastgrundlaget er 100 t.kr., vil der i dette tilfælde ske begrænsning af 

beregningsgrundlaget til 100 t.kr., hvilket betyder en rentekorrektion på 2 t.kr. 

I det sidste eksempel sker der igen begrænsning i beregningsgrundlaget, da den største negative saldo på 

indskudskontoen overstiger den største negative værdi af kapitalafkastgrundlaget, som er 400 t.kr. Det skal 

bemærkes, at det ikke har betydning, at indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget ultimo er positivt, da 
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det er den største negative værdi i indkomståret, der bruges til beregningen af rentekorrektion. I dette 

tilfælde medfører det en beregnet rentekorrektion på 8 t.kr., men da den beregnede rentekorrektion 

overstiger nettofinansieringsudgifterne på 5 t.kr., sker der begrænsning i rentekorrektionen, så den faktiske 

rentekorrektion bliver 5 t.kr. 

4.3.5.2 Indskud og hævning på indskudskontoen i samme indkomstår 

Hvis der i det samme indkomstår er foretaget både indskud og hævning på indskudskontoen, skal der 

ligeledes ske rentekorrektion jf. VSL § 11. Denne bestemmelse er en værnsregel, der skal forhindre, at den 

selvstændige i starten af året hæver penge ud af virksomheden, for så i slutningen af året at indskyde dem 

igen og på den måde få et rentefrit lån. Rentekorrektionen blev, ligesom ved negativ indskudskonto primo 

og ultimo, opgjort som beregningsgrundlaget gange kapitalafkastsatsen indtil ændringen af VSL i 2014. 

Beregningsgrundlaget udgør summen af årets hævninger på indskudskontoen jf. VSL § 5, stk. 1 nr. 5 og § 5, 

stk. 2., men kan dog maksimalt udgøre årets indskud på indskudskontoen. Nedenfor er vist to eksempler 

på, hvordan rentekorrektionen beregnes: 

Tabel 4.3.5.2.1 - Eksempel 1  

Rentekorrektion ved hævning og indskud på indskudskontoen i samme indkomstår 
Årets indskud 150.000 

Årets hævninger 200.000 

Beregningsgrundlag rentekorrektion 150.000 

Rentekorrektionssats 2%

Rentekorrektion 3.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

I første eksempel udgør årets hævninger 200 t.kr., men da beregningsgrundlaget højst kan udgøre årets 

indskud, vil beregningsgrundlaget blive 150 t.kr. og rentekorrektionen 3 t.kr. 

Tabel 4.3.5.2.2 - Eksempel 2  

Rentekorrektion ved hævning og indskud på indskudskontoen i samme indkomstår 
Årets indskud 150.000 

Årets hævninger 100.000 

Beregningsgrundlag rentekorrektion 100.000 

Rentekorrektionssats 2%

Rentekorrektion 2.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

I andet eksempel udgør årets hævninger 100 t.kr., og da årets indskud er højere, er der ikke nogen 

begrænsning i beregningsgrundlaget. Rentekorrektionen bliver derfor i dette eksempel 2 t.kr. 

Rentekorrektionen ved hævning og indskud på indskudskontoen i samme indkomstår beregnes uafhængigt 

af den beregnede rentekorrektion ved negativ indskudskonto. 



Virksomhedsordningen 

Side 29 af 161

4.3.6 Konto for opsparet overskud 
En af forskellene på, om en selvstændig erhvervsdrivende vælger at lade sige beskatte efter 

personskatteloven eller at anvende virksomhedsordningen, er beskatningen af et evt. overskud. I 

virksomhedsordningen har den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at opspare den del af 

overskuddet (fratrukket kapitalafkast), som ikke allerede er hævet til privatforbrug. Det opsparede 

overskud bliver beskattet med en aconto-skat svarende til selskabsskatteprocenten og kan derfor blive 

stående i virksomheden og bruges til konsolidering eller til nye investeringer.  

Reglen giver også mulighed for at ”flytte” indkomst fra år med stort overskud til år med mindre overskud og 

dermed udligne indkomsten over tid. Hvis hævningerne styres præcist, giver det også mulighed for hvert år 

at optimere, så den personlige indkomst ligger nøjagtig på topskattegrænsen, og den selvstændige derfor 

undgår at betale topskat. Det vil blive beskrevet nærmere i afsnit 4.4.1. 

Når det opsparede overskud senere hæves, indgår det i den personlige indkomst, og den betalte aconto-

skat modregnes i slutskatten. Opsparet overskud med fradrag af virksomhedsskat indgår på virksomhedens 

konto for opsparet overskud som et nettobeløb, men når overskuddet overføres til privatøkonomien sker 

det som et bruttobeløb. Bruttobeløbet bruges til beregning af slutskatten. 

Da selskabsskatteprocenten har ændret sig over tid, skal overskuddet opgøres for hver periode med en 

given skattesats. Når der hæves på konto for opsparet overskud, er det det tidligst optjente overskud, der 

skal overføres først jf. VSL § 10, stk. 5. 

4.3.7 Hæverækkefølgen 
Hæverækkefølgen bestemmer, hvad der skal beskattes som personlig indkomst, hvad der skal beskattes 

som kapitalindkomst samt hvor meget af overskuddet, der kan hensættes til senere hævning eller 

opspares. Hæverækkefølgen er indført for at sikre, at den selvstændige erhvervsdrivende bliver fuldt 

beskattet af virksomhedens overskud, inden der hæves skattefrit på indskudskontoen. Overførslerne fra 

virksomheden til privatøkonomien kan opdeles i tre grupper: 

• Faktiske overførsler, som er registreret i virksomhedens regnskab, f.eks. overførsel af kontanter eller 

andre aktiver 

• Beløb, der anses for overført f.eks. fri telefon og fri bil og forbrug af egne produkter. Beløbene lægges 

til virksomhedens overskud, og der må ikke følge kontante beløb med overførslen 

• Beløb, der hensættes til senere faktisk hævning. Beløbene beskattes i det aktuelle indkomstår, selv om 

de ikke er hævet og kan efterfølgende hæves uden skattemæssige konsekvenser 
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VSL § 5 indeholder regler om hæverækkefølgen. I praksis anvendes dog oftest den udvidede 

hæverækkefølge, som er beskrevet i juridisk vejledning 2016-2, afsnit 5.2.7.3. I den udvidede 

hæverækkefølge er de overførsler, der går forud for den egentlige hæverækkefølge, også medtaget. Det 

drejer sig bl.a. om virksomhedsskat. Den udvidede hæverække er som følger: 

1. Beløb, der overføres til dækning af virksomhedens driftsomkostninger, som den skattepligtige har 

afholdt for virksomheden, af private midler og som ikke er ført på mellemregningskontoen (skattefri 

hævning) 

2. Beløb, der overføres til beskatning hos medarbejdende ægtefælle (hvis det ikke er ført over 

mellemregningskontoen) (skattefri hævning)

3. Beløb, der overføres til dækning af virksomhedsskat. (skattefri hævning)

4. Beløb, der primo var hensat til senere hævning. (skattefri hævning)

5. Kapitalafkast, som den selvstændige ikke vælger at opspare i virksomheden (beskattes som 

kapitalindkomst)

6. Beløb, der udgør årets resterende overskud (skattepligtig hævning)

7. Beløb, der overføres fra konto for opsparet overskud (inkl. tilhørende virksomhedsskat), (skattepligtig 

hævning)

8. Beløb, der overføres fra indskudskontoen. (skattefri hævning)

9. Beløb, der overføres ud over indestående på indskudskontoen 

Punkt 1-4 samt den del af kapitalafkastet (punkt 5), der vedrører finansielle aktiver, anses for 

tvangshævninger. Det betyder, at hvis der ikke i årets løb er hævet et beløb svarende til summen af disse 

overførsler, skal der hensættes et beløb til senere hævning, så disse poster er dækket. 

4.4 Indkomstopgørelse og skatteberegning 

Hæverækkefølgen danner udgangspunkt for overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen. Det 

skattemæssige resultat efter renter skal fordeles på kapitalindkomst, personlig indkomst og 

virksomhedsindkomst, og derefter skal virksomhedsindkomsten opdeles i opsparet overskud og 

virksomhedsskat. 

For at illustrere, hvordan overskuddet fordeles, er der nedenfor lavet et eksempel, hvor kassesystemet 

anvendes. For at kontrollere beregningen afstemmes årets faktiske hævninger bagefter til de enkelte beløb 

i den udvidede hæverækkefølge. Der er anvendt følgende forudsætninger: 
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Tabel 4.4.1 – Forudsætninger 
Skattemæssigt resultat efter finansielle poster 1.000.000 

Årets faktiske hævning 500.000 

Kapitalafkastgrundlag 2.000.000 

Kapitalafkastsats 1%

Selskabsskattesats 22%

Resultatdisponering: 

Kassesystemet udfyldes på flg. måde: 

1. Først findes det resterende overskud (3) ved at trække kapitalafkastet (2) fra årets skattemæssige 

overskud (1) 

2. For at fordele overskuddet mellem personlig indkomst (5) og virksomhedsindkomst (6) er det først 

nødvendigt at beregne det opsparede overskud (7). Det gøres ved at trække årets faktiske hævninger 

(4) fra årets skattemæssige overskud (1) 

3. Derefter findes virksomhedsindkomsten (6) ved at tage det opsparede overskud og dividere med (1-

selskabsskatteprocenten). Virksomhedsskatten findes herefter ved at gange virksomhedsindkomsten 

(6) med selskabsskatteprocenten 

4. Til sidst kan den personlige indkomst beregnes ved at trække virksomhedsindkomsten (6) fra det 

resterende overskud (3). Beregningen kontrolleres ved at afstemme hævninger til beløbene i den 

udvidede hæverækkefølge. 

4) Årets faktiske hævning

500.000

2) Kapitalafkast

20.000

5) Personlig indkomst

1.000.000 338.974

3) Resterende overskud

980.000 500.000

641.026

141.026

1) Skattemæssigt 

overskud efter renter

7) Opsparet 

overskud

6) Indkomst til 

virksomhedsbeskatning

8) Virksomhedsskat
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Hævninger (er hævet eller skal hæves) Udvidet hæverækkefølge 

Kontant hævet (bogført) 500.000 Refusion af omkostninger  - 

Beløb, der anses for hævet: Medarbejdende ægtefælle - 

Kontingent, arbejdsgiverforening - Virksomhedsskat 141.026

Fri bil - Hensat til senere hævning primo - 

Forbrug af egne varer  - Kapitalafkast (KI) 20.000

Fri telefon - Resterende overskud (PI) 338.974

Hensat til senere hævning ultimo - - 

Hævet i alt 500.000 Overført i alt 500.000

4.4.1 Optimering til topskattegrænsen 
I ovenstående eksempel ender den personlige indkomst med at blive på 338.974 kr. Bundgrænsen for 

topskat er i 2016 på 467.300 kr. efter AM-bidrag, hvilket svarer til en indkomst før AM-bidrag på 507.935 

kr. Det er altså muligt at foretage optimering til topskattegrænsen ved at lave en hensættelse til senere 

hævning. Det beløb, der hensættes til senere hævning, bliver beskattet i indkomståret (i dette tilfælde i 

2016), og kan derefter hæves senere, uden at det medfører yderligere beskatning. Nedenstående 

kassesystem viser resultatdisponeringen ved optimering til topskattegrænsen. 

Fremgangsmåden er den samme som i første eksempel, men beregningerne laves i en anden rækkefølge: 

1. Først findes det resterende overskud (3) ved at trække kapitalafkastet (2) fra årets skattemæssige 

overskud (1) 

2. Den ønskede personlige indkomst ved optimering til topskattegrænsen er 507.935 kr.(5), som trækkes 

fra det resterende overskud (3) for at finde virksomhedsindkomsten (6). 

4) Årets faktiske hævning

500.000 131.789

2) Kapitalafkast

20.000

5) Personlig indkomst

1.000.000 507.935

3) Resterende overskud

980.000 368.211

472.065

103.854

1) Skattemæssigt 

overskud efter renter

7) Opsparet 

overskud

6) Indkomst til 

virksomhedsbeskatning

8) Virksomhedsskat

4a) Hensættelse til 

senere hævning
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3. Derefter fordeles virksomhedsindkomsten mellem virksomhedsskatten (8), som er 22% af 

virksomhedsindkomsten (6) og det opsparede overskud (7), som er 78% af virksomhedsindkomsten (8) 

4. Årets samlede hævning (4 + 4a) findes nu ved at lægge kapitalafkast (2), personlig indkomst (5) og 

virksomhedsskat (8) sammen 

5. Der er allerede hævet 500 t.kr. kontant, så hensættelsen til senere hævning bliver årets samlede 

hævning minus årets faktiske hævning. Som kontrol kan hævningerne afstemmes til den udvidede 

hæverækkefølge. 

Selv om optimering til topskattegrænsen kan give en skattemæssig fordel, er det vigtigt at være 

opmærksom på, at optimeringen i 2016 vil betyde en højere skattebetaling, end hvis der ikke blev hensat til 

senere hævning. Den ekstra skat kan finansieres af den hensættelse, der er lavet, men det forudsætter, at 

der er tilstrækkelig likviditet i virksomheden til, at beløbet til betaling af den ekstra skat kan hæves ud. Det 

kan derfor diskuteres, om ordet optimering er det rette at bruge i denne sammenhæng. 

5 Lov nr. 992 af 16. september 2014 samt lov nr. 652 af 8. juni 2016 
De grundlæggende begreber og regler i virksomhedsskatteloven, som blev indført i 1987, har med mindre 

justeringer været gældende indtil 2014, hvor Folketinget vedtog lov nr. 992 af 16. september 2014. Den 

havde til formål at sætte en stopper for en række utilsigtede muligheder, som eksisterede tilbage fra den 

oprindelige virksomhedsskattelov. Beskatningen af selvstændigt erhvervsdrivende, der har valgt at benytte 

virksomhedsordningen, bygger derfor stadig videre på det oprindelige grundlag, men fratager de 

selvstændige muligheden for at opspare overskud i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er 

negativ, hæver rentekorrektionssatsen med 3 % i forhold til kapitalafkastsatsen og giver hjemmel til 

beskatning af sikkerhedsstillelser, hvis aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for privat gæld.  

Efter en del usikkerhed og diskussion omkring især reglerne om beskatning af sikkerhedsstillelser blev der i 

lov nr. 652 af 8. juni 2016 foretaget justeringer af bestemmelserne omkring beskatning af 

sikkerhedsstillelser, mens lov nr. 652 ikke indeholder ændringer af de regler omkring negativ indskudskonto 

og rentekorrektion, der blev vedtaget i lov nr. 652 af 16. september 2014. Selvom bestemmelserne omkring 

sikkerhedsstillelser er justeret i lov nr. 992 af 8. juni 2016, står der i bemærkninger til lovforslaget, at den 

retspraksis omkring sikkerhedsstillelser, der er opstået på grundlag af lov nr. 652 af 16. september 2014, 

stadig er gældende.  
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I figuren nedenfor er lovreguleringen for de 3 områder opstillet skematisk. 

Tabel 5.0.1: Oversigt over ændringerne i virksomhedsskatteloven i 2014 og 2016 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 Lov nr. 652 af 8. juni 2016 

Negativ indskudskonto X X 

Rentekorrektion X 

Sikkerhedsstillelser X 
Kilde: Egen tilvirkning 

I de følgende afsnit gennemgås de to love, og der gives konkrete eksempler på beskatning af de enkelte 

områder før og efter lovændringerne. 

5.1 Baggrund for ændringerne i virksomhedsskatteloven 

5.1.1 Baggrund for lov nr. 992 af 16. september 2014 
Den 11. juni 2014 fremlagde skatteminister Morten Østergaard et lovforslag om ændring af 

virksomhedsskatteloven. Baggrunden for forslaget var, at skatteministeriet var blevet opmærksom på, at 

virksomhedsordningens regler kunne udnyttes, så den selvstændige erhvervsdrivendes skattebetalinger 

blev begrænset eller udskudt på en måde, som ikke var hensigten med virksomhedsordningen.  

I bemærkningerne til lovforslaget L200 af 11. juni 2014 fremgår formålet med lovændringen: 

”Lovforslaget ændrer virksomhedsskattelovens regler med henblik på at sikre, at selvstændigt 

erhvervsdrivende (selvstændige) ikke kan udnytte virksomhedsordningen utilsigtet i strid med 

ordningens oprindelige hensigt. Med lovforslaget sikres det, at selvstændige ikke kan anvende lavt 

beskattede midler til at finansiere privatforbrug og afdrage på privat gæld, uden at midlerne 

beskattes som personlig indkomst.” 21

De utilsigtede privatøkonomiske fordele, der henvises til i bemærkningerne til lovforslaget, kan primært 

opnås på følgende måder: 

• Indskud af privat gæld i virksomhedsordningen, hvorved den selvstændige får fuld fradragsværdi for 

private renteomkostninger samt mulighed for at afdrage på gælden med lavt beskattede midler 

• Aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for privat gæld. Herved kan der oprettes en privat 

kassekredit el.lign. til at finansiere privatforbruget, mens overskuddet bliver stående i 

virksomhedsordningen til en foreløbig beskatning, der svarer til selskabsskatteprocenten. Samtidig kan 

21 Lovforslag nr. L 200, Bemærkninger, Indledning 
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en sikkerhedsstillelse betyde en lavere rente på det private banklån, end en skatteyder uden aktiver i 

virksomhedsordningen kan opnå på et forbrugslån uden sikkerhed 

I den oprindelige virksomhedsskattelov nr. 1075 af 10. september 1987 var det muligt at indskyde privat 

gæld i virksomhedsordningen. Dette skyldtes, at der var en formodning om, at indskydelse af privat gæld 

ville medføre, at indskudskontoen blev negativ. Hvis indskudskontoen var negativ, skulle der beregnes en 

rentekorrektion, som blev tillagt den personlige indkomst og fratrukket i kapitalindkomsten. 

Rentekorrektionen blev beregnet på baggrund af kapitalafkastsatsen.  

Denne bestemmelse skulle give virksomhedsordningen en selvregulerende effekt, så det ikke var attraktivt 

at indskyde privat gæld jf. afsnit 4.3.5 om rentekorrektion. Hvis kapitalafkastgrundlaget var positivt, bestod 

den selvregulerende effekt i, at kapitalafkastgrundlaget og dermed også kapitalafkastet ved indskydelse af 

privat gæld blev mindre jf. afsnit 4.3.4 om kapitalafkast. Forudsætningen holder dog kun, så længe 

kapitalafkastsatsen svarer til den rente, et privat lån kan optages til. Hvis satsen bliver lavere end 

lånerenten, er der stadig en skattemæssig gevinst ved at indskyde private lån i virksomhedsordningen.  

Da kapitalafkastsatsen i mange år har været væsentlig lavere end lånerenten, har reglerne om beregning af 

rentekorrektion og kapitalafkast ikke haft den ønskede effekt. Derfor indeholdt lov nr. 992 af 16. september 

2014 yderligere tiltag, der skulle medvirke til, at det ikke længere var attraktivt at indskyde privat gæld i 

virksomheden. Det ene tiltag er en regel om, at der ikke kan opspares overskud i virksomheden, hvis 

indskudskontoen er negativ. Det andet tiltag er, at rentekorrektionssatsen bliver forhøjet med 3% i forhold 

til kapitalafkastsatsen. Dette medfører, at forskellen mellem rentekorrektionssatsen og lånerenten bliver 

mindre. Reglen har dog ingen effekt, hvis kapitalafkastgrundlaget både primo og ultimo er positivt. 

Mens reglerne om rentekorrektion i den oprindelige virksomhedsskattelov skulle medvirke til, at det ikke 

var attraktivt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, var der ingen regler, der forhindrede, at den 

selvstændige erhvervsdrivende kunne stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld. 

Skatteministeriet blev først henover vinteren 2013/14 opmærksom på, hvor udbredt denne praksis var22, 

og derfor blev der i lov af 992 af 16. september 2014 indsat en bestemmelse om beskatning af 

sikkerhedsstillelser. Det betyder, at hvis aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for privat gæld, 

bliver værdien af sikkerhedsstillelsen anset som en privat hævning, der skal beskattes.  

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L 200, at formålet med lovændringen var at sidestille 

sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen med sikkerhedsstillelser fra selskaber til hovedaktionærer 

omfattet af LL § 16 E. Disse lån og sikkerhedsstillelser beskattes efter § 16 E som en hævning uden 

22 Spørgsmål og svar fra skatteudvalget til skatteminister Morten Østergaard til L200 af 11. juni 2014, spørgsmål 1 
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tilbagebetalingspligt. En hævning uden tilbagebetalingspligt betyder, at lånet/sikkerhedsstillelsen 

skattemæssigt ikke behandles som et lån, men som en overførsel af værdier fra selskabet til 

hovedaktionæren. Da skatteministeriet anså problematikken omkring sikkerhedsstillelser i 

virksomhedsordningen for at være identisk med sikkerhedsstillelser fra selskab til hovedaktionær, skulle lov 

nr. 992 sikre en ens beskatning i begge tilfælde.  

Reelt betyder lovændringerne ikke en sidestilling af selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer. En 

hovedaktionær har mulighed for at stille sine aktier eller anparter i selskabet til sikkerhed for bankgæld. 

Denne mulighed eksisterer ikke for en selvstændig erhvervsdrivende, der benytter virksomhedsordningen, 

da der ikke er knyttet aktier eller anparter til aktiviteten i virksomhedsordningen. Det betyder, at den 

selvstændige erhvervsdrivende med de nye regler på dette punkt er blevet dårligere stillet end 

hovedaktionæren. 

I de følgende to afsnit er der givet eksempler på, hvilke skattefordele indskydelse af privat gæld og 

sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordningen kunne give efter de gamle regler. Herefter vil 

lovændringerne blive beskrevet og analyseret nærmere. 

5.1.1.1 Eksempel på skattefordel ved indskydelse af privat gæld i virksomhedsordningen 

Nedenstående regneeksempler illustrerer, hvilke privatøkonomiske fordele en selvstændig 

erhvervsdrivende kan opnå ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. For udelukkende at vise 

effekten af at indskyde privat gæld i VO, er der opstillet to simple eksempler, hvor eneste indkomst er 

indkomsten fra den selvstændige erhvervsvirksomhed. Der er ikke medtaget fradrag for 

pensionsindbetalinger, og eneste ligningsmæssige fradrag er beskæftigelsesfradrag.  

Det er i beregningerne forudsat, at indskydelse af den private gæld i virksomheden giver en negativ 

indskudskonto, der svarer til værdien af den private gæld, samt at kapitalafkastgrundlaget ikke medfører en 

begrænsning af rentekorrektionen som forklaret i afsnit 4.3.5 om rentekorrektion. Beregningerne er 

foretaget på baggrund af skattesatserne for 2014, da formålet med eksemplerne er at vise, hvilke fordele 

indskydelse af privat gæld kunne give inden lovforslaget blev fremsat i 2014. Der er anvendt følgende 

forudsætninger i begge eksempler: 

Tabel 5.1.1.1.1 - Forudsætninger 
Privat gæld 1.000.000 

Rente på privat gæld, 5% 50.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 

Rentekorrektionssats 2%

I det første eksempel beregnes den skattemæssige effekt af, at der ved indskydelse af privat gæld i 

virksomheden opnås fuld fradragsværdi for renteudgifterne af den private gæld. Det forudsættes, at det 
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private lån er afdragsfrit, og at hele overskuddet hæves til privat forbrug. Herved viser eksemplet 

udelukkende rentefordelen ved privat gæld i virksomhedsordningen. Da renterne af den private gæld 

påvirker resultatet af virksomheden, opstår der en permanent forskel i skattebetalingen, så der er ikke blot 

tale om en udskydelse af skatten.  

Tabel 5.1.1.1.2 - Rentefordel ved privat gæld i VO (uden afdrag) 
Gæld privat Gæld i VO 

Overskud virksomhed 1.000.000 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed - (50.000)

Rentekorrektion - 20.000 

Resultat af virksomhed 1.000.000 970.000 

AM-bidrag (80.000) (77.600)

Personlig indkomst, netto 920.000 892.400 

Renteudgifter (50.000) -

Rentekorrektion - (20.000)

Kapitalindkomst i alt (50.000) (20.000)

Beskæftigelsesfradrag (25.000) (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000) (25.000)

Skattepligtig indkomst 845.000 847.400 

Beregnet skat i alt 446.499 439.684 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 2 

Som det ses af eksemplet, opnås der for indkomståret 2014 en permanent skattebesparelse på 7 t.kr. som 

følge af, at renteudgifterne har fuld fradragsværdi. Skattebesparelsen skyldes, at der i eksemplet er 3% 

forskel på lånerenten for den private gæld og kapitalafkastsatsen. 

En anden fordel ved indskydelse af privat gæld i virksomhedsordningen er, at det giver mulighed for at 

afdrage på gælden med lavt beskattede midler. Det næste eksempel viser, hvilke skattemæssige 

konsekvenser det har, hvis gælden afdrages med 50 t.kr. årligt. Det er derfor forudsat, at der i eksemplet 

med privat gæld i VO opspares 50 t.kr. i virksomhedsordningen, der bruges til afdrag på gælden. 

Tabel 5.1.1.1.3 - Rentefordel ved privat gæld i VO (med afdrag) 
Gæld privat Gæld i VO 

Overskud virksomhed 1.000.000 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed - (50.000)

Rentekorrektion - 20.000 

Indkomst til virksomhedsbeskatning - (50.000)

Resultat af virksomhed 1.000.000 920.000 

AM-bidrag (80.000) (73.600)

Personlig indkomst, netto 920.000 846.400 
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Renteudgifter (50.000) -

Rentekorrektion - (20.000)

Kapitalindkomst i alt (50.000) (20.000)

Beskæftigelsesfradrag (25.000) (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000) (25.000)

Skattepligtig indkomst 845.000 801.400 

Beregnet skat i alt 446.499 424.276 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 3 

Eksemplet viser, at der for indkomståret 2014 er en samlet skattebesparelse på 22 t.kr. Af denne 

besparelse er de 7 t.kr. fra eksemplet ovenfor en permanent skattebesparelse. De resterende 15 t.kr. er en 

udskydelse af skattebetalingen til senere indkomstår, når det opsparede overskud i virksomhedsordningen 

kommer til endelig beskatning.  

5.1.1.2 Eksempel på skattefordel, når aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for privat gæld 

Som nævnt ovenfor kan den selvstændige erhvervsdrivende opnå en skattefordel ved at stille aktiver i 

virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld. Det skyldes, at man derved kan undgå at hæve 

overskuddet fra virksomhedsordningen og i stedet finansiere privatforbruget med en privat kassekredit, 

hvor banken har sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen. Uden denne sikkerhedsstillelse ville det være 

vanskeligt at få lov til oprette en privat kassekredit til finansiering af privatforbruget.  

Nedenfor er vist et eksempel på, hvilke privatøkonomiske fordele en selvstændig erhvervsdrivende kan 

opnå ved at stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld. Beregningerne er ligesom i 

eksemplerne ovenfor foretaget med udgangspunkt i skattesatserne for 2014, da de dannede baggrund for 

lovændringen. For udelukkende at se de skattemæssige konsekvenser af sikkerhedsstillelsen, er der i 

beregningen ikke medtaget fradrag for pensionsindbetalinger samt ligningsmæssige fradrag bortset fra 

beskæftigelsesfradrag. Der anvendes følgende forudsætninger i beregningen: 

Tabel 5.1.1.2.1 - Forudsætninger 
Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 

Ønsket privatforbrug 537.201 

Mulig hævning inden for topskattegrænsen 613.555 

Optagelse af privat gæld til finansiering af privatforbrug 236.693 

Rente på privat gæld, 5% 11.835 

Eksemplet viser forskellen i beskatning med og uden sikkerhedsstillelse. I kolonnen ”uden 

sikkerhedsstillelse” forudsættes det, at hele virksomhedens resultat kommer til beskatning i den personlige 

indkomst. Det betyder, at den selvstændige erhvervsdrivende vil have 537.201 kr. til rådighed, når skatten 
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er betalt. I beregningen i kolonnen ”med sikkerhedsstillelse” er det forudsat, at det ønskede privatforbrug 

er det samme som i eksempel 1, nemlig 537.201 kr. Der optimeres til topskattegrænsen som beskrevet i 

afsnit 4.4.1, så den personlige indkomst ender på 449.100 kr., og resten af overskuddet opspares i 

virksomheden til en foreløbig virksomhedsskat på 24,5%. For at kunne finansiere et privatforbrug, der 

svarer til, at hele overskuddet hæves, er det nødvendigt at oprette en privat kassekredit på 236.693 kr. Ved 

en rentesats på 5% vil renteudgiften på kassekreditten udgøre 11.835 kr. 

Tabel 5.1.1.2.2 - Skattefordel ved aktiver i VO stillet til sikkerhed for privat gæld 
Uden sikkerhedsstillelse Med sikkerhedsstillelse 

Overskud virksomhed 1.000.000 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed - -

Indkomst til virksomhedsbeskatning - 511.848 

Resultat af virksomhed 1.000.000 488.152 

AM-bidrag (80.000) (39.052)

Personlig indkomst, netto 920.000 449.100 

Renteudgifter - (11.835)

Kapitalindkomst i alt 0 (11.835)

Beskæftigelsesfradrag (25.000) (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000) (25.000)

Skattepligtig indkomst 895.000 412.265 

Beregnet skat i alt 462.799 301.212 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 4 

Tabel 5.1.1.2.3 - Midler til privatforbrug 
Uden sikkerhedsstillelse Med sikkerhedsstillelse 

Kontant hævet 1.000.000 613.555 

Privat gæld til finansiering af privatforbrug - 236.693 

Renter af privat gæld - (11.835)

Beregnet skat (462.799) (301.212)

Midler til privatforbrug 537.201 537.201 

Kilde: Egen tilvirkning 

Af beregningen fremgår det, at der i 2014 opnås en skattebesparelse på 162 t.kr. ved at stille aktiver i 

virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld. Det skyldes, at der her opspares et overskud på 386 

t.kr., som kun er foreløbig beskattet med 24,5%. Da det opsparede overskud vil komme til endelig 

beskatning i et senere indkomstår, når det bliver hævet, er der reelt tale om en udskydelse af 

skattebetalingen og ikke en varig skattefordel, forudsat, at den skattepligtige i sidste ende har midler til at 

betale skatten. Dog vil en lille del af besparelsen blive permanent, hvis den selvstændige hvert år kan 
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optimere til topskattegrænsen. Hvis denne forudsætning kan opfyldes i praksis, vil den sparede topskat 

blive en permanent skattebesparelse. 

 I bemærkningerne til L200, forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, er et af argumenterne for 

lovændringen, at det vurderes, at en del af de selvstændige erhvervsdrivende, der hidtil har udnyttet 

reglerne i virksomhedsskatteloven utilsigtet, ikke vil have midler til at betale den latente skat, når de 

opsparede overskud kommer til endelig beskatning. Hvis denne formodning holder stik, betyder det, at 

staten indtil lovændringen er gået glip af et betydeligt skatteprovenu som følge af udskydelsen af 

skattebetalingerne. Med de nye regler om beskatning af sikkerhedsstillelser fremrykkes skattebetalingen, 

og det kan medvirke til, at det lykkes for staten at få en større del af skatten inddrevet.   

5.1.2 Baggrund for lov nr. 652 af 8. juni 2016 
Visse formuleringer i lov nr. 992 af 16. september 2014 skabte usikkerhed om, hvordan reglerne om 

sikkerhedsstillelser skulle fortolkes. Derfor blev der d. 23. februar 2016 fremsat et lovforslag, L 123, som 

bl.a. indeholdt justeringer af virksomhedsskatteloven. Af skatteminister Karsten Lauritzens præsentation af 

lovforslaget fremgår det, at der:

”bl.a. foreslås en justering af reglen om beskatning ved sikkerhedsstillelse, der skal sikre, at der ikke 

kan ske utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen. Hensigten med justeringen af indgrebet i 

virksomhedsordningen er bl.a. at sikre, at der er klarhed over de skattemæssige konsekvenser ved 

at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen.”23

De vigtigste ændringer i forhold til lov nr. 992 af 16. september 2014 er en præcisering af, på hvilket 

tidspunkt værdien af sikkerhedsstillelser skal opgøres samt en ændring, der medfører, at 

sikkerhedsstillelserne er en hævning i hæverækkefølgen. Denne ændring er væsentlig, fordi skatteminister 

Morten Østergaard tidligere flere gange havde udtalt, at sikkerhedsstillelser ville blive beskattet udenom 

hæverækkefølgen. Desuden blev der indført en regel om, at værdien af sikkerhedsstillelser skal fratrækkes i 

kapitalafkastgrundlaget. De nærmere detaljer i lov nr. 652 af 8. juni 2016 vil blive gennemgået senere i 

afhandlingen i afsnit 5.4 om sikkerhedsstillelser. 

I de foregående afsnit er baggrunden for lov nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016 

blevet gennemgået. I de kommende afsnit vil de nye regler blive beskrevet og analyseret. For 

overskuelighedens skyld er analysen opdelt, så reglerne om negativ indskudskonto, rentekorrektion og 

sikkerhedsstillelser behandles i hvert sit afsnit. Der er i lov nr. 992 indsat en overgangsregel vedrørende en 

bagatelgrænse, som er relevant både i forbindelse med negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelser. 

23 Fremsættelsestale til lovforslag nr. 123, 23. februar 2016 
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Denne regel vil blive gennemgået i afsnit 5.2.6, ”bagatelgrænsen”, da den kun finder anvendelse, hvis 

indskudskontoen er negativ. 

5.2 Negativ indskudskonto 

Et af hovedformålene med lov nr. 992 af 16. september 2014 var, at det ikke længere skulle være attraktivt 

at medtage privat gæld i virksomhedsordningen. I den oprindelige virksomhedsskattelov var der efter § 10, 

stk. 2 mulighed for at opspare overskud i virksomhedsordningen til en foreløbig beskatning svarende til 

selskabsskatteprocenten: 

”Overskud efter stk. 1, der ikke overføres til den skattepligtige med virkning for indkomståret, beskattes 

foreløbigt i indkomståret med en virksomhedsskat, som beregnes med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 

1, nævnte procent for det pågældende indkomstår. Overskud med fradrag af virksomhedsskat indgår på 

virksomhedens konto for opsparet overskud.” 

Da indskud af privat gæld i virksomhedsordningen ofte medfører en negativ indskudskonto, blev der i lov 

nr. 992 af 16. september 2014 indsat en ny bestemmelse, der begrænser muligheden for at opspare 

overskud. Ordlyden af VSL § 11, stk. 4 er følgende: 

”Er betingelserne i stk. 1, 1. pkt., opfyldte, kan der ikke foretages foreløbig beskatning efter § 10, 

stk. 2” 

Stk. 1, 1. pkt. i § 11 i lov nr. 1114 af 18. september 2013 refererer til de tilfælde, hvor der pga. negativ 

indskudskonto skal beregnes rentekorrektion: 

”Er saldoen på indskudskontoen negativ på det tidspunkt, hvor anvendelsen af 

virksomhedsordningen påbegyndes, eller for efterfølgende indkomstår ved indkomstårets 

begyndelse, eller er saldoen på indskudskontoen negativ ved indkomstårets udløb, beregnes 

rentekorrektion.” 

De nye regler betyder altså, at det ikke længere er muligt at opspare overskud i virksomhedsordningen, hvis 

indskudskontoen ved indtrædelse i virksomhedsordningen er negativ, eller hvis indskudskontoen i et 

efterfølgende indkomstår er negativ enten primo eller ultimo indkomståret. Loven er gældende fra 11. juni 

2014, hvor lovforslaget blev fremsat. Det betyder, at overskud til og med d. 10. juni 2014 kan opspares, 

selvom indskudskontoen skulle være negativ, mens der ikke kan opspares overskud fra og med d. 11. juni 

2014, hvis indskudskontoen primo eller ultimo 2014 er negativ. For de selvstændige erhvervsdrivende, der 

allerede havde indsendt selvangivelse for 2013 før lovforslagets fremsættelse, blev der indført en 

overgangsregel, der gjorde det muligt at omgøre visse dispositioner for indkomståret 2013 med henblik på 

at udligne en eventuel negativ indskudskonto.   
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En anden overgangsregel i forbindelse med lovændringen i 2014 var, at der blev mulighed for 

ekstraordinært at få nulstillet indskudskontoen på det tidspunkt, hvor den skattepligtige anvendte 

virksomhedsordningen første gang. Forudsætningen for en nulstilling var, at den selvstændige 

erhvervsdrivende kunne bevise, at alle de aktiver og passiver, der på det tidspunkt indgik i virksomheden, 

blev medregnet i indskudskontoen, samt at al den medregnede gæld var erhvervsmæssig. Denne regel vil 

ikke blive gennemgået yderligere, da den ikke længere er gældende. 

Hvis en selvstændig erhvervsdrivende ikke kan opspare overskud som følge af negativ indskudskonto, skal 

hele indkomstårets overskud hæves og beskattes som personlig indkomst. Hvis de faktisk foretagne 

hævninger er mindre end det beløb, der skal beskattes som personlig indkomst, skal det resterende beløb 

hensættes til senere hævning. Sker det ikke, vil beløbet anses for hævet og blive posteret på 

indskudskontoen, hvis negative saldo dermed bliver mindre24. Først når indskudskontoen ikke længere er 

negativ, bliver det muligt for den selvstændige at opspare igen.  

Konsekvensen af en negativ indskudskonto er derfor, at hele indkomstårets overskud beskattes som 

personlig indkomst. Det medfører, at det ikke er muligt at optimere til topskattegrænsen, hvilket for den 

enkelte selvstændige erhvervsdrivende kan betyde en højere skattebetaling. Derudover risikeres det, at 

den likviditetsmæssige situation for selvstændige, der anvender virksomhedsordningen, bliver dårligere. 

Det skyldes, at der for selvstændigt erhvervsdrivende med negativ indskudskonto ikke længere er mulighed 

for at opspare overskud i virksomhedsordningen for herefter at benytte likviditeten herfra til investeringer i 

virksomheden.  

I lov nr. 992 af 16. september 2014 blev der i § 3, stk. 6 indsat en bagatelgrænse, så reglen om negativ 

indskudskonto ikke fandt anvendelse, hvis værdien af den negative indskudskonto med tillæg af 

sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 var mindre end 500 t.kr. Bagatelgrænsen beskrives nærmere i afsnit 

5.2.6.  

Nedenfor er vist et eksempel på, hvilke skattemæssige konsekvenser det har, hvis en selvstændig 

erhvervsdrivende bliver omfattet af reglerne om negativ indskudskonto og dermed mister muligheden for 

at opspare en del af virksomhedens overskud i virksomhedsordningen. Beregningerne er foretaget med 

udgangspunkt i samme forudsætninger som de foregående eksempler i afhandlingen, men da eksemplet 

skal illustrere konsekvenserne af lovændringerne, er skatteprocenterne for 2016 anvendt.  

I beregningerne er den private gæld på 1 mio.kr. lagt ind i virksomhedsordningen, hvilket betyder, at 

indskudskontoen er negativ, og der derfor efter de nye regler ikke kan spares op i virksomhedsordningen. 

24 Juridisk vejledning 2016-2, afsnit C.C.5.2.10 
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Kapitalafkastsatsen er 1%, men da lov nr. 992 af 16. september 2014 også medførte en ændring i 

beregningen af rentekorrektionssatsen, som vil blive beskrevet nærmere i et af de følgende afsnit, er 

rentekorrektionssatsen sat til 4%. Det er i beregningerne forudsat, at indskydelse af den private gæld i 

virksomhedsordningen giver en negativ indskudskonto, der svarer til værdien af den private gæld, samt at 

kapitalafkastgrundlaget ikke medfører en begrænsning af rentekorrektionen jf. afsnit 4.3.5 om 

rentekorrektion. 

Tabel 5.2.0.1 - Forudsætninger 
Privat gæld, indlagt i VO 1.000.000 

Rente på privat gæld, 5%, indlagt i VO 50.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 

Rentekorrektionssats 4%

I tabel 5.2.0.2 beregnes det, hvilken samlet skat, den selvstændige erhvervsdrivende skulle have betalt, hvis 

det havde været muligt at opspare overskud. Der er første år foretaget optimering til topskattegrænsen, 

som i 2016 er på 467.300 kr., og det resterende overskud hæves i 2017. For at kunne sammenligne med 

beregningen, hvor alt overskuddet hæves i 2016, er det forudsat, at der ikke er anden indkomst i 2017. 

Tabel 5.2.0.2 - Skatteberegning VED opsparing af overskud 
2016 2017 I alt

Overskud virksomhed 1.000.000  - 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (482.065)  -  - 

Renteudgifter i virksomhed (50.000)  -  - 

Rentekorrektion 40.000  -  - 

Hævet opsparet overskud  - 482.065  - 

Resultat af virksomhed 507.935 482.065  - 

AM-bidrag (40.635) (38.565)  - 

Personlig indkomst, netto 467.300 443.500  - 

Renteudgifter  - - -

Rentekorrektion (40.000)  -  - 

Kapitalindkomst i alt (40.000)  -  - 

Beskæftigelsesfradrag (28.000) (30.000)  - 

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000) (30.000)  - 

Skattepligtig indkomst 399.300 413.500  - 

Beregnet skat i alt 281.188 70.701 351.888 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 5 

Som det ses af ovenstående tabel, bliver slutskatten ved opsparing i virksomhedsordningen og optimering 

til topskattegrænsen 352 t.kr. 
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Nedenfor er beregningen lavet uden opsparing af overskud, som det vil være tilfældet for en selvstændig 

erhvervsdrivende, der har negativ indskudskonto og ikke er omfattet af bagatelgrænsen. 

Tabel 5.2.0.3 - Skatteberegning UDEN opsparing af overskud 
2016 2017 I alt

Overskud virksomhed 1.000.000  -  - 

Renteudgifter i virksomhed (50.000)  -  - 

Rentekorrektion 40.000  -  - 

Resultat af virksomhed 990.000  -  - 

AM-bidrag (79.200)  -  - 

Personlig indkomst, netto 910.800  -  - 

Renteudgifter  -  - -

Rentekorrektion (40.000)  -  - 

Kapitalindkomst i alt (40.000)  -  - 

Beskæftigelsesfradrag (28.000)  -  - 

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)  -  - 

Skattepligtig indkomst 842.800  -  - 

Beregnet skat i alt 442.899  - 442.899 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 6 

Hvis hele overskuddet kommer til beskatning i 2016, bliver slutskatten 443 kr., hvilket betyder, at der ved 

opsparing i virksomhedsordningen i dette eksempel opnås en besparelse på 91 t.kr. Det skal bemærkes, at 

der i den første beregning også er medtaget beskæftigelsesfradrag samt personfradrag i 2017. Hvis 

beregningen var foretaget uden beskæftigelsesfradrag samt personfradrag i 2017, ville skatten dette år 

blive 95 t.kr. i stedet for 71 t.kr., og det ville således ikke få væsentlig indflydelse på konklusionen om, at 

muligheden for at opspare i virksomhedsordningen giver en skattemæssig fordel. Forskellen på den 

beregnede skat i de to eksempler skyldes hovedsagelig, at der i beregningen med opsparing af overskud 

hverken betales topskat i 2016 eller 2017, hvilket er tilfældet, når der ikke kan opspares overskud. 

Ovenstående beregning viser de skattemæssige konsekvenser af en negativ indskudskonto. Ved 

fremlæggelsen af lovforslaget blev der lagt vægt på, at formålet med indgrebet var at forhindre finansiering 

af privatforbrug med lavt beskattede midler fra virksomheden.  Skatteminister Morten Østergaard blev af 

skatteudvalget bedt om at svare på, hvorvidt han kan bekræfte, at en negativ indskudskonto ikke 

nødvendigvis skyldes, at der er indskudt privat gæld i virksomheden. Hertil svarede han følgende:

”Når indskudskontoen er negativ, vil det i udgangspunktet skyldes, at der er indskudt privat gæld 

på det tidspunkt, hvor den selvstændige starter med at drive virksomhed i virksomhedsordningen.  
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Indskudskontoen kan også blive negativ efterfølgende. Det kan typisk ske, hvis den selvstændige 

foretager hævninger i hæverækkefølgen, der overstiger det opsparede overskud i 

virksomhedsordningen. Det medfører, at hævningerne påvirker indskudskontoen… ”25

Ifølge Morten Østergaard er det indskud af privat gæld samt hævninger, der overstiger det opsparede 

overskud, der som udgangspunkt ligger til grund for en negativ indskudskonto. Der er imidlertid også andre 

situationer, som kan medføre en negativ indskudskonto. De følgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af 

de typiske årsager til en negativ indskudskonto. 

5.2.1 Privat gæld i virksomhedsordningen 
Som tidligere beskrevet var et af hovedformålene med lov nr. 992 af 16. september 2014 at sikre, at det 

fremover ikke var attraktivt at medtage privat gæld i virksomhedsordningen. Der er dog ikke et direkte 

forbud mod at have privat gæld i virksomhedsordningen, heller ikke efter lovændringerne i 2014 og 2016. I 

de fleste tilfælde vil privat gæld i virksomhedsordningen medføre, at indskudskontoen bliver negativ. Det er 

dog muligt at have en positiv indskudskonto, selvom der er lagt privat gæld ind i virksomhedsordningen. 

Det kræver, at der er indskudt tilstrækkeligt med aktiver til, at de overstiger de indskudte passiver. Hvis 

dette er tilfældet, er den eneste konsekvens, at kapitalafkastgrundlaget bliver lavere pga. den private gæld, 

og at det beregnede kapitalafkast derfor bliver mindre. Da kapitalafkastsatsen ikke er ændret med de nye 

regler og derfor stadig ligger nogle procentpoint under den private lånerente, virker den selvregulerende 

effekt som beskrevet i afsnit 4.3.4 i disse tilfælde ikke optimalt. De fleste gange vil indskudskontoen dog 

være negativ som følge af den private gæld, og her virker de nye regler efter hensigten. 

5.2.2 Hævninger ud over indkomstårets overskud  
Indskudskontoen kan også blive negativ, hvis den selvstændige erhvervsdrivende har hævet et større beløb 

end det overskud, der er genereret i virksomheden. Ifølge hæverækkefølgen er det først, når hensættelser 

til senere hævning primo, årets overskud samt det opsparede overskud er hævet, at indskudskontoen 

påvirkes af årets hævninger. Når årets hævninger reducerer indskudskontoen, er det derfor et udtryk for, at 

den selvstændige er begyndt at hæve af det beløb, der er indskudt i virksomhedsordningen. Indeståendet 

på indskudskontoen består af beskattede midler og bliver derfor ikke beskattet, når de hæves ud. Når 

hævningerne medfører, at indskudskontoen bliver negativ, betyder det, at den selvstændige hæver mere 

ud, end der er indskudt. Da der ikke sker beskatning af beløbet, kan det anses for at være en forlods 

hævning af kommende års overskud. Det er i strid med intentionerne bag den oprindelige 

virksomhedsskattelov og en af de situationer, som lovgiver ønsker at forhindre i fremtiden. 

25 Spørgsmål og svar fra skatteudvalget til skatteminister Morten Østergaard til L200 af 11. juni 2014, spørgsmål 22 



Lov nr. 992 af 16. september 2014 samt lov nr. 652 af 8. juni 2016 

Side 46 af 161

5.2.3 Ejendomsavance 
Udlejning af en ejerbolig, som skatteyderen ikke selv bor i, bliver betragtet som erhvervsmæssig udlejning, 

hvis boligen udlejes i en periode på mindst 12 måneder. I relation til selvstændigt erhvervsdrivende, der 

benytter virksomhedsordningen, medfører det, at boligen bliver et erhvervsmæssigt aktiv og skal indskydes 

i virksomhedsordningen via indskudskontoen. Denne regel har medført problemstillinger både i forhold til 

reglerne om negativ indskudskonto og reglerne om sikkerhedsstillelser. 

Reglerne om negativ indskudskonto kan give problemer, når ejendommen skal sælges. Problemet opstår, 

hvis den udlejede ejerbolig er omfattet af reglerne i EBL § 8, da en eventuel fortjeneste ved salg af boligen 

så er skattefri.  Dette er tilfældet, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes 

husstand i en del af eller hele den periode, hvor det har været ejet af den pågældende26.  

I høringssvarene til L200 har Finansrådet følgende kommentar vedr. problemstillingen om skattefri 

ejendomsavancer27:

 ”Finansrådet bemærker, at indskudskontoen kan blive negativ af andre årsager end indskud af 

privat gæld, eksempelvis ved afståelse af en ejendom, der indgår i virksomhedsordningen, hvor den 

ikke skattepligtige avance fra salget af ejendommen overføres. Det foreslås derfor, at der gives 

adgang til løbende nulstilling af indskudskontoen.” 

Skatteministeren bekræfter, at det kan være tilfældet, men afviser at imødekomme Finansrådets forslag 

med følgende begrundelse: 

”Det kan bekræftes, at der i visse tilfælde kan opstå en negativ indskudskonto, hvis den 

selvstændigt erhvervsdrivende har hævet en skattefri avance fra salget af en ejendom. Forslaget 

om adgang til løbende at få nulstillet indskudskontoen kan ikke imødekommes, fordi det vil være 

svært at sikre, at den negative indskudskonto ikke skyldes privat gæld”.28

Problemstillingen i forhold til hævning af skattefri ejendomsavance er derfor ikke blevet løst hverken i lov 

nr. 992 af 16. september 2014 eller lov nr. 652 af 8. juni 2016 og er et af de tilfælde, hvor en selvstændig 

erhvervsdrivende risikerer at få begrænset sin mulighed for at opspare i virksomhedsordningen, selv om 

han hverken har medtaget privat gæld eller stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i 

virksomhedsordningen. 

26 EBL § 8, stk. 1-3 
27 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, 
Finansrådet 
28 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, 
Finansrådet 
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5.2.4 Delsalg 
I VSL kapitel 5 findes en række regler vedrørende afståelse, ophør og omdannelse. I forbindelse med lov nr. 

992 af 16. september 2014 er der kommet fokus på disse bestemmelser, da selvstændigt erhvervsdrivende, 

der har benyttet reglerne omkring delsalg og delomdannelse, i mange tilfælde har fået en negativ 

indskudskonto i forbindelse med salget/omdannelsen. De er derfor blevet berørt af lovændringen i 2014, 

selv om de ikke hører til den gruppe, der har anvendt virksomhedsordningen mod dens oprindelige hensigt. 

I de næste afsnit gennemgås reglerne for delomdannelse og delsalg, herunder årsagen til, at der i mange 

tilfælde opstår en negativ indskudskonto i forbindelse hermed. 

Ifølge VSL § 15, stk. 3 indgår salgssummen ved delsalg i virksomhedsordningen. Delsalg betyder i denne 

forbindelse salg af én virksomhed ud af flere i virksomhedsordningen eller salg af en ideel andel af en 

virksomhed. I forbindelse med salget giver virksomhedsskattelovens § 15a den selvstændige mulighed for 

at overføre et beløb, der svarer til det kontante nettovederlag, fra indskudskontoen til 

mellemregningskontoen udenom hæverækkefølgen. Det medfører, at den selvstændige skattefrit kan hæve 

det kontante nettovederlag ud privat via mellemregningskontoen.  

Hvis den selvstændige vælger at overføre et beløb fra indskudskontoen til mellemregningskontoen, skal der 

samtidig opgøres en andel af det opsparede overskud, der skal medregnes til den personlige indkomst. 

Andelen beregnes som det overførte kontante nettovederlag divideret med det samlede 

kapitalafkastgrundlag ved udløbet af det foregående indkomstår. 

Den forholdsmæssige del af det opsparede overskud tillægges den foreløbige virksomhedsskat, og det 

samlede beløb indgår i den personlige indkomst. Den samme brøk bruges også til beregning af, hvor stor en 

del af overskuddet i salgsåret, der skal beskattes som personlig indkomst, og hvor stor en del, der er 

mulighed for at opspare. Dette kan illustreres ved nedenstående eksempel, hvor det forudsættes, at hele 

kontantvederlaget på 600 t.kr. overføres skattefrit til den selvstændige erhvervsdrivende over 

mellemregningskontoen. Der anvendes følgende forudsætninger: 

Tabel 5.2.4.1 

Forudsætninger: 
Kapitalafkastgrundlag ultimo 2015 1.800.000 

Kontant nettovederlag 600.000 

Skattemæssigt resultat 2016 900.000 

Opsparet overskud, 25% 500.000 

Nedenfor beregnes den del af det opsparede overskud, der relaterer sig til den solgte del af virksomheden 

og som derfor kommer til endelig beskatning i den personlige indkomst. Det kontante nettovederlag udgør 
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600 t.kr. og kapitalafkastgrundlaget ultimo 2015 er på 1.800 t.kr., hvilket betyder, at en tredjedel af det 

opsparede overskud kommer til endelig beskatning. 

Tabel 5.2.4.2 

Beregning af opsparet overskud til indregning i personlig indkomst 
Forholdsmæssig del af opsparet overskud, der relaterer sig til den solgte virksomhed 

Opsparet overskud til beskatning (500.000*(600.000/1.800.000)) 166.667 

Virksomhedsskat relateret til opsparet overskud (166.667/0,75*0,25) 55.556 

Opsparet overskud til indregning i personlig indkomst 222.222 

Når virksomhedsskatten er lagt til, udgør den del af det opsparede overskud, der skal indregnes i den 

personlige indkomst, 222 t.kr.  

Herefter bruges den samme brøk til at beregne, hvor stor en del af dette års overskud, der relaterer sig til 

den solgte virksomhed og dermed også, hvor meget der maksimalt kan opspares i virksomhedsordningen 

for det pågældende indkomstår: 

Tabel 5.2.4.3 

Beregning af den andel af årets overskud, det er muligt at opspare 
Forholdsmæssig del af årets overskud, der relaterer sig til den solgte virksomhed 

Skattemæssigt resultat 2016 900.000 

Overskud 2016 vedrørende afstået virksomhed (900.000*(600.000/1.800.000)) 300.000 

Maksimal opsparing af overskud for 2016 før virksomhedsskat 600.000 

Som det ses af beregningen ovenfor, skal 300 t.kr. af årets overskud hæves ud som personlig indkomst. Det 

betyder, at der maksimalt vil kunne opspares 600 t.kr. før virksomhedsskat af årets resultat. 

Indtil lovændringen i 2014 var det problemfrit at overføre det kontante nettovederlag fra indskudskontoen 

til mellemregningskontoen, selvom det medførte, at indskudskontoen blev negativ. Den eneste konsekvens 

var en eventuel beregning af rentekorrektion, og set i forhold til at kunne hæve det kontante nettovederlag 

uden beskatning var beregningen af rentekorrektion uvæsentlig. Det var derfor indtil lovændringen 

attraktivt at benytte muligheden for overførsel af det kontante nettovederlag fra indskudskontoen til 

mellemregningskontoen.  

Lovændringen i 2014 gav problemer for de selvstændige erhvervsdrivende, der tidligere havde anvendt 

reglerne om delsalg og derved havde fået en negativ indskudskonto, hvis de fremadrettet havde til hensigt 

at opspare overskud i virksomhedsordningen. De fik ikke mulighed for en ekstraordinær nulstilling af den 

negative indskudskonto, da den ikke var opstået i forbindelse med indtræden i virksomhedsordningen og 

blev dermed afskåret fra at opspare overskud, indtil den negative indskudskonto er udlignet. 
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Nedenfor er vist et eksempel på, hvilken betydning det får, hvis en selvstændig erhvervsdrivende 

fremadrettet må lade en del af nettovederlaget blive stående på indskudskontoen for at undgå at få en 

negativ indskudskonto. For at beregningen ikke skal blive for kompliceret, er renteudgifter sat til 0, og det 

eneste ligningsmæssige fradrag, der er medtaget, er beskæftigelsesfradraget. Skattesatserne for 2016 er 

anvendt, og beregningerne tager udgangspunkt i flg. forudsætninger: 

Tabel 5.2.4.4 - Forudsætninger 
Indskudskonto primo 2016 400.000 

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2015 1.800.000 

Kontant nettovederlag 600.000 

Skattemæssigt resultat 2016 900.000 

Opsparet overskud pr. 31.12.2015 efter 25% skat 500.000 

Midler til privatforbrug 931.159 

I kolonnen ”gamle regler” i nedenstående beregning er hele det kontante nettovederlag på 600.000 kr. 

overført til mellemregningskontoen. Det medfører en negativ indskudskonto på 200.000 kr., men før lov nr. 

992 af 16. september 2014 blev indført, havde det ikke konsekvenser for muligheden for opsparing. Der 

skal ikke beregnes rentekorrektion, da kapitalafkastgrundlaget er positivt. Der optimeres til 

topskattegrænsen jf. afsnit 4.4.1.  

I kolonnen ”nye regler” er der taget udgangspunkt i, at der ønskes et privatforbrug svarende til det 

disponible beløb i det første eksempel. For at undgå, at indskudskontoen bliver negativ, overføres kun 

400.000 kr. af det kontante nettovederlag på 600.000 kr. fra indskudskontoen til mellemregningskontoen. 

Det betyder, at der må hæves en større del af årets overskud for at opnå samme midler til privatforbrug. 

Det skal bemærkes, at brøken til beregning af hævet opsparet overskud i forbindelse med delsalg ændrer 

sig i beregningen ”nye regler” jf. beregningen i bilag 7, fordi det kun er den del af det kontante 

nettovederlag, der rent faktisk overføres fra indskudskontoen til mellemregningskontoen, der skal 

medtages ved beregningen. Derfor bliver den del af det opsparede overskud, der som minimum skal hæves 

i forbindelse med delsalget, mindre.  

Tabel 5.2.4.5 - Konsekvens af lov nr. 992 ved delsalg 
Gamle regler Nye regler 

Overskud virksomhed 900.000 900.000 

Kapitalafkast (18.000) (18.000)

Hævet opsparet overskud i forbindelse med delsalg 222.222 148.148 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (596.287) (72.313)

Resultat af virksomhed 507.935 957.835 

AM-bidrag (40.635) (76.627)

Personlig indkomst, netto 467.300 881.208 
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Kapitalafkast 18.000 18.000 

Kapitalindkomst i alt 18.000 18.000 

Beskæftigelsesfradrag (28.000) (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000) (28.000)

Skattepligtig indkomst 457.300 871.208 

Beregnet skat i alt 270.403 423.547 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 7 

Tabel 5.2.4.6 - Midler til privatforbrug 
Gamle regler Nye regler 

Kontant nettovederlag 600.000 400.000 

Kontant hævet 434.896 843.596 

Hævet opsparet overskud vedr. afstået virksomhed 166.667 111.111 

Beregnet skat (270.403) (423.547)

Midler til privatforbrug 931.159 931.159 

Kilde: Egen tilvirkning 

Den beregnede skat blev efter de gamle regler 270 t.kr., mens den efter de nye regler er 424 t.kr. Det er 

ikke umiddelbart muligt direkte at sammenligne den beregnede skat. Det skyldes, at der i de to eksempler 

ikke er det samme opsparede overskud ultimo 2016. Når det opsparede overskud i eksemplet med de 

gamle regler kommer til endelig beskatning senere, vil det medføre en yderligere skattebetaling. Det 

ændrer dog ikke på, at de nye regler samlet set giver færre midler til privatforbrug, da den selvstændige 

erhvervsdrivende kun får mulighed for at hæve 400 t.kr. skattefrit mod 600 t.kr. efter de gamle regler. 

Fremadrettet betyder lov nr. 992 af 16. september 2014 i praksis, at det kun bliver muligt at overføre et 

beløb fra indskudskontoen til mellemregningskontoen svarende til saldoen på indskudskontoen på 

tidspunktet for delsalget, med mindre den selvstændige alligevel ikke ønsker at benytte muligheden for 

opsparing af overskud i virksomhedsordningen. 

I forbindelse med høringssvarene blev der stillet spørgsmålstegn ved, om skatteministeren var klar over, at 

et delsalg/delomdannelse kan medføre, at indskudskontoen bliver negativ, og hvorvidt det er hensigten 

med loven. I et høringssvar fra AgroSkat blev der spurgt til, om skatteministeren kunne bekræfte, at 

indskudskontoen kan blive negativ som følge af en delafståelse eller delomdannelse. Hertil svarede Morten 

Østergaard: 

”Når indskudskontoen kan blive negativ i forbindelse med f.eks. delvis skattefri 

virksomhedsomdannelse, skyldes det i udgangspunktet, at flere virksomheder i 

virksomhedsordningen anses for en virksomhed. Indskudskontoen reduceres med kontantværdien 
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af vederlaget for den omdannede virksomhed, uden at dette anses for en hævning i 

hæverækkefølgen. Dette muliggør en udskydelse af beskatningen af en andel af opsparet overskud, 

idet aktiernes anskaffelsessum kan nedsættes. Reduktionen af indskudskontoen er således et 

udtryk for en hævning, hvor der ikke nødvendigvis er sket en tilsvarende beskatning af opsparet 

overskud. På den baggrund er det opfattelsen, at der ikke bør ske en undtagelse fra reglerne i disse 

situationer.”29

Ifølge skatteministeren kan en hævning på indskudskontoen sidestilles med en forlods hævning af 

fremtidigt overskud, uden at hævningen medfører beskatning. Han mener derfor ikke, at der er grund til 

dispensation for reglen om negativ indskudskonto ved delsalg og skattefri delomdannelse. 

”Selve virksomhedsordningens struktur og indhold ændres ikke, hvilket indebærer, at de 

selvstændige fortsat vil kunne drage fordel af virksomhedsordningens forskellige elementer. 

Lovforslaget sikrer alene, at virksomhedsordningen bruges i overensstemmelse med den 

oprindelige hensigt”30

Problemstillingen omkring delsalg og delomdannelse er altså ikke blevet løst, og reglerne i VSL kapitel 5 skal 

derfor bruges med omtanke, så den selvstændige erhvervsdrivende ikke får negativ indskudskonto og 

dermed mister muligheden for at spare op i virksomhedsordningen. Som det fremgår af næste afsnit, kan 

problemstillingen omkring delomdannelse være endnu vanskeligere at løse. 

5.2.5 Delomdannelse 
Selvstændigt erhvervsdrivende, der benytter virksomhedsordningen, har mulighed for at foretage en 

skattefri virksomhedsomdannelse, hvor virksomheden i virksomhedsordningen omdannes til et selskab. 

Hvis den selvstændige har flere virksomheder, der indgår i virksomhedsordningen, er der mulighed for at 

foretage en skattefri delomdannelse, hvor en af virksomhederne omdannes til et selskab. Reglerne for 

skattefri delomdannelse fremgår af VSL § 16 a. Ligesom ved delsalg kan en delomdannelse medføre en 

negativ indskudskonto.  

For at foretage en skattefri delomdannelse er det en betingelse, at indskudskontoen på tidspunktet for 

omdannelsen er positiv. Hvis det ikke er tilfældet, skal den negative indskudskonto udlignes, før 

omdannelsen kan gennemføres. Hvis der efter en skattefri delomdannelse opstår en negativ 

indskudskonto, er det derfor udelukkende sket som følge af omdannelsen. 

29 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, 
AgroSkat 
30  Lovforslag nr. L 200, Bemærkninger, Lovforslagets formål og baggrund 
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Ved en skattefri delomdannelse indgår vederlaget for den afståede virksomhed ligesom ved delsalg i 

virksomhedsordningen. Vederlaget ved en skattefri delomdannelse er ikke kontanter, men aktier eller 

anparter. Ifølge VSL § 1, stk. 2 kan aktier/anparter, omfattet af aktieavancebeskatningsloven, ikke indgå i 

virksomhedsordningen. Derfor anses de erhvervede aktier for overført fra virksomhedsordningen til den 

selvstændiges privatøkonomi ved begyndelsen af det indkomstår, hvor omdannelsen sker. Overførslen sker 

ved en overførsel fra indskudskontoen til mellemregningskontoen udenom hæverækkefølgen, jf. VSL § 16 

a, stk. 2: 

”Med virkning fra begyndelsen af omdannelsesåret overføres et beløb svarende til kontantværdien 

af vederlaget for virksomheden, jf. lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 2, stk. 1, nr. 3, fra 

indskudskontoen til mellemregningskontoen, uden at der først skal hæves beløb efter § 5, stk. 1.” 

Anskaffelsessummen for aktierne kan, jf. VSL § 16 a, stk. 3, nedsættes med en andel af konto for opsparet 

overskud. Hvis den selvstændige vælger ikke at nedsætte anskaffelsessummen med en andel af det 

opsparede overskud, skal beløbet med tillæg af virksomhedsskat beskattes som personlig indkomst. 

Andelen beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ultimo indkomståret før 

omdannelsesåret, der kan henføres til den omdannede virksomhed, og det samlede kapitalafkastgrundlag 

ultimo indkomståret forud for omdannelsen.  

Hvis kontantvederlaget overstiger indeståendet på indskudskontoen, bliver indskudskontoen negativ som 

følge af delomdannelsen. Derfor medfører skattefrie delomdannelser i mange tilfælde en negativ 

indskudskonto.   

Eksemplet nedenfor viser de skattemæssige konsekvenser af en skattefri delomdannelse før og efter 

lovændringerne. Det er forudsat, at aktiernes anskaffelsessum nedsættes med en forholdsmæssig del af 

det opsparede overskud, jf. beregninger i bilag 8. For at beregningen ikke skal blive for kompliceret, er 

renteudgifter sat til 0, og det eneste ligningsmæssige fradrag, der er medtaget, er beskæftigelsesfradraget. 

Skattesatserne for 2016 er anvendt, og beregningerne tager udgangspunkt i flg. forudsætninger: 

Tabel 5.2.5.1 – Forudsætninger 
Indskudskonto primo 2016 400.000 

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2015 1.800.000 

Kapitalafkastgrundlag vedr. omdannet virksomhed ultimo 2015 600.000 

Kontant nettovederlag 1.000.000 

Skattemæssigt resultat 2016 800.000 

Opsparet overskud pr. 31.12.2015 efter 25% skat 1.000.000 

Midler til privatforbrug 1.324.827 
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Det er forudsat, at der ønskes et privatforbrug i 2016, der efter de gamle regler svarer til summen af 

kontantvederlaget (der overføres skattefrit via mellemregningskontoen) og at der optimeres til 

topskattegrænsen jf. afsnit 4.4.1. Disse forudsætninger medfører et ønsket privatforbrug på 1.325 t.kr.  

I beregningen af de skattemæssige konsekvenser af de nye regler, der er indført med lov nr. 992 af 16. 

september 2014, er det forudsat, at der ønskes et tilsvarende privatforbrug, samt at den selvstændige 

ønsker at udligne den opståede negative indskudskonto, så der fremadrettet kan spares op i 

virksomhedsordningen. 

Tabel 5.2.5.2 - Konsekvens af lov nr. 992 ved delomdannelse 
Gamle regler Nye regler 

Overskud virksomhed 800.000 800.000 

Kapitalafkast (8.000) (8.000)

Hævet opsparet overskud til udligning af negativ indskudskonto - 682.060 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (284.065) - 

Resultat af virksomhed 507.935 1.474.060 

AM-bidrag (40.635) (117.925)

Personlig indkomst, netto 467.300 1.356.135 

Kapitalafkast 8.000 8.000 

Kapitalindkomst i alt 8.000 8.000 

Beskæftigelsesfradrag (28.000) (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000) (28.000)

Skattepligtig indkomst 447.300 1.336.135 

Opsparet overskud ultimo 2016 888.237 155.122 

Beregnet skat i alt 253.602 557.233 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 8 

Tabel 5.2.5.3 - Midler til privatforbrug 
Gamle regler Nye regler 

Kontant nettovederlag 1.000.000 1.000.000 

Kontant hævet 578.429 1.482.060 

Beregnet skat (253.602) (557.233)

Udligning af negativ indskudskonto - (600.000)

Midler til privatforbrug 1.324.827 1.324.827 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af eksemplet, medfører de nye regler en øget beskatning på 304 t.kr., hvis den selvstændige 

erhvervsdrivende ønsker at udligne den negative indskudskonto, så der fremadrettet kan opspares 

overskud i virksomhedsordningen. Ydermere bruges en stor del af det tidligere opsparede overskud til at 
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udligne den negative indskudskonto, så der ultimo står 155 t.kr. på konto for opsparet overskud, hvorimod 

der efter de gamle regler ville være en saldo på 888 t.kr. på konto for opsparet overskud.  

De store skattemæssige konsekvenser af en skattefri delomdannelse efter lovændringen i 2014 medfører, 

at det i mange tilfælde ikke vil være attraktivt at benytte reglerne i VSL kapital 5 omkring skattefri 

delomdannelse, hvis det medfører en negativ indskudskonto, da de skattemæssige konsekvenser kan være 

betydelige. 

Det er umiddelbart svært at finde løsninger på problemstillingen omkring delomdannelse, da reglerne 

medfører, at den selvstændige erhvervsdrivende er tvunget til at overføre hele kontantvederlaget fra 

indskudskontoen til mellemregningskontoen. Formålet med lovændringen var at forhindre, at privatforbrug 

blev finansieret med lavt beskattede midler. En skattefri delomdannelse giver imidlertid ikke øgede midler 

til privatforbrug, da vederlaget er bundet i aktier. I dette tilfælde rammer lovændringen derfor bredere end 

det var tiltænkt.  

5.2.6 Bagatelgrænsen  
Hovedreglen i den nye lovgivning omkring negativ indskudskonto er, som beskrevet tidligere, at det ikke 

skal være muligt at opspare overskud i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen enten primo eller 

ultimo indkomståret er negativ. For ikke at ramme selvstændigt erhvervsdrivende med en ubetydelig 

negativ indskudskonto, var der i L200, Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, indsat en 

undtagelsesbestemmelse, den såkaldte ”bagatelgrænse” med følgende ordlyd: 

”Stk. 5 og § 1, nr. 6, finder ikke anvendelse, hvis den nominelle værdi af en negativ saldo på 

indskudskontoen såvel primo som ultimo indkomståret begge med tillæg af en eventuel 

sikkerhedsstillelse den 11. juni 2014, ikke overstiger 100.000 kr. Uanset 1. pkt. finder § 1, nr. 6, dog 

anvendelse fra og med det indkomstår, hvor en saldo på indskudskontoen bliver negativ eller en 

negativ saldo forøges.”31

Da Lov nr. 992 af 16.september 2014 blev endeligt vedtaget, var bagatelgrænsen hævet til 500.000 kr. 

Derudover var det tilføjet, at sikkerhedsstillelser omfattet af undtagelsesbestemmelserne i § 10, stk. 7 og 8 

ikke skal medregnes ved opgørelsen af bagatelgrænsen. De to undtagelsesbestemmelser vedrører 

sikkerhedsstillelser, der er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition og 

sikkerhedsstillelser i blandet benyttede ejendomme og vil blive gennemgået nærmere i afsnit 5.4.8. Endelig 

blev der foretaget en sproglig præcisering, hvor ordet ”nominel værdi” blev erstattet med ”numerisk 

værdi”. 

31 L200, § 2, stk. 6 
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I spørgsmål 257 af 5. december 2014 blev skatteministeren spurgt, om han kunne bekræfte, at reglerne 

vedrørende bagatelgrænsen udelukkende gjaldt for erhvervsdrivende, der anvendte virksomhedsordningen 

i 2014, hvortil han svarede, at: 

”Det kan bekræftes, at bagatelgrænsen i § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014, alene finder 

anvendelse for skattepligtige, der anvender virksomhedsordningen i indkomståret 2014, henholdsvis 

indkomståret 2015, hvis indkomståret 2015 er påbegyndt d. 11. juni 2015. 

Bagatelgrænsen er derfor ikke udtryk for en generel bundgrænse, men en overgangsregel.”32

Det må antages, at der i sidste sætning i første afsnit skulle have stået ”hvis indkomståret 2015 er 

påbegyndt d. 11. juni 2014” og ikke 11. juni 2015, men det centrale i svaret er, at bagatelgrænsen ikke skal 

forstås som en generel bundgrænse. Derfor vil den selvstændige erhvervsdrivende miste muligheden for at 

opspare overskud i virksomhed med en foreløbig beskatning svarende til selskabsskatteprocenten, både 

hvis indskudskontoen i et indkomstår går fra at være positiv/nul til at være negativ, og hvis den negative 

saldo på indskudskontoen forøges, uanset at den stadig måtte være under bagatelgrænsen.  

Bagatelgrænsen opgøres som summen af den negative indskudskonto og eventuelle sikkerhedsstillelser. 

Sikkerhedsstillelsernes værdi er det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens 

størrelse, opgjort pr. 10. juni 2014. For en nærmere gennemgang af reglerne om sikkerhedsstillelser 

henvises til afsnit 5.4. 

Nedenfor er der opstillet fire forskellige eksempler, der skal illustrere, hvordan reglerne om 

bagatelgrænsen anvendes i praksis: 

Tabel 5.2.6.1 - Eksempel 1, bagatelgrænsen 

Indskudskonto primo indkomståret 2014 (100.000)

Indskudskonto ultimo indkomståret 2014 (100.000)

Sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 500.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

I første eksempel er den numeriske værdi af indskudskontoen og sikkerhedsstillelserne 600.000 kr., og da 

den overstiger bagatelgrænsen på 500.000 kr., kan der ikke ske opsparing af overskud i perioden 11. juni 

2014 – 31. december 2014 og de følgende indkomstår. Der kan først opspares igen fra det indkomstår, hvor 

indskudskontoen både primo og ultimo er nul eller positiv. Desuden er det en forudsætning, at 

sikkerhedsstillelsen er afviklet pr. 31.12.2017, da alt opsparet overskud fra 11. juni 2014 til 31. december 

2017 ellers vil komme til endelig beskatning i indkomståret 2018. 

32 Svar på spørgsmål 257 fra Skatteudvalget d. 18. december 2014 
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Tabel 5.2.6.2 - Eksempel 2, bagatelgrænsen 

Indskudskonto primo indkomståret 2014 (100.000)

Indskudskonto ultimo indkomståret 2014 (100.000)

Sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 300.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

I det andet eksempel er den numeriske værdi af indskudskontoen og sikkerhedsstillelserne 400.000 kr., og 

bagatelgrænsen finder derfor anvendelse. Det er muligt at opspare fra 11. juni 2014 og fremadrettet under 

forudsætning af, at indskudskontoens negative værdi ikke forøges, og at sikkerhedsstillelserne er afviklet d. 

31. december 2017. 

Tabel 5.2.6.3 - Eksempel 3, bagatelgrænsen 

Indskudskonto primo indkomståret 2014 (100.000)

Indskudskonto ultimo indkomståret 2014 50.000 

Sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 500.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

I det tredje eksempel er den numeriske værdi af indskudskontoen og sikkerhedsstillelserne 600.000 kr. pr. 

10. juni 2014 og reglerne om bagatelgrænsen finder derfor ikke anvendelse. Ifølge hovedreglen om negativ 

indskudskonto kan der kun opspares overskud i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen både primo 

og ultimo indkomståret er nul eller positiv, og da indskudskontoen er negativ primo 2014, kan der altså ikke 

opspares fra 11. juni – 31. december 2014. I indkomståret 2015 vil der kunne ske opsparing i 

virksomhedsordning under forudsætning af, at indskudskontoen ultimo 2015 stadig er nul eller positiv, og 

at sikkerhedsstillelserne er afviklet d. 31. december 2017. 

Tabel 5.2.6.4 - Eksempel 4, bagatelgrænsen 

Indskudskonto primo indkomståret 2014 (550.000)

Indskudskonto ultimo indkomståret 2014 (300.000)

Sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 0 

Kilde: Egen tilvirkning 

I det sidste eksempel er der en negativ indskudskonto primo indkomståret 2014 på (550.000) kr., og 

dermed kan reglerne om bagatelgrænsen ikke anvendes i dette eksempel. Ultimo indkomståret er den 

negative indskudskonto nedbragt med 250.000 kr., så den nu er på (300.000) kr. Som nævnt ovenfor er 

bagatelgrænsen en overgangsregel, som skal opgøres pr. 10. juni 2014, så selv om den negative saldo på 

indskudskontoen ultimo 2014 er under bagatelgrænsen, kan der alligevel ikke ske opsparing i 

virksomhedsordningen fra 11. juni – 31. december 2014. Hovedreglen om negativ indskudskonto finder 

derfor anvendelse i dette eksempel, og der kan først opspares igen fra det indkomstår, hvor 

indskudskontoen både primo og ultimo er nul eller positiv. 
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5.2.7 Delkonklusion 
De nye regler omkring negativ indskudskonto blev indført med lov nr. 992 af 16. september 2014 og er ikke 

ændret med lov nr. 652 af 8. juni 2016. Formålet med lovændringen var at sikre, at det ikke længere var 

attraktivt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Ifølge skatteministeren er en formodning om, at 

en negativ indskudskonto skyldes, at der enten er lagt privat gæld ind i virksomhedsordningen, eller at der 

er foretaget hævninger, der overstiger det opsparede overskud i VO.   

Derfor blev der indført en bestemmelse om, at det fra 11. juni 2014 ikke længere er muligt at opspare 

overskud i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen primo eller ultimo indkomståret er negativ. Der 

blev dog som overgangsregel indført en bagatelgrænse, der betød, at selvstændigt erhvervsdrivende, der 

primo indkomståret 2014 havde en negativ indskudskonto, stadig fik mulighed for at opspare overskud, 

hvis den numeriske værdi af den negative indskudskonto og eventuelle sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 

ikke oversteg 500 t.kr. Hvis den negative saldo på indskudskontoen forøges, eller der opstår en negativ 

indskudskonto efter d. 10. juni 2014, gælder overgangsreglen om bagatelgrænsen ikke. 

I nogle tilfælde kan der være andre årsager til den negative indskudskonto. I forbindelse med delsalg og 

delomdannelse kan reglerne i VSL kapitel 5 medføre en negativ indskudskonto, når det kontante 

nettovederlag overføres til privatsfæren. Ligeledes kan der opstå problemer med reglerne om negativ 

indskudskonto, hvis en skattefri ejendomsavance skal hæves ud af virksomhedsordningen.  

5.3 Rentekorrektion 

Ifølge virksomhedsskattelov nr. 1114 af 18. september 2013, som var gældende indtil indgrebet i 2014, blev 

der hvert år opgjort en kapitalafkastsats efter VSL § 9. Kapitalafkastsatsen blev beregnet som et vægtet 

gennemsnit af den effektive rentesats for den udestående lånemasse nedsat med 2 procentpoint og 

derefter nedrundet til nærmeste hele procentsats. Hvis der skulle beregnes rentekorrektion efter reglerne i 

§ 11, blev kapitalafkastsatsen benyttet.  

Med lov nr. 992 af. 16. september 2014 blev der indført en rentekorrektionssats, der bliver beregnet på 

baggrund af det samme vægtede gennemsnit som tidligere, men uden en nedsættelse på 2%. Den 

beregnede sats oprundes til nærmeste hele procentsats jf. §9 a. 

I Dansk Industris høringssvar til L200 anføres det, at der ikke bør være forskel på kapitalafkastsatsen og 

satsen for beregning af rentekorrektion. Til dette svarer ministeren, at: 

”Kapitalafkastsatsen og satsen for beregning af rentekorrektion er en del af den selvregulerende 

mekanisme i virksomhedsordningen, men afspejler ikke det samme. De to satser er udtryk for 
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henholdsvis et alternativt afkast og en alternativ renteudgift. På grund af rentemarginalen er det 

nødvendigt, at der er forskel på de to satser.”33

Som det ses af nedenstående eksempel, betyder den ændrede rentekorrektionssats, at skattebesparelsen 

ved at medtage private renteomkostninger i virksomhedsordningen bliver væsentlig mindre.  

Tabel 5.3.1 - Forudsætninger 
Privat gæld 1.000.000 

Rente på privat gæld, 5% 50.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 

Rentekorrektionssats før lovændringen 1%

Rentekorrektionssats efter lovændringen 4%

I tabellen nedenfor sammenlignes beskatningen, hvis gælden ligger privat, med beskatningen, hvis den 

private gæld er lagt ind i virksomhedsordningen. Beregning med gæld i VO er foretaget med en 

rentekorrektionssats på henholdsvis 1% og 4% (satsen før og efter lovændringen). 

Tabel 5.3.2 - Konsekvenser af forhøjelse af rentekorrektionssatsen med 3% 

Gæld privat 
Gæld i VO før ændring af 
rentekorrektionssatsen 

Gæld i VO efter ændring 
af rentekorrek-

tionssatsen 

Overskud virksomhed 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed - (50.000) (50.000)

Rentekorrektion - 10.000 40.000 

Resultat af virksomhed 1.000.000 960.000 990.000 

AM-bidrag (80.000) (76.800) (79.200)

Personlig indkomst, netto 920.000 883.200 910.800 

Renteudgifter (50.000) - -

Rentekorrektion - (10.000) (40.000)

Kapitalindkomst i alt (50.000) (10.000) (40.000)

Beskæftigelsesfradrag (28.000) (28.000) (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000) (28.000) (28.000)

Skattepligtig indkomst 842.000 845.200 842.800 

Beregnet skat i alt 445.194 436.016 442.899 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 9 

Som det ses af beregningerne, betyder den nye rentekorrektionssats, at skattefordelen ved at indskyde 

privat gæld i VO bliver mindre. I dette eksempel er der taget udgangspunkt i en privat rente på 5%, og da 

33 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af 

virksomhedsskatteloven, Dansk Industri 
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denne procentsats er 1% højere end rentekorrektionssatsen, vil der stadig være en lille skattefordel, og den 

selvregulerende effekt, der er beskrevet i afsnit 4.3.5 virker ikke helt effektivt. Hvis en selvstændig 

erhvervsdrivende vælger at indskyde f.eks. prioritetsgæld i virksomhedsordningen, vil det dog med den 

nuværende realkreditrente betyde en øget skattebetaling i forhold til at beholde gælden privat, hvis man 

vel at mærke ikke tager højde for fordelen ved at kunne afdrage på gælden med lavt beskattede midler 

inde i virksomhedsordningen. 

5.3.1 Delkonklusion, rentekorrektion 
Reglerne omkring rentekorrektion har ligesom reglerne om negativ indskudskonto til formål at gøre det 

mindre attraktivt at medtage privat gæld i virksomhedsordningen. I den oprindelige virksomhedsskattelov 

var beregningen af rentekorrektion en del af den selvregulerende mekanisme, hvor der i forskellige 

situationer skulle beregnes en rentekorrektion, der blev tillagt den personlige indkomst og fratrukket i 

kapitalindkomsten, og dermed øgede skattebetalingen.  

Kapitalafkastssatsen og rentekorrektionssatsen var den samme, og da den lå under den private lånerente, 

fungerede den selvregulerende mekanisme ikke effektivt. Med lov nr. 992 af 16. september 2014 er 

rentekorrektionssatsen forhøjet, så den er 3% højere end kapitalafkastsatsen, hvilket giver en højere 

beskatning for de selvstændige erhvervsdrivende, der er omfattet af reglerne om rentekorrektion. 

5.4 Sikkerhedsstillelser 

Sikkerhedsstillelser, hvor aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for privat gæld, kan ligesom 

indskydelse af privat gæld i virksomhedsordningen medføre privatøkonomiske fordele for den selvstændige 

erhvervsdrivende. Ved f.eks. at oprette en privat kassekredit med sikkerhed i aktiver i 

virksomhedsordningen, kunne den selvstændige erhvervsdrivende finansiere sit privatforbrug via træk på 

kassekreditten, uden at skulle hæve midler ud af virksomhedsordningen. Herved kunne beskatningen 

udskydes eller eventuelt helt undgås, hvis den selvstændige ikke kunne betale skatten, når den forfaldt 

endeligt til betaling. 

For at forhindre denne praksis, blev der i lov nr. 992 af 16. september 2014 indsat regler for beskatningen 

af sikkerhedsstillelser. Reglerne er senere justeret i lov nr. 652 af 8. juni 2016. De to love indeholder ikke en 

præcis definition af, hvilke sikkerhedsstillelser der er omfattet, men grundlæggende er intentionen med 

loven, at sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen kan blive omfattet, hvis der er en 

klar sammenhæng mellem muligheden for optagelse af det private lån og sikkerhedsstillelsen.  

Det betyder, at alle former for sikkerhedsstillelser efter en konkret vurdering kan blive omfattet, herunder 

kautioner, alskyldserklæringer, bankernes generelle modregningsret, virksomhedspant og sikkerhed for 
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kassekreditter. I afsnit 5.4.8 analyseres de forskellige former for sikkerhedsstillelser nærmere med henblik 

på at vurdere, hvornår sikkerhedsstillelserne risikerer at blive omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelser. 

Som tidligere nævnt blev reglerne for beskatning af sikkerhedsstillelser i første omgang indsat i lov nr. 992 

af 16. september 2014. Her fremgår det, at:  

”Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller 

sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige, jf. dog stk. 7-9. Opgørelsen af 

beløbet sker på det tidspunkt, hvor der er stillet sikkerhed.” 34

Det betød, at hvis der fra 11. juni 2014 blev stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i 

virksomhedsordningen, blev værdien af sikkerhedsstillelsen anset for overført til den selvstændige 

erhvervsdrivende, hvilket medførte beskatning.  

Da der på flere områder var usikkerhed omkring fortolkningen af reglerne omkring sikkerhedsstillelser, blev 

reglerne justeret i lov nr. 652 af 8. juni 2016. Lov nr. 652 indeholder hovedsageligt følgende ændringer i 

forhold til lov nr. 992 af 16. september 2014: 

• § 10, stk. 6-9, som blev indsat i virksomhedsskatteloven ved lov nr. 992, blev ophævet, og i stedet blev 

§ 4b, stk. 1 til 4 indsat i virksomhedsskatteloven. Ændringen havde til formål at præcisere, at sikkerhed 

for gæld skal anses for en overførsel. 

• § 5, stk. 1 og 2 i virksomhedsskatteloven blev ændret, så værdien af sikkerhedsstillelser indgår i 

hæverækkefølgen, hvilket ikke var tilfældet i lov nr. 992 af 16. september 2014. Problemstillingen 

behandles nærmere i afsnit 5.4.3 

• § 8, stk. 1 i virksomhedsskatteloven blev ændret, så værdien af sikkerhed for gæld fragår i 

kapitalafkastgrundlaget. 

Selvom lov nr. 652 af 8. juni 2016 på nogle områder ændrede lovgivningen omkring beskatning af 

sikkerhedsstillelser, er det i bemærkningerne til lovforslaget anført, at retspraksis omkring 

sikkerhedsstillelser fra lov nr. 992 af 16. september 2014 stadig er gældende. Når man skal se på beskatning 

af sikkerhedsstillelser, er det derfor nødvendigt både at kende reglerne i lov nr. 992 og 652 samt retspraksis 

fra begge love. 

Reglerne omkring sikkerhedsstillelser kan have vidtrækkende skattemæssige konsekvenser, ikke bare for de 

selvstændige erhvervsdrivende, der tidligere har udnyttet mulighederne i virksomhedsskatteloven til at 

34 Lov nr. 992 af 16. september 2014, § 10, stk. 6 



Lov nr. 992 af 16. september 2014 samt lov nr. 652 af 8. juni 2016 

Side 61 af 161

udskyde beskatningen, men også for alle øvrige selvstændige, der benytter virksomhedsordningen. Dette 

skyldes, at man kan risikere uforvarende at komme til at stille sikkerhed for privat gæld, uden at have til 

formål at finansiere et privatforbrug. Det er derfor vigtigt for rådgivere og revisorer at have kendskab til 

reglerne, så den selvstændige erhvervsdrivende undgår at komme i situationer, hvor han bliver omfattet af 

reglerne for beskatning af sikkerhedsstillelser. 

I de næste afsnit bliver tidspunktet for opgørelse af sikkerhedsstillelser, værdien af sikkerhedsstillelser samt 

den skattemæssige behandling heraf analyseret med henblik på at kunne opgøre, hvordan beskatning af 

sikkerhedsstillelser sker efter reglerne i lov nr. 992 af 16. september 2014 og 8. juni 2016. Derefter 

gennemgås de vigtigste overgangsregler, reglerne for udskiftning af sikkerhedsstillelser og to 

undtagelsesbestemmelser, der betyder, at visse former for sikkerhedsstillelser ikke er omfattet af loven. Til 

sidst gennemgås de forskellig former for sikkerhedsstillelser, og ved hjælp af bindende svar analyseres det, 

hvilke problemstillinger, man skal være særlig opmærksom på.  

5.4.1 Tidspunkt for opgørelse af sikkerhedsstillelser 
Ifølge lov nr. 992 af 16. september 2014 sker opgørelsen af værdien af sikkerhedsstillelser ”på det 

tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed” jf. § 10, stk. 6. I skatteudvalgets betænkning af 8. september 2014 

uddybes det, hvordan bestemmelsen skal fortolkes. Her står der, at fastlæggelsen af værdien af 

sikkerhedsstillelsen sker på det tidspunkt, hvor aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, stilles til 

sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. 35

Dette fik SEGES til at spørge SKAT, hvad der sker, hvis en selvstændig erhvervsdrivende i et indkomstår, 

hvor virksomhedsordningen ikke benyttes, stiller sikkerhed, og den selvstændige i et efterfølgende 

indkomstår indtræder i virksomhedsordningen. SEGES anførte, at de mener, at der hverken skal ske 

beskatning af sikkerhedsstillelsen i det indkomstår, hvor den opstår, eller i et efterfølgende indkomstår. 

Argumentationen var, at der står i loven, at beskatningen sker på det tidspunkt, hvor aktivet stilles til 

sikkerhed.36 SKAT var dog ikke enige i denne fortolkning af loven og mener, at der skal ske beskatning af 

den tidligere opståede sikkerhedsstillelse på det tidspunkt, hvor den selvstændige erhvervsdrivende 

indtræder i virksomhedsordningen.  

I lov nr. 652 af 8. juni 2016 er der derfor sket en præcisering af, hvornår værdien af sikkerhedsstillelserne 

skal opgøres. I § 4 b, der indsættes i virksomhedsskatteloven i stedet for § 10, stk. 6-9, anføres det, at 

beløbet skal opgøres på det tidspunkt, hvor aktiverne stilles til sikkerhed, eller på det tidspunkt, hvor den 

35 Betænkning over lovforslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven afgivet af skatteudvalget 8. september 

2014 

36 Hauge, L. m.fl.: Lovændringer af virksomhedsordningen i 2014 - L200 med kommentarer, s. 46 
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selvstændige erhvervsdrivende indtræder i virksomhedsordningen, hvis der forud for indtrædelsen er stillet 

aktiver, der indskydes i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indskydes. Herved klargøres 

det, at man ikke kan omgå reglerne om beskatning af sikkerhedsstillelser ved at stille sikkerhed, før man 

indtræder i virksomhedsordningen. 

5.4.2 Værdien af sikkerhedsstillelser 
Når tidspunktet for opgørelsen af sikkerhedsstillelsen er fastlagt, skal værdien af sikkerhedsstillelsen 

opgøres. Som det beskrives i afsnit 5.4.5, beskattes værdien af sikkerhedsstillelser, opstået før 11. juni 2014 

ikke, men indgår i forbindelse med opgørelsen af bagatelgrænsen, som er blevet gennemgået i afsnit 5.2.6. 

Sikkerhedsstillelser, der er opstået efter 10. juni 2014 og sikkerhedsstillelser, hvor værdien af 

sikkerhedsstillelsen øges efter 10. juni 2014, skal beskattes som en overførsel til den selvstændige 

erhvervsdrivende, og det er derfor også afgørende for denne type af sikkerhedsstillelser at kunne opgøre 

værdien. 

I lovforslag L200, Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, fremgik det af lovteksten, at der 

skulle ske beskatning af et beløb svarende til sikkerhedsstillelsens størrelse. I en række af høringssvarene til 

lovforslaget blev det anført, at det burde være et beløb svarende til kursværdien af gælden, der skulle 

beskattes, hvis denne var lavere end sikkerhedsstillelsen. På baggrund af indsigelserne blev formuleringen i 

den endelige lovtekst i lov nr. 992 af 16. september 2014 følgende: 

”Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller 

sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige…” 37

I skatteudvalgets betænkning af 8. september 2014 er det uddybet, at sikkerhedsstillelsens størrelse 

fastlægges som aktivernes handelsværdi. Det er også anført, at efterfølgende udsving i værdien af en 

sikkerhedsstillelse, f.eks. en værdistigning i aktivets værdi, ikke har skattemæssige konsekvenser, med 

mindre der er tale om flydende sikkerhedsstillelser som f.eks. virksomhedspant.  Værdien af flydende 

sikkerhedsstillelser udgør derfor en særlig problemstilling, som vil blive gennemgået nærmere i afsnit 5.4.9 

under virksomhedspant.  

Det fremgår af § 3, stk. 3 i lov nr. 992 af 16. september 2014, at sikkerhedsstillelser, der er opstået før d. 11. 

juni 2014, ikke beskattes som en hævning. Hvis sikkerhedsstillelserne efterfølgende forøges, skal der ske 

beskatning af den værdi, sikkerhedsstillelsen er forøget med.  

37 Lov nr. 992 af 16. september 2014, § 10, stk. 6 
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For sikkerhedsstillelser, der er opstået efter 10. juni 2014, skal der ske beskatning af hele værdien af 

sikkerhedsstillelsen, dvs. det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse. 

For sikkerhedsstillelser, der er opstået før 11. juni 2014, hvor værdien af sikkerhedsstillelsen efterfølgende 

forøges, skal der ske beskatning af den yderligere værdi af sikkerhedsstillelsen. 

Når værdien af sikkerhedsstillelsen skal opgøres, skal der tages hensyn til, hvorvidt der er stillet særskilt 

sikkerhed for den private gæld. I mange tilfælde kræver banken selvskyldnerkaution, eller der er i bankens 

betingelser en generel modregningsret. Disse forhold kan medføre, at aktiver i virksomhedsordningen 

anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld. Hvis der samtidig er stillet særskilt sikkerhed for den 

private gæld med aktiver uden for virksomhedsordningen, og der er reel dækning for pantet, skal der ikke 

ske beskatning af sikkerhedsstillelsen.  

Hvis aktiver i virksomhedsordningen både er stillet til sikkerhed for privat gæld og specifik gæld inde i 

virksomhedsordning, skal det opgøres, hvorvidt der er yderligere dækning for pantet. Hvis der kun er 

dækning for gælden i virksomhedsordningen, og ikke for den private gæld, skal den selvstændige ikke 

beskattes af sikkerhedsstillelsen for gæld udenfor virksomhedsordningen. 

5.4.3 Skattemæssig behandling af sikkerhedsstillelser 
Når tidspunktet for og værdien af sikkerhedsstillelsen er fastlagt, skal værdien af sikkerhedsstillelsen 

beskattes. Den skattemæssige behandling af sikkerhedsstillelser er et af de områder, der har været mest 

omdiskuteret, og hvor der skete en væsentlig ændring med indførelsen af lov nr. 652 af 8. juni 2016. I det 

følgende afsnit gennemgås derfor de oprindelige intentioner med lov nr. 992 af 16. september 2014 og den 

endelige skattemæssige behandling af sikkerhedsstillelser, som det ser ud efter lovændringen i 2016.   

Hjelmen til beskatning af sikkerhedsstillelser i lov nr. 992 af 16. september 2014 var indsat i § 10, stk. 6 og 

havde følgende ordlyd: 

”Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller 

sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige, jf. dog stk. 7-9. Opgørelsen af 

beløbet sker på det tidspunkt, hvor der er stillet sikkerhed.” 

Som det fremgik af formuleringen i lovteksten, skal beløbet anses for overført til den skattepligtige. I 

bemærkningerne til 2. betænkning til lovforslag L200 er der redegjort for intentionerne bag § 10, stk. 6, 

herunder, hvordan ordet ”overført” skal fortolkes.  

”Det beløb, der anses for overført til den skattepligtige ifølge den foreslåede § 10, stk. 6, i 

virksomhedsskatteloven, overføres uden for den almindelige hæverækkefølge. Det sker ved, at 
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beløbet tillægges virksomhedens indkomst og anses for hævet af den skattepligtige. Der er alene 

tale om bogholderimæssige posteringer. Hvis der følger kontante beløb med ved overførslen, vil 

dette i sig selv blive anset for en hævning.” 38

Der blev efterfølgende sat spørgsmålstegn ved, om beskatningen af sikkerhedsstillelser udenfor 

hæverækkefølgen var grundlovsstridig, fordi det ikke fremgik klart af lovteksten, at beskatningen sker 

udenom hæverækkefølgen.  

På en henvendelse fra FSR, om hvorvidt der er lovhjemmel til beskatning uden for hæverækkefølgen, 

svarede skatteministeren:  

”Som også klart tilkendegivet i forbindelse med lovforslagets behandling er det opfattelsen, at 

retsvirkningen af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, er, at et beløb anses for overført til den 

skattepligtige, hvorved beløbet tillægges virksomhedens indkomst og anses for hævet af den 

skattepligtige uden om den almindelige hæverækkefølge…….. 

Virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 om sikkerhedsstillelse er baseret på en allerede eksisterende 

systematik i virksomhedsordningen. Bestemmelsen er placeret i lovens § 10 om beskatning af 

overførsler til den skattepligtige, og det fremgår klart af bestemmelsen, at beløbet skal anses for 

overført til den skattepligtige. Ud fra systematikken i skattelovgivningen i øvrigt vil et beløb, som 

overføres til en skattepligtig, som udgangspunkt anses for skattepligtigt som personlig indkomst. 

Bestemmelsen er desuden placeret efter lovens § 5 om hæverækkefølgen, hvad der også indikerer, 

at beløbet ikke er relevant i forbindelse med hæverækkefølgen. Der kan supplerende henvises til, at 

det tydeligt fremgår af forarbejderne til loven, hvad der er hensigten med bestemmelsen i 

virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6. 

Virksomhedsskatteloven er en ældre forholdsvis kompliceret lov. Uanset at det er opfattelsen, at 

det er klart, hvad der er retsvirkningen af lovændringen, viser FSR’s henvendelse, at der kan opstå 

usikkerhed ved fortolkningen af loven. På denne baggrund vil Skatteministeriet derfor overveje, om 

der med fordel kan ske lovmæssige præciseringer af virksomhedsskatteloven.” 39

Konsekvensen af, at værdien af sikkerhedsstillelsen skulle tillægges virksomhedens indkomst og hæves 

udenom hæverækkefølgen var, at der ville ske en dobbeltbeskatning. Når sikkerhedsstillelsen opstod, blev 

den selvstændige beskattet af værdien af sikkerhedsstillelsen, uden at vedkommende fik en 

38 Betænkning over Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, afgivet af skatteudvalget 8. september 

2014, bemærkninger 

39 Svar på spørgsmål 787 fra Skatteudvalget d. 6. oktober 2014 
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formueforøgelse. På det tidspunkt, hvor pengene blev hævet ud for at indfri den private gæld, skete der 

yderligere beskatning af det faktisk hævede beløb, hvilket betød, at beløbet blev beskattet to gange.  

Den oprindelige hensigt med lovændringen var at forhindre, at den selvstændige stillede sikkerhed for 

privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen. Ved at stille sikkerhed for privat gæld med aktiver i 

virksomhedsordningen kunne beskatningen som personlig indkomst udskydes eller helt undgås, hvis 

skatteyderen i sidste ende ikke kunne betale den endelige skat.  

Problemstillingen vedrørende sikkerhedsstillelser kunne løses lovgivningsmæssigt ved at betragte 

sikkerhedsstillelsen som en almindelig hævning, hvilket ville fremrykke beskatningen til det tidspunkt, hvor 

sikkerhedsstillelsen opstod. På den måde ville beskatningen ske på samme tidspunkt, uanset om den 

selvstændige valgte at stille sikkerhed for privat gæld eller foretog hævninger for at finansiere 

privatforbruget.  

Nedenstående eksempel illustrerer de skattemæssige konsekvenser i tilfælde af, at værdien af 

sikkerhedsstillelsen skal tillægges virksomhedens indkomst og i tilfælde af, at den beskattes som en 

hævning i hæverækkefølgen. Det er i beregningerne forudsat, at der ikke skal beregnes hverken 

rentekorrektion eller kapitalafkast. Beregningerne er foretaget på baggrund af skattesatserne for 2014, da 

formålet med eksemplerne er at vise, hvilken forskel de to forskellige måder at beskatte sikkerhedsstillelser 

giver i forhold til de gamle regler. Der er anvendt følgende forudsætninger i alle tre eksempler: 

Tabel 5.4.3.1 - Forudsætninger 
Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 

Sikkerhedsstillelser til beskatning 250.000 

Årets faktiske hævninger 650.000 

Kolonnen ”gamle regler før 11. juni 2014” viser den beregnede skat inden lovændringen, hvor det var 

muligt at stille sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen, uden at det havde 

skattemæssige konsekvenser. Kolonnen ”Udenfor hæverækkefølgen” viser beskatningen, hvis 

sikkerhedsstillelsens værdi på 250 t.kr. både tillægges virksomhedens overskud, som herved bliver på 1.250 

t.kr. samt årets hævninger, som så bliver på 900 t.kr. Endelig viser kolonnen ”I hæverækkefølgen” 

beskatningen, når værdien af sikkerhedsstillelsen er en hævning i hæverækkefølgen, der forøger årets 

hævninger med 250 t.kr. 
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Tabel 5.4.3.2 - Sammenligning af beskatning af sikkerhedsstillelser 

Gamle regler før 11. 
juni 2014 

Udenfor 
hæverækkefølgen* 

I 
hæverækkefølgen**

Overskud virksomhed 1.000.000 1.250.000 1.000.000 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (463.576) (463.576) (132.450)

Resultat af virksomhed 536.424 786.424 867.550 

AM-bidrag (42.914) (62.914) (69.404)

Personlig indkomst, netto 493.510 723.510 798.146 

Renteudgifter - - - 

Kapitalindkomst i alt 0 0 0 

Beskæftigelsesfradrag (25.000) (25.000) (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000) (25.000) (25.000)

Skattepligtig indkomst 468.510 698.510 773.146 

Virksomhedsskat 113.576 113.576 32.450 

Beregnet skat i alt 319.945 458.234 421.984 

*   Beskatning, hvis værdien af sikkerhedsstillelser tillægges virksomhedens indkomst og hæves uden om hæverække- 

      følgen, som skatteministeren har anført i flere høringssvar 

** Beskatning, når værdien af sikkerhedsstillelser overføres til privatøkonomien indenfor hæverækkefølgen jf. VSL § 4b 

     jf. VSL § 4b 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 10 

Forskellen mellem den beregnede skat i kolonnen ”gamle regler” og ”Udenfor hæverækkefølgen” bliver 

138 t.kr. og er udtryk for den dobbeltbeskatning, som er skatteministerens intention med loven. Det 

opsparede overskud i virksomhedsordningen er det samme i begge tilfælde, hvilket betyder, at den 

udskudte skat er identisk. Når den udskudte skat er ens, betyder det, at hele forskellen i den beregnede 

skat er permanent, og de 138 t.kr. kan derfor betragtes som den ”strafskat”, skatteministeren ønsker for at 

sikre, at ingen selvstændige fremover stiller sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen. 

Hvis værdien af sikkerhedsstillelsen er en hævning i hæverækkefølgen som i kolonnen ”I 

hæverækkefølgen”, medfører det i 2014 en skat, der er 102 t.kr. højere end efter de gamle regler. I dette 

tilfælde ses det under ”indkomst til virksomhedsbeskatning”, at det opsparede overskud i 

virksomhedsordningen er 331 t.kr. mindre. Det betyder, at en større del af overskuddet er blevet endeligt 

beskattet, og at den udskudte skat derfor er mindre. Når det opsparede overskud i beregningen ”efter de 

gamle regler” kommer til endelig beskatning, vil det derfor medføre en ekstra skattebetaling, der ca. svarer 

til den ekstra skat, der efter de nye regler vil blive pålagt den selvstændige i 2014. Med andre ord kommer 

de nye regler til at betyde en fremrykning af skattebetalingen, svarende til at værdien af 
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sikkerhedsstillelsen rent faktisk var blevet hævet i 2014. Da den udskudte skat bliver tilsvarende mindre, er 

der i dette tilfælde ikke tale om dobbeltbeskatning. 

Eksemplet illustrerer, at der er stor forskel på den endelige skattebetaling alt efter, hvordan lovteksten 

fortolkes. Som det fremgik af ministerens svar på henvendelsen fra FSR, fastholdt ministeren, at lovteksten 

skulle fortolkes således, at værdien af sikkerhedsstillelserne tillægges virksomhedens indkomst og anses for 

hævet uden om den almindelige hæverækkefølge. Det kom også til udtryk i svaret på spørgsmål 43 til L 200, 

hvor der blev spurgt, om ministeren var enig i, at en sikkerhedsstillelse for privat gæld burde anses for et 

beløb, der er hensat til senere hævning, så dobbeltbeskatning ikke opstår. Til dette svarede ministeren: 

” Som det fremgår af svaret på spørgsmål 13, ses der ikke at være grundlag for, at selvstændige 

har mulighed for at stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld uden for 

virksomhedsordningen. Der er tale om en værnsregel, der fremadrettet skal sikre, at dette ikke 

sker. Ved i stedet som forudsat at tage virksomhedens midler ud gennem hæverækkefølgen, opnår 

den selvstændigt erhvervsdrivende, at beløbet beskattes på normal vis og kun én gang. Det er 

således ikke nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at undgå dobbeltbeskatning at behandle 

sikkerhedsstillelse for privat gæld som en hensættelse til senere hævning.” 40

For at præcisere, at værdien af sikkerhedsstillelser skulle tillægges virksomhedens overskud og anses for 

hævet uden for den almindelige hæverækkefølge, blev der d. 5. oktober 2015 fremsat et lovforslag til 

ændring af virksomhedsskatteloven. Her skulle der ifølge § 11, nr. 2 tilføjes et ekstra punktum til VSL § 10, 

stk. 6, hvor det fremgik, at: 

”Beløb, der anses for overført efter 1. pkt., medregnes til den skattepligtiges personlige indkomst i 

det indkomstår, hvor beløbet anses for overført” 41

Hvis forslaget var blevet vedtaget, ville det give lovhjemmel til den dobbeltbeskatning, der var intentionen 

med lov nr. 992 af 16. september 2014. Lovforslaget blev dog ændret af skatteminister Karsten Lauritzen på 

baggrund af et bindende svar fra Skatterådet, SKM2015.745.SR. I det bindende svar er der i spørgsmål 8 

spurgt, om en beskatning på 250 t.kr. af en sikkerhedsstillelse skal anses for overført til den skattepligtige 

som en fiktiv hævning i overensstemmelse med hæverækkefølgen. SKAT’s indstilling til skatterådet var, at 

der skulle svares benægtende til spørgsmålet med henvisning til ovenstående argumenter om 

intentionerne med loven. Skatterådet valgte dog at ændre SKAT’s indstilling med følgende begrundelse: 

40 Spørgsmål og svar fra skatteudvalget til skatteminister Morten Østergaard til L200 af 11. juni 2014, spørgsmål 43 
41 Forslag til Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., aktieavancebeskatningsloven og 

forskellige love…, fremsat 5. oktober 2015 
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”Det fremgår klart af lovforarbejderne til virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, at lovgivers 

udtrykkelige intention har været, at konsekvensen af, at virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed 

for privat gæld, skal være, at der sker beskatning af et beløb uden om hæverækkefølgen i 

virksomhedsskattelovens § 5. 

Skatterådet nærer imidlertid betænkelighed ved at lægge afgørende vægt på lovgivers intention. 

Efter Skatterådets opfattelse er ordlyden af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 ikke tilstrækkelig 

klar til at udgøre en selvstændig beskatningshjemmel. Skatterådet finder således, at den mest 

naturlige forståelse af ordlyden af lovens § 10, stk. 6, er, at de deri nævnte overførsler skal anses 

for foretaget i overensstemmelse med virksomhedsskattelovens § 5. 

Skatterådet lagde med afgørelsen vægt på den direkte ordlyd af lovens § 10, stk. 6 og tilsidesatte lovgivers 

intentioner med loven. På den baggrund valgte skatteminister Karsten Lauritzen at ændre lovforslaget af 5. 

oktober 2015, så beskatningen nu sker i overensstemmelse med Skatterådets afgørelse.  

Ændringen af reglerne om beskatningen af sikkerhedsstillelser er sket i lov nr. 652 af 8. juni 2016. § 10, stk. 

6-9 i lov nr. 992 af 16. september 2014 blev ophævet, og afsnittet om sikkerhedsstillelser blev flyttet 

længere op i loven til et nyt kapitel, 2 b. Nu står reglerne om sikkerhedsstillelser i § 4 b, stk. 1-4. Desuden er 

der i § 5 i VSL, der omhandler hæverækkefølgen, indsat teksten ”og beløb omfattet af § 4 b, stk. 1”. Det 

betyder, at beskatningen af sikkerhedsstillelser nu indgår i hæverækkefølgen.  

I lov nr. 992 af 16. september 2014 var afsnittet om sikkerhedsstillelser bevidst indsat i § 10, der omhandler 

bestemmelserne om virksomhedens overskud, for at signalere, at beskatningen ikke indgik i 

hæverækkefølgen. Med de nye regler er risikoen for dobbeltbeskatning af sikkerhedsstillelser endeligt 

elimineret. 

5.4.4 Ikrafttrædelsestidspunkt 
Lov nr. 992 af 16. september 2014 trådte i kraft d. 15. september 2014 jf. § 3, stk. 1. Dog er der i § 3, stk. 3 

indsat en bestemmelse om, at afsnittet om sikkerhedsstillelser har virkning allerede fra og med d. 11. juni 

2014, hvor lovforslaget blev fremsat. Fremrykningen af ikrafttrædelsestidspunktet skyldtes, at forslaget 

havde til formål at forhindre utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen. Dette fremgår af 

bemærkningerne til lovforslaget: 

”Der er en nærliggende risiko for, at de skattepligtige, der i dag anvender virksomhedsordningen, i 

perioden fra lovforslagets fremsættelse og indtil et senere virkningstidspunkt stiller aktiver, der 

indgår i virksomhedsordningen, og som ikke allerede er stillet til sikkerhed, til sikkerhed for privat 

gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. Ydermere er der en nærliggende risiko for, at 
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skattepligtige, der i dag ikke anvender virksomhedsordningen, vil vælge at anvende ordningen og i 

perioden fra lovforslagets fremsættelse og indtil et senere virkningstidspunkt stiller aktiver, der 

indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for privat gæld, der ikke indgår i ordningen.” 42

Virkningstidspunktet er afgørende for, hvordan sikkerhedsstillelserne beskattes, da sikkerhedsstillelser, 

oprettet før d. 11. juni 2014, ikke beskattes som en hævning. I det følgende afsnit gennemgås de 

overgangsreglerne, der blev indført for sikkerhedsstillelser oprettet før 11. juni 2014, nærmere. 

5.4.5 Overgangsregler i forbindelse med beskatning af sikkerhedsstillelser 
De generelle regler om beskatning af sikkerhedsstillelser gælder kun for sikkerhedsstillelser stillet fra 11. 

juni 2014 jf. § 3, stk. 3 i lov nr. 992 af 16. september 2014. Sikkerhedsstillelser, der er opstået før d. 11. juni 

2014, beskattes derfor ikke som en hævning, men kan alligevel have indflydelse på den samlede 

beskatning. Som beskrevet i afsnit 5.2.6 om bagatelgrænsen, tæller sikkerhedsstillelsernes værdi pr. 10. 

juni 2014 med i bagatelgrænsen på 500 t.kr. Hvis indskudskontoens negative værdi pr. 31.12.2013 tillagt 

sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 overstiger 500 t.kr., medfører det, at der allerede fra 11. juni 2014 ikke 

kan opspares overskud i virksomhedsordningen.  

En anden overgangsregel i forbindelse med sikkerhedsstillelser oprettet før 11. juni 2014 fremgår af lov nr. 

992, § 3, stk. 5: 

”Står aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen, den 1. januar 2018, kan der, så længe aktiverne står til sikkerhed, ikke 

foretages foreløbig beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, for indkomst erhvervet 

fra og med den 1. januar 2018. 1. pkt. finder ikke anvendelse for sikkerhedsstillelse omfattet af 

virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2. Hvis et eller flere af 

aktiverne, jf. 1. pkt., var stillet til sikkerhed den 10. juni 2014, overføres et beløb svarende til 

eventuelt virksomhedsoverskud i perioden fra og med den 11. juni 2014 til og med den 31. 

december 2017, der er beskattet foreløbigt efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, til den 

skattepligtige med virkning fra den 1. januar 2018. Virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7 og 8, som 

indsat ved denne lovs § 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse.” 

Det betyder, at den selvstændige pr. 31. december 2017 skal have afviklet de sikkerhedsstillelser, der 

eksisterede pr. 10. juni 2014. I overgangsperioden fra 11. juni 2014 til 31. december 2017 er det fortsat 

muligt at opspare overskud i virksomhedsordningen, men hvis ikke sikkerhedsstillelserne fra perioden før d. 

11. juni 2014 er afviklet d. 31. december 2017, medfører det, at alt overskud for perioden 11. juni 2014 til 

42Lovforslag L 200 af 11. juni 2014, bemærkninger til § 2, stk. 3 
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31. december 2017 kommer til endelig beskatning i indkomståret 2018. Desuden er det fra 1. januar 2018 

ikke muligt at opspare overskud, før sikkerhedsstillelserne er ophørt.  

Reglerne gælder ikke for sikkerhedsstillelser omfattet af undtagelsesreglerne omkring forretningsmæssigt 

begrundede lån og lån i blandet benyttede ejendomme, som beskrives i afsnit 5.4.7. Sikkerhedsstillelser, 

der er optaget efter 10. juni 2014 samt forøgelser af sikkerhedsstillelser efter 10. juni 2014, der allerede er 

blevet beskattet som en overførsel, medfører ikke en begrænsning i retten til at opspare overskud. 

5.4.6 Udskiftning af sikkerhedsstillelser 
L200, forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, affødte en række spørgsmål vedrørende 

udskiftning af eksisterende sikkerhedsstillelser, da en udskiftning potentielt kan betyde, at der sker 

beskatning af en sikkerhedsstillelse, hver gang et lån omlægges. 

I lov nr. 992 af 16. september 2014 er det i § 10, stk. 9 præciseret, at der ikke sker beskatning ved 

udskiftninger af sikkerhedsstillelser, der eksisterede d. 10 juni 2014 og som afløses i perioden fra 11. juni 

2014 til 31.december 2017, hvis den nye sikkerhedsstillelse beløbsmæssigt ikke overstiger den oprindelige 

sikkerhedsstillelse. 

Dette er også bekræftet i SKM2015.665.SR, hvor en selvstændig erhvervsdrivende ønsker at bruge et 

bankindestående i virksomhedsordningen, som han har stillet til sikkerhed for privat gæld, til at indfri et 

realkreditlån i virksomhedsordningen. I den forbindelse ønsker han i stedet at stille sikkerhed for den 

private gæld med et ejerpantebrev i en ejendom, der indgår i virksomhedsordningen. SKAT bekræfter i det 

bindende svar, at den selvstændige ikke bliver beskattet i forbindelse med udskiftningen af 

sikkerhedsstillelsen, fordi den oprindelige sikkerhedsstillelse eksisterede pr. 10. juni 2014, og den nye 

sikkerhedsstillelse beløbsmæssigt ikke overstiger den oprindelige sikkerhedsstillelse. Det anføres, at: 

”Den foreslåede overgangsbestemmelse indebærer, at værdien af en sikkerhedsstillelse, der 

eksisterede den. 10. juni 2014, fastfryses, og at den skattepligtige frit kan stille en tilsvarende 

sikkerhedsstillelse fra og med d. 11. juni 2014 til og med den 31. december 2017, hvis den 

sidstnævnte sikkerhedsstillelse ikke overstiger den oprindelige sikkerhedsstillelse beløbsmæssigt.”43

 Hvis sikkerhedsstillelsen er opstået efter d. 10 juni 2014 og efterfølgende udskiftes, afhænger den 

skattemæssige behandling af, hvorvidt der foreligger en ny fordring i skattemæssig forstand44. Hvis der sker 

43 SKM2015.665.SR 
44 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af 

virksomhedsskatteloven, AgroSkat 
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ændring i f.eks. kreditvilkår, er det afgørende, om der ifølge kursgevinstlovens praksis er tale om stiftelse af 

en ny fordring. Hvis dette er tilfældet, skal også den nye fordring beskattes, og den selvstændige bliver 

beskattet to gange. Det er derfor vigtigt, at man ved omlægning af lån forholder sig til, om der kan blive tale 

om en ny fordring i skattemæssig forstand og evt. søger om bindende svar for at få afklaret den 

skattemæssige behandling.  

5.4.7 Undtagelser 
Da L200 blev fremsat 11. juni 2014, var formuleringen i lovteksten omkring sikkerhedsstillelser som følger: 

”Stilles aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen, anses et beløb, der svarer til sikkerhedens størrelse for overført til den 

skattepligtige.”45

Oprindeligt var intentionen altså, at alle sikkerhedsstillelser uden undtagelse skulle beskattes, og det blev 

kritiseret i mange af høringssvarene. Bl.a. anførte Dansk Byggeri, at mange håndværkere havde stillet deres 

virksomheds aktivitet til sikkerhed for ikke-privat gæld uden for virksomhedsordningen.46 På baggrund af 

høringssvarene blev der i lov nr. 992 af 16. september 2014 indsat to undtagelsesbestemmelser, der 

medførte, at følgende sikkerhedsstillelser ikke blev beskattet: 

• Sikkerhedsstillelser opstået som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition 

• Sikkerhedsstillelser i blandet benyttede ejendomme.  

De to undtagelsesbestemmelser gennemgås i de følgende afsnit. 

5.4.7.1 Sikkerhedsstillelser stillet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition 

Undtagelsen omkring beskatning af sikkerhedsstillelser, der er foretaget som led i en forretningsmæssig 

disposition, er indsat i §10, stk. 7 i lov nr. 992 af 16. september 2014 og rykket til §4b, stk. 2 i lov nr. 652 af 

8. juni 2016. Indholdet i de to paragraffer er det samme, selvom ordlyden er en smule forskellig. 

Undtagelsesreglen medførte naturligt nok en diskussion af, hvilke situationer der kan betragtes som 

sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. I betænkningen afgivet af Skatteudvalget 8. september 2014 

anføres det, at en af betingelserne for, at der foreligger en sædvanlig forretningsmæssig disposition er, at 

sikkerhedsstillelsen skal tjene et forretningsmæssigt formål for den skattepligtiges virksomhed under 

virksomhedsordningen. Det er f.eks. tilfældet, hvis løbende samhandel mellem virksomhederne 

afstedkommer behovet for sikkerhedsstillelsen. Som eksempel er givet den situation, at en leverandør 

45 Lovforslag nr. L 200, §1, nr. 2 
46 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af 

virksomhedsskatteloven, Dansk Byggeri 
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grundet manglende likviditet ikke kan udføre en ordre, medmindre den skattepligtige stiller sikkerhed over 

for leverandørens pengeinstitut47. 

I spørgsmål 34 fra skatteudvalget blev skatteministeren bedt om at redegøre for, hvad der forstås ved en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition. Han svarede, at det beror på en konkret vurdering, som består af 

en test bestående af to elementer, der begge skal være opfyldt for, at sikkerhedsstillelsen bliver omfattet af 

undtagelsesreglen i § 4b, stk. 2 (tidligere § 10, stk. 7): 

”For det første skal der være tale om, at sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition. Dette indebærer, at det altid vil være et krav, at behovet for 

sikkerhedsstillelse udspringer af en anden forretningsmæssig disposition mellem den 

skattepligtiges virksomhed under virksomhedsordningen og tredjemand. 

Sikkerhedsstillelsen kan herved siges at være af sekundær betydning og må derfor ikke være det 

bærende element i transaktionen mellem parterne. Ved vurderingen kan der eksempelvis lægges 

vægt på, om det er den løbende samhandel mellem den skattepligtiges virksomhedsordningen og 

tredjemand, som afstedkommer behovet for sikkerhedsstillelse. 

For det andet skal dispositionen i form af sikkerhedsstillelsen tjene et forretningsmæssigt formål 

for den skattepligtiges virksomhed under virksomhedsordningen. Dette indebærer, at 

sikkerhedsstillelsen f.eks. skal være foretaget på armslængdevilkår, og at modydelsen for 

sikkerhedsstillelsen skal afspejle den risiko, som den skattepligtiges virksomhed under 

virksomhedsordningen påtager sig ved at stille aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til 

sikkerhed for eksempelvis tredjemands gæld. Der behøver ikke være tale om en særskilt modydelse, 

idet modydelsen kan være integreret i parternes samlede udvekslinger.”48

Det er altså afgørende, om sikkerhedsstillelsen tjener et forretningsmæssigt formål for den skattepligtiges 

virksomhed under virksomhedsordningen, og at sikkerhedsstillelsen ikke er det bærende element i 

transaktionen mellem parterne.  

Siden reglerne om sikkerhedsstillelser blev indført, er der kommet en række bindende svar fra SKAT, som 

skal afklare, hvorvidt konkrete dispositioner er sædvanlige forretningsmæssig dispositioner. Nedenfor vil 

nogle af de væsentligste bindende svar blive gennemgået for at analysere, hvad SKAT lægger vægt på ved 

bedømmelsen af, om en sikkerhedsstillelse er omfattet af undtagelsesreglen i VSL § 4b, stk.2. 

47 Betænkning over Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, afgivet af skatteudvalget 8. september 2014 
48 Spørgsmål og svar fra skatteudvalget til skatteminister Morten Østergaard til L200 af 11. juni 2014, spørgsmål 34 
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I SKM2015.474.SR driver spørger og hans bror landbrugsvirksomhed og har et tæt samarbejde. De driver 

hver deres landbrug og har derudover et fælles I/S, som køber smågrise af ejerne og opfeder dem til 

slagtning. I forbindelse med et bankskifte er det et krav, at spørger indtræder som meddebitor på et lån og 

derudover pantsætter sine landbrugsejendomme til sikkerhed for et af broderens engagementer med et 

pengeinstitut. SKAT giver spørger medhold i, at der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

Deres begrundelse er bygget på ministerens forudsætninger, som begge vurderes at være opfyldt. Der 

lægges især vægt på den betydelige samhandel, der er mellem virksomhederne, det faktum, at spørgers 

fortsatte drift er afhængig af, at broderens virksomhed også kan fortsætte, samt at det er oplyst, at 

samhandlen foregår på armslængdevilkår. 

I SKM2016.96.SR får spørger derimod ikke medhold i, at et ejerpantebrev i en erhvervsejendom i 

virksomhedsordningen kan stilles til sikkerhed for en kassekredit i spørgers selskab, som ejendommen er 

udlejet til. I forbindelse med flytningen af spørgers malervirksomhed fra den personlige virksomhed til et 

selskab er ejendommen forblevet i den personlige virksomhed og udlejes nu til selskabet. SKAT begrunder 

afgørelsen med, at det ikke kan anses som et led i udlejningsvirksomhedens almindelige aktivitet at stille 

sikkerhed for lejers kassekredit, men at dispositionen snarere udspringer af driftsselskabets behov for 

almindelig driftsfinansiering. 

Derimod har SKAT i SKM2015.693.SR afgjort, at der var tale om en klar og sædvanlig forretningsmæssig 

disposition, da en ejendom, hvorfra der drives lægevirksomhed, blev overdraget fra et I/S til et nystiftet 

ejendomsselskab. Ønsket med omdannelsen var at gøre det lettere at optage nye læger i forbindelse med 

generationsskifte, da nye interessenter så ikke behøvede at købe sig ind i en andel af ejendommen. Da 

dispositionen var forretningsmæssigt begrundet, medførte det, at kautioner stillet af 

virksomhedsdeltagerne ikke skulle beskattes efter VSL § 4b, stk. 1.  

SKM2015.528.SR vedrører en situation, hvor spørger kautionerer for en driftskredit i et nystiftet 

anpartsselskab, som han ejer 100%. Det bindende svar vedrører i første omgang spørgsmålet om, hvorvidt 

personlig kaution medfører, at der er tale om en sikkerhedsstillelse omfattet af reglerne i lov nr. 992 af 16. 

september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016. SKAT mener, at den personlige kaution er omfattet af de nye 

regler, og begrundelsen herfor vil blive gennemgået i afsnittet om kautioner.  

Det bindende svar er dog også relevant i forhold til dette afsnit, da SKAT også tager stilling til, hvorvidt 

sikkerhedsstillelsen (kautionen) er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. I 

argumentationen henvises til spørgsmål 34 fra Skatteudvalget, hvor der står, at det er en forudsætning, at 

sikkerhedsstillelsen er foretaget på armslængdevilkår. Aktiviteten, som består i opdræt af mink, er 

overdraget fra den personlige virksomhed til et nystiftet selskab, mens varelageret er blevet i den 
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personlige virksomhed. Der er en stor negativ indskudskonto i den personlige virksomhed, hvilket betyder, 

at det fremadrettet ikke vil være muligt at spare op. Denne kendsgerning tyder ifølge SKAT på, at 

konstruktionen, hvor driften lægges over i et selskab, ikke er kommercielt begrundet, men udelukkende er 

foretaget, fordi der er tale om to interesseforbundne parter: 

”Sammenfattende er det SKATs opfattelse, at organisationsændringen i spørgers virksomhed har til 

formål for det første at give mulighed for fremtidig opsparing, men nu i selskabsform…49

SKAT ender derfor med at konkludere, at sikkerhedsstillelsen ikke er led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition. 

På baggrund af de bindende svar kan det konkluderes, at der ved afgørelsen af, om der er tale om en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition, bliver lagt vægt på, om de to kriterier, der er opstillet i spørgsmål 

34 fra Skatteudvalget, er opfyldt. I tvivlstilfælde kan det være en god idé at søge om et bindende svar på 

den konkrete problemstilling, da det kan få væsentlige skattemæssige konsekvenser, hvis en 

sikkerhedsstillelse er omfattet af de nye regler og derfor bliver beskattet. 

5.4.7.2 Blandet benyttede ejendomme 

Undtagelsen omkring beskatning af sikkerhedsstillelser i blandet benyttede ejendomme er indsat i § 10, stk. 

8 i lov nr. 992 af 16. september 2014 og rykket til § 4b, stk. 3 i lov nr. 652 af 8. juni 2016. Ordlyden er som 

følger: 

”Stk. 1 finder ikke anvendelse for gæld med pant i fast ejendom omfattet af §1, stk. 3, 2. og 3. pkt., 

i det omfang gældens kursværdi ikke overstiger ejendomsværdien med tillæg af udgifter til 

forbedringer, som er foretaget efter fastsættelsen af ejendomsværdien, eller den kontante 

anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener til bolig for den skattepligtige. Vurderingen 

efter 1. pkt. foretages på det tidspunkt, hvor der gives pant i den faste ejendom, eller på det 

tidspunkt, hvor den skattepligtiges tilvalg af virksomhedsordningen har virkning fra, hvis den 

skattepligtige forud for tilvalget af virksomhedsordningen har givet pant i ejendomme for gæld, der 

ikke indskydes i virksomhedsordningen samtidig med ejendommen. Stk. 1 finder ikke anvendelse 

for gæld med pant i fast ejendom omfattet af §1, stk.3, 2. og 3. pkt., hvis gælden kan henføres til 

omlægning af gæld, der er undtaget efter 1. pkt., og kursværdien af gælden ikke overstiger 

kursværdien af den gæld, der er omlagt.”50

49 SKM2015.528.SR 
50 Lov nr. 652 af 8. juni 2016, § 4b, stk. 3 
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Undtagelsen indebærer, at skattepligtige kan stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat 

gæld svarende til værdien af den del af en blandet benyttet ejendom, der tjener til bolig for den 

skattepligtige (ejeren). 

De ejendomme, der er omfattet af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 2. pkt., er blandet benyttede 

ejendomme, hvor mindst 25% anvendes erhvervsmæssigt, og hvor der er foretaget en fordeling af 

ejendomsværdien på den erhvervsmæssige andel og ejerboligen. Det er et krav, at den skattepligtige bor i 

boligen på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed. Udover blandet benyttede ejendomme er visse 

udlejningsejendomme, som er nævnt i EVSL § 4, nr. 6-8, også omfattet.  

Den del af sikkerhedsstillelsen, der bliver omfattet af undtagelsesreglen og dermed ikke skal beskattes, kan 

højst udgøre værdien af enten ejendomsværdien tillagt eventuelle forbedringer, der er foretaget siden 

seneste ejendomsvurdering, eller den kontante anskaffelsessum. Det betyder, at hvis gældens kursværdi er 

højere end begge de to ovennævnte værdier, vil der skulle ske beskatning af en sikkerhedsstillelse svarende 

til den del af gælden, der overstiger ejendomsværdien eller den kontante anskaffelsessum. Det fremgår af 

betænkningen, afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 om forslag til lov om ændring af 

virksomhedsskatteloven, at der til den faktiske anskaffelsessum kan tillægges de eventuelle forbedringer, 

der er omfattet af VSL § 1, stk. 3. 

Ifølge lov nr. 992 af 16. september 2014 skal vurderingen foretages på det tidspunkt, hvor der gives pant i 

ejendommen. FSR har 8. september 2014 forespurgt skatteudvalget, om det er korrekt, at tidspunktet for, 

hvornår det skal måles, om værdien af den private del af en blandet benyttet bolig overstiger den private 

gæld, er pantsætningstidspunktet, uanset at det måtte ligge mange år tilbage i tiden. Hertil svarer 

skatteministeren: 

”Det kan bekræftes. Vurderingen af, hvorvidt gælden overstiger ejendomsværdien af den del af den 

blandet benyttede ejendom, der tjener til bolig for den skattepligtige, skal ske på det tidspunkt, 

hvor der gives pant i ejendommen. Det gælder uanset, at pantsætningen har fundet sted for flere 

år siden."51

At vurderingen foregår på pantsætningstidspunktet har den betydning, at efterfølgende udsving i 

ejendomsværdien ikke vil medføre beskatning, så længe sikkerhedsstillelsen opretholdes. I lov nr. 652 af. 8. 

juni 2016 er ordlyden ændret, så det præciseres, at hvis der inden indtræden i virksomhedsordningen er 

givet pant i en privat ejendom, som indskydes i virksomhedsordningen, uden at den tilhørende gæld følger 

med, skal vurderingen ske på det tidspunkt, hvor den skattepligtige indtræder i virksomhedsordningen.  

51 Svar på spørgsmål 787 fra Skatteudvalget d. 6. oktober 2014 
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For at illustrere hvad lovteksten i praksis betyder, er der nedenfor opstillet eksempler på tre forskellige 

situationer, hvor kursværdien af gælden er den samme, men beskatningen af sikkerhedsstillelsen bliver 

forskellig. I alle eksemplerne er det forudsat, at der er givet pant i ejendommen i 2011, og at indtræden i 

virksomhedsordningen er sket før 2011. 

Tabel 5.4.7.2.1 - Sikkerhedsstillelse, blandet benyttet ejendom 

Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 

Ejendomsværdi 2014 2.500.000 1.900.000 2.500.000 

Ejendomsværdi 2011 1.600.000 2.200.000 1.600.000 

Anskaffelsessum 2007 1.300.000 1.300.000 1.300.000 

Forbedring 2009 0 0 500.000 

Gældens værdi 10. juni 2014 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 400.000 0 200.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

I eksempel 1 overstiger ejendomsværdien den kontante anskaffelsessum, og det er derfor den, der 

benyttes ved opgørelsen. Gældens værdi pr. 10 juni 2014 er 2.000 t.kr., hvilket er 400 t.kr. højere end 

ejendomsværdien på 1.600 t.kr., og der skal derfor i princippet ske beskatning af en sikkerhedsstillelse på 

400 t.kr. Som nævnt i et tidligere afsnit, er der dog indført særlige overgangsregler vedr. sikkerhedsstillelser 

opstået før 11. juni 2014, og da sikkerhedsstillelsen i dette eksempel opstod i 2011, vil den være omfattet 

af disse regler og bliver derfor ikke umiddelbart beskattet. De nærmere regler vedr. bagatelgrænsen er 

gennemgået i afsnit 5.2.6. Bemærk, at det er ejendomsværdien fra 2011 og ikke den fra 2014, der benyttes, 

da det er det tidspunkt, hvor der blev givet pant i ejendommen, der er afgørende for beskatningen. 

I eksempel 2 overstiger ejendomsværdien i 2011 gældens værdi pr. 10. juni, og der vil derfor ikke ske nogen 

beskatning. Som i ovenstående eksempel har ejendomsværdien fra 2014 ingen betydning, da det ikke er på 

dette tidspunkt, der er givet pant i ejendommen. 

I eksempel 3 er tilføjet en ekstra forudsætning om, at der i 2009 er udført forbedringer på boligen for i alt 

500 t.kr. Dette beløb skal lægges til anskaffelsessummen fra 2007 for at få den kontante anskaffelsessum 

men ikke til ejendomsværdien, da seneste ejendomsvurdering er fra 2011 og altså efter, at forbedringen er 

foretaget. Det betyder, at den kontante anskaffelsessum udgør 1.800 t.kr. og altså overstiger 

ejendomsværdien for 2011. Gælden er dog stadig højere og overstiger den kontante anskaffelsessum med 

200 t.kr. Ligesom i eksempel 1 er sikkerhedsstillelsen omfattet af overgangsreglerne i § 3 i lov nr. 992 af 16. 

september 2014. 

Der er givet flere bindende svar vedrørende blandet benyttede ejendomme. De knytter sig primært til, 

hvordan ejendomsværdien og den kontante anskaffelsessum skal opgøres. I SKM2016.44.SR ønsker spørger 



Lov nr. 992 af 16. september 2014 samt lov nr. 652 af 8. juni 2016 

Side 77 af 161

dels at få bekræftet, om det er stuehusets faktiske anskaffelsessum inkl. forbedringer, der kan anvendes 

ved opgørelse af sikkerhedsstillelsens størrelse, dels om ejendomsvurderinger fra 2010 og 2012 kan 

tillægges en andel af forbedringsudgifter fra 2005 og 2006, fordi spørger ikke mener, at 

ejendomsvurderingerne afspejler de afholdte udgifter. SKAT bekræfter, at der med den kontante 

anskaffelsessum skal forstås anskaffelsessummen tillagt forbedringer omfattet af VSL § 1, stk. 3. Derimod 

får spørger ikke medhold i, at forbedringer foretaget før en ejendomsvurdering kan medtages, selv om 

ejendomsvurderingen ikke afspejler de faktisk afholdte udgifter. Denne afgørelse harmonerer med 

ordlyden af § 4b, stk. 3, hvor der står, at udgifter til forbedring afholdt efter seneste offentlige 

ejendomsvurdering må tillægges ejendomsværdien.  

SKM2016.45.SR omhandler et tilfælde, hvor det gamle stuehus i en landbrugsejendom er revet ned, og der 

er ved at blive opført et nyt stuehus. Spørger ønsker bekræftet, at sikkerhedsstillelsen skal opgøres med 

udgangspunkt i den seneste ejendomsvurdering for det gamle stuehus og tillagt de opførelsesudgifter for 

det nye stuehus, der allerede er afholdt på tidspunktet for pantsætningen. SKAT afviser, at 

ejendomsværdien for det gamle stuehus skal indgå i opgørelsen, da opførelsen af det nye stuehus ikke kan 

betragtes som en forbedring af det gamle stuehus, der efterfølgende blev revet ned. Derimod skal både de 

på pantsætningstidspunktet afholdte udgifter og de forventede udgifter til færdiggørelsen af det nye 

stuehus medtages med nedenstående begrundelse: 

”Der skal efter SKATs opfattelse foretages en konkret vurdering af et nybyggeri, hvorefter et 

naturligt forløb for opførelsen, hvor der især kan henses til indholdet af entreprisekontrakten, 

tidspunktet for udgifternes afholdelse og for låneoptagelsen, låneprovenuets anvendelse, 

indflytningen i boligen, m.m., bør medføre, at ikke blot foreløbigt betalte byggerater skal anses for 

anskaffelsessum i forbindelse med vurderingen efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8.  

Efter de foreliggende oplysninger, hvor pantsætningen af ejendommen fandt sted midt i 

byggeperioden, vil en umiddelbar vurdering på pantsætningstidspunktet medføre, at kun en 

mindre del af anskaffelsessummen vil indgå i opgørelsen efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 

8.”52

SKAT tager endvidere stilling til, at udgifterne til et haveanlæg også kan indgå i den kontante 

anskaffelsessum, ligesom værdien af den grund, stuehuset er bygget på, kan medregnes. 

Det vurderes, at der med de bindende svar ikke hersker den store tvivl om, hvordan henholdsvis 

ejendomsværdien og den kontante anskaffelsessum skal opgøres. Problemet i forhold til de blandede 

52 SKM2016.45.SR 
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benyttede ejendomme opstår i de tilfælde, hvor den ”oprindelige” sikkerhedsstillelse bortfalder og 

erstattes af en ny sikkerhedsstillelse, f.eks. hvis den selvstændige ønsker at omlægge sine lån. I dette 

tilfælde vil det være ejendomsværdien på tidspunktet for den nye pantsætning, der skal lægges til grund. 

Det betyder, at hvis ejendomsværdien er faldet til under gældens kursværdi, vil den skattepligtige blive 

beskattet af forskellen mellem ejendomsværdien og gældens kursværdi, selv om det nye lån ikke er større 

end det gamle. Mange af de blandet benyttede ejendomme er landbrugsejendomme, hvor økonomien ofte 

er stram, og hvis der for år tilbage er optaget f.eks. afdragsfrie lån med den forventning, at lånet kunne 

omlægges, når afdragsfriheden udløb, kan de nye regler få store konsekvenser. 

5.4.8 Forskellige former for sikkerhedsstillelser 
I forbindelse med de nye regler om sikkerhedsstillelser er der især to problemstillinger, der gør sig 

gældende: 

• Hvilke sikkerhedsstillelser er omfattet af loven? 

• Hvordan behandles ”flydende pant” som f.eks. virksomhedspant og kassekredit? 

Hverken lov nr. 992 af 16. september 2014 eller lov nr. 652 af 8. juni 2016 indeholder en egentlig definition 

af, hvilke sikkerhedsstillelser der er omfattet af de nye bestemmelser. Det skabte en del usikkerhed, og 

Danske Advokater skrev derfor i deres høringssvar til L200: 

”Der ønskes en præcisering af begrebet ”sikkerhedsstillelse”. Det er Danske Advokaters opfattelse, 

at alene situationer, hvor der tinglyses pant, omfattes af lovforslaget”53

Hertil svarede ministeren: 

”Det vil være udgangspunktet, at der skal være foretaget en særskilt sikringsakt fx tinglysning, før 

virksomhedens aktiver anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld, og situationen 

omfattes af værnsreglerne i lovforslaget. Det kan dog ikke på forhånd udelukkes, at andre aftaler 

eller forhold i øvrigt kan inddrages i vurderingen af, om virksomhedens aktiver anses for at være 

stillet til sikkerhed for privat gæld.”31

Der kom en del høringssvar til skatteministeren angående forskellige former for generelle 

sikkerhedsstillelser og om hvorvidt man kan risikere, at disse sikkerhedsstillelser er omfattet af lov nr. 992 

og 652. Fælles for skatteministerens svar er, at hvis der efter en konkret vurdering menes at være tale om 

et arrangement i et pengeinstitut, der betyder, at der er en klar sammenhæng mellem muligheden for at 

53 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af 

virksomhedsskatteloven, Danske Advokater
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optage kredit i privatsfæren og aktiverne i virksomhedsordningen, vil der være tale om en 

sikkerhedsstillelse, der skal beskattes efter VSL § 4b, stk. 1 (tidligere § 10, stk. 6). Det betyder, at hvis det 

vurderes, at det ikke ville være muligt at opnå de samme vilkår for det private lån, uden at långiver tog 

hensyn til formuen i virksomhedsordningen, kan det medføre beskatning, selvom der ikke er tale om en 

direkte sikkerhedsstillelse. 

Der foreligger altså ikke en klar afgrænsning af, hvilke sikkerhedsstillelser, der er omfattet af lov nr. 992 og 

lov nr. 652. I de kommende afsnit vil de mest almindelige former for sikkerhedsstillelser blive gennemgået, 

og høringssvar til L200 samt bindende svar vil blive inddraget for at analysere, hvilke situationer, 

lovindgrebene omfatter. 

5.4.8.1 Kassekredit 

Et af hovedformålene med ændringerne i virksomhedsskatteloven var at sikre, at det ikke længere var 

muligt at finansiere sit privatforbrug ved at stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat 

gæld. Ved at oprette en privat kassekredit med sikkerhed i virksomhedens aktiver var det i princippet 

muligt at undgå hævninger fra virksomheden til privatøkonomien og dermed udskyde beskatningen.  

En kassekredit er et lån, hvor man har mulighed for løbende at hæve et variabelt beløb op til et aftalt 

maksimum. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende har en privat kassekredit, og der er stillet aktiver i 

virksomhedsordningen til sikkerhed for denne, er den omfattet af VSL § 4b, stk. 1.  

Når værdien af en sikkerhedsstillelse skal opgøres, anses et beløb svarende til det laveste beløb af enten 

gældens kursværdi eller aktivernes handelsværdi for at være overført fra virksomhedsordningen til 

privatøkonomien54.  Hvis aktivernes værdi er større end trækningsretten eller det faktiske træk på 

kassekreditten, bliver det derfor de løbende hævninger på kassekreditten, der er afgørende for 

beskatningen af sikkerhedsstillelsen. Det er i bemærkningerne til ændringsforslaget til L200 præciseret, at 

det er det faktiske træk på kassekreditten og ikke selve trækningsretten, der fører til beskatning: 

”I forhold til kreditter med en trækningsret f.eks. en kassekredit anses gældens størrelse for at være det 

beløb, der faktisk er trukket på kassekreditten. Den skattepligtige bliver derfor ikke beskattet af selve 

trækningsretten…. Beskatningen finder først sted på det tidspunkt, hvor den skattepligtige faktisk begynder 

at trække på kassekreditten, og beskatningen sker på baggrund af det største samlede træk, der er sket på 

kassekreditten.”55

54 Lov nr. 652 af 8. juni 2016 § 4b, stk. 1 
55 Betænkning over Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, afgivet af skatteudvalget 8. september 2014 
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I Skatteudvalgets spørgsmål 47 til skatteministeren af 5. september 2014 blev der spurgt til, hvorvidt det 

største samlede træk skal ses hen over hele indkomståret. Det svarede ministeren bekræftende på, idet 

han påpegede, at hvis målingen alene foretages ultimo indkomståret, vil gælden ikke nødvendigvis afspejle 

de faktiske hævninger i løbet af året. Da ønsket var helt at forhindre, at privatforbrug kan finansieres ved 

sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen, er det derfor det tidspunkt i løbet af 

indkomståret, hvor der har været det største træk på kassekreditten, der bliver afgørende for beskatningen 

af sikkerhedsstillelsen. 56

Følgende eksempel illustrerer, hvordan sikkerhedsstillelsen for de enkelte indkomstår skal opgøres, og 

hvilke beløb, der kommer til beskatning: 

Tabel 5.4.8.1.1 - Forudsætninger 
Værdi af aktiver i VO stillet til sikkerhed for privat gæld 2.000.000 

Trækningsret på kassekredit (1.000.000)

Saldo pr. 10. juni 2014 (200.000)

I eksemplet er det lagt til grund, at der er tale om en privat kassekredit, hvor der for den specifikke 

kassekredit er stillet sikkerhed med aktiver i virksomhedsordningen. Det forudsættes, at 

sikkerhedsstillelsen ikke udskiftes. 

Tabel 5.4.8.1.2 - Oversigt over træk på privat kassekredit 2014 og 2015 
Dato Hævet/indsat Saldo 

10. juni 2014 (200.000)

14. august 2014 (100.000) (300.000)

18. oktober 2014 50.000 (250.000)

1. november 2014 (300.000) (550.000)

20. december 2014 200.000 (350.000)

7. januar 2015 (300.000) (650.000)

23. maj 2015 (100.000) (750.000)

13. oktober 2015 200.000 (550.000)

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af tabellen, er gældens værdi 10. juni 2014 på 200 t.kr. Overgangsreglen vedrørende 

sikkerhedsstillelser, som allerede var etableret før 11. juni 2014, betyder, at der som udgangspunkt ikke 

skal ske beskatning af de 200 t.kr., men kun af det beløb, sikkerhedsstillelsen efterfølgende forøges med. I 

2014 når saldoen 1. november op på 550 t.kr., som er det højeste træk i 2014. Der skal derfor i 2014 ske 

beskatning af de 350.000 kr., som gælden er forøget med i 2014, selvom saldoen ultimo 2014 ”kun” er 150 

t.kr. højere end 10. juni 2014. I 2015 er højeste saldo 750 t.kr., og der skal derfor i 2015 ske beskatning af 

de 200 t.kr., som værdien af sikkerhedsstillelsen er forøget med i forhold til 2014.  

56 Spørgsmål og svar fra skatteudvalget til skatteminister Morten Østergaard til L200 af 11. juni 2014, spørgsmål 47 
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Ovenstående eksempel viser, at det med de nye regler er nødvendigt at kontrollere samtlige bevægelser på 

den private kassekredit for at tage stilling til, om der skal ske beskatning efter VSL § 4b, stk. 1. Hvis der er 

flere private gældsposter, hvor der er stillet sikkerhed med aktiver i virksomhedsordningen, skal det for 

hver kassekredit opgøres, hvad det højeste træk i løbet af indkomståret har været og dermed, hvor meget 

sikkerhedsstillelsen er forøget. Hvis det højeste træk på to kassekreditter er forøget med henholdsvis 100 

t.kr. og 200 t.kr. i forhold til det foregående indkomstår, skal der ske beskatning af i alt 300 t.kr. Det 

betyder, at der ikke uden videre kan overføres penge fra en kassekredit til en anden, uden at det risikerer 

at få skattemæssige konsekvenser. 

5.4.8.2 Virksomhedspant 

Virksomhedspant er en form for pantsætning, hvor en virksomhed har mulighed for at pantsætte, hvad 

virksomheden ejer eller i fremtiden erhverver af en nærmere bestemt gruppe af aktiver som f.eks. 

varelager, debitorer og driftsinventar mv. Virksomhedspant er et flydende pant, fordi det automatisk 

”griber” nye aktiver indenfor for de kategorier, der er pantsat og ”slipper” aktiver, der afhændes. Værdien 

af pantet ændres derfor i forbindelse med tilgange, afgange og værdifald eller –stigninger. Det medfører en 

særlig udfordring i forhold til de nye regler om beskatning af sikkerhedsstillelser. 

Dansk Erhverv stillede i høringsskemaet til L200 følgende spørgsmål i relation til virksomhedspant: 

”Hvis et pengeinstitut kræver, at virksomhedspant stilles til sikkerhed for alle kundens lån, uanset om 

disse indgår eller ikke indgår i virksomhedsordningen, vil denne generelle sikkerhedsstillelse blive 

omfattet af lovforslaget?”57

Til dette svarer skatteministeren: 

” Som udgangspunkt vil det forhold, at virksomhedspant er stillet til sikkerhed for hele den 

selvstændigt erhvervsdrivendes gæld, herunder privat gæld, ikke indebære, at sikkerhedsstillelsen 

omfattes af lovforslaget, hvis der er stillet særskilt privat sikkerhed for den private gæld. Dog vil der 

anses at være stillet sikkerhed for privat gæld, hvis der alene er stillet virksomhedspant og der ikke 

er stillet særskilt privat sikkerhed.” 58

Problemstillingen med virksomhedspantet er kun aktuel i de tilfælde, hvor værdien af virksomhedspantet 

er lavere end gældens kursværdi, fordi det er det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller 

57 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af 

virksomhedsskatteloven, Dansk Erhverv

58 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af 

virksomhedsskatteloven, Dansk Erhverv
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sikkerhedsstillelsens størrelse, der anses for overført, jf. VSL § 4b, stk. 1. Her er det afgørende, om der er 

stillet fuld sikkerhed for den private gæld med private aktiver, da virksomhedspantet ellers anses for at 

være stillet til sikkerhed for privat gæld. 

Konsekvensen af reglerne er, at hvis den selvstændige erhvervsdrivende anskaffer et aktiv, skal der ske 

beskatning af den værdiforøgelse, virksomhedspantet har fået. Det er især problematisk, fordi likvider ikke 

er omfattet af virksomhedspantet, og værdien af pantet derfor ændrer sig, hvis man f.eks. køber et nyt 

driftsmiddel. 

I spørgsmål 52 fra Skatteudvalget blev skatteministeren bedt om at svare på, hvorvidt køb af en traktor til 1 

mio.kr. vil medføre beskatning af 1 mio.kr., hvis virksomhedspantet omfatter denne type aktiver, forudsat 

at sikkerhedsstillelsen forud var min. 1 mio.kr. lavere end den private gæld. 

Det svarede skatteministeren bekræftende på og tilføjede, at det er nødvendigt, at enhver værdiforøgelse 

af virksomhedspantet beskattes, da det ellers ville være muligt at stille en virksomhedspant med lav eller 

ingen værdi, og så efterfølgende tilføre værdier til virksomhedspantet, så der blev stillet fuld sikkerhed for 

den private gæld.59

Værdiforøgelsen kan dog ikke umiddelbart opgøres til anskaffelsessummen for det nye aktiv. Det skyldes, at 

det er handelsværdien af det samlede virksomhedspant, der er afgørende for beskatningen. Hvis der 

samtidig er afhændet et tilsvarende aktiv eller sket værdiændringer på andre af de aktiver, der er omfattet 

af virksomhedspantet, vil det også betyde, at værdien af pantet ændrer sig. 

Det har ingen konsekvenser, hvis handelsværdien af virksomhedspantet falder, men hvis 

virksomhedspantets handelsværdi efterfølgende stiger til et højere beløb end det, der allerede er beskattet 

eller som indgik i bagatelgrænsen, vil der ske beskatning af et beløb svarende til forskellen mellem den nye 

handelsværdi og den tidligere beskattede værdi. 

I forhold til virksomhedspant medfører de nye regler om sikkerhedsstillelser en forøget administrativ byrde, 

fordi et aktiv som f.eks. debitorer løbende skifter værdi, og det derfor er tidskrævende hele tiden at skulle 

opgøre, hvad værdien af virksomhedspantet er. Der er ikke udsigt til, at problemstillingen omkring flydende 

pant bliver løst. Det kan ramme de selvstændige erhvervsdrivende, der allerede før lovændringen havde 

stillet virksomhedspant til sikkerhed for privat gæld, selvom de ikke har anvendt virksomhedsordningen 

utilsigtet. Fremadrettet bør virksomhedspant derfor kun stilles til sikkerhed for gæld i 

virksomhedsordningen og ikke for privat gæld. 

59 Spørgsmål og svar fra skatteudvalget til skatteminister Morten Østergaard til L200 af 11. juni 2014, spørgsmål 52 
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5.4.8.3 Kaution 

En kaution er karakteriseret ved, at en fysisk eller juridisk person går ind og garanterer for tredjemands 

forpligtelse overfor en kreditor, f.eks. banken. Hvis låntager ikke er i stand til at betale sin forpligtelse, er 

det i stedet kautionisten, der hæfter. Når et pengeinstitut skal stille kreditfaciliteter til rådighed for et 

selskab, er det almindelig praksis, at ejerkredsen bag selskabet bliver bedt om at stille kaution. Når en 

selvstændig erhvervsdrivende i virksomhedsordningen stiller personlig kaution, sker det med både de 

private aktiver og aktiverne i virksomhedsordningen, fordi der er tale om én juridisk person. Det har 

medført en del usikkerhed om, hvorvidt kautioner så vil blive omfattet af de nye regler om beskatning af 

sikkerhedsstillelser, fordi aktiverne i virksomhedsordningen indirekte stilles til sikkerhed for gæld udenfor 

virksomhedsordningen, og det direkte står skrevet i bemærkningerne til L200, at det ikke vil være muligt at 

stille sikkerhed for tredje mands gæld.  

I spørgsmål 247 vedr. L200 fra Skatteudvalget til skatteministeren spørges der om, hvorvidt en personlig 

kautionsstillelse skal anses som en sikkerhedsstillelse, som er omfattet af VSL § 10, stk. 6 (nu § 4b). Hertil 

svarer ministeren bl.a.: 

”Det er udgangspunktet, at det forhold, at der er stillet personlig kaution, i sig selv ikke er nok til, at 

aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, anses for at være stillet til sikkerhed for gæld, der ikke 

indgår i ordningen.  

Det er dog opfattelsen, at ud fra en konkret vurdering, vil en kaution i særlige tilfælde kunne 

indebære, at virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen. Dette følger af en fortolkning af § 10, stk. 6 og formålet med lovændringen, 

som er at hindre utilsigtet brug af virksomhedsordningen. 

Der kan således være tale om et arrangement i et pengeinstitut, der har en karakter, hvor der efter 

en konkret vurdering er en klar sammenhæng mellem muligheden for kredit i privatsfæren og 

indestående på virksomhedens driftskonti eller lignende. Fx kan kreditten være opstået ved at stille 

krydsende kautioner. I sådan en situation vil kautionerne kunne anses for at udgøre en 

sikkerhedsstillelse, hvis der ikke er stillet særskilt privat sikkerhed for den gæld, der kautioneres 

for.”60

Problemstillingen omkring personlige kautioner har medført, at SKAT i en del tilfælde er blevet anmodet 

om bindende svar relateret til kautionsforpligtelser. Nedenfor vil et udvalg af de bindende svar blive 

60 Svar på spørgsmål 247 fra Skatteudvalget d. 18. december 2014 
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gennemgået for at analysere, hvilke faktorer der kan være afgørende for, om en kaution kan blive betragtet 

som en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 4b (tidligere § 10, stk. 6). 

I SKM2015.566.SR og SKM2015.616.SR og SKM2015.787.SR bekræfter SKAT i alle tilfælde overfor spørger, 

at den personlige kaution ikke er en sikkerhedsstillelse omfattet af de nye regler. Begrundelsen er, at 

personlig kaution ikke som udgangspunkt betragtes som en sikkerhedsstillelse, og der ikke er tale om et 

arrangement, hvor den personlige kaution giver mulighed for kredit i privatsfæren, som kunne finansiere et 

privatforbrug. 

I andre bindende svar lægger SKAT vægt på, om spørger har et tilgodehavende i det selskab, som spørger 

kautionerer for. Det skyldes, at et tilgodehavende kan medføre, at den opnåede kreditfacilitet i selskabet 

bruges til at tilbagebetale gælden til spørger, og at kautionen på den måde indirekte kan komme til at 

finansiere et privatforbrug i privatsfæren. 

I SKM2016.187.SR ønskes svar på, hvorvidt en selvskyldnerkaution overfor långiver i et selskab, hvor 

spørgerne er medejere, er en sikkerhedsstillelse omfattet af lov nr. 992 af 14. september 2014. Spørgerne 

har før 10. juni 2014 stillet kaution for kassekreditten i selskabet, og kassekreditten ønskes nu forhøjet med 

1,5 mio.kr. SKAT har svaret, at kautionen ikke vil blive omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelser i Lov nr. 

992 af 14. september 2014 og begrunder svaret med følgende: 

• Trækket på den kassekredit, som spørger kautionerer for, anvendes udelukkende til at finansiere 

driften i selskabet og har ingen sammenhæng med spørgernes private formål 

• Spørgerne har intet tilgodehavende i selskabet 

I SKM2016.356.SR ønsker spørger at få bekræftet, at en selvskyldnerkaution på 6 mio.kr., som spørger har 

påtaget sig overfor et selskab, som han er medejer af, ikke vil medføre, at der er tale om en 

sikkerhedsstillelse omfattet af lov nr. 992 og lov nr. 652. Kautionen stilles, fordi banken kræver 100% 

kaution fra spørger for, at selskabet kan få de samme vilkår i banken, som spørger har. Spørger har løbende 

oparbejdet et tilgodehavende i selskabet, som udgør ca. 6 mio.kr. Hans samlede formue udgør ca. 17,2 

mio.kr., fordelt på 3,2 mio.kr. i privat formue og 14 mio.kr. i virksomhedsordningen. SKAT bekræfter 

overfor spørger, at kautionen ikke anses som en overførsel efter VSL § 10, stk. 6 (nu § 4b, stk. 1) med 

følgende begrundelse: 

”SKAT lægger uprøvet til grund, at spørgers fordring på E ApS korrekt er placeret i 

virksomhedsordningen. At selskabet eventuelt anvender en del af låneprovenuet fra B Bank til at 

honorere fordringen, medfører således ikke, at kautionen kan anses som en overførsel efter 
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virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, idet fordringens anvendelse til privatforbrug forudsætter en 

efterfølgende hævning i virksomhedsordningen.”61

 I dette tilfælde er der altså ikke tale om en sikkerhedsstillelse omfattet af de nye regler, fordi fordringen er 

placeret i virksomhedsordningen. Da SKAT lægger til grund for afgørelsen, at fordringen indgår i 

virksomhedsordningen, må det dog formodes, at hvis fordringen havde ligget ved spørger privat, ville der 

have været tale om en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 4 b, stk. 1, fordi provenuet i selskabet så kunne 

anvendes til at betale gælden til spørger og på den måde have finansieret hans privatforbrug. 

Endelig er der et bindende svar, hvor spørger ikke får medhold i, at den personlige kaution ikke er en 

sikkerhedsstillelse, der skal beskattes. I SKM2015.528.SR kautionerer spørger personligt for en driftskredit 

på 5.000.000 kr. i et nystiftet anpartsselskab. Spørger har før haft minkproduktion i en personlig 

virksomhed, men ønsker at overføre dele af driften til et nyt selskab. SKAT begrunder bl.a. afgørelsen med, 

at kreditrammen i væsentlig grad overstiger spørgers private formue, og den stillede kaution derfor 

indebærer, at der stilles sikkerhed med aktiver i virksomhedsordningen. Skatterådet tiltræder SKAT’s 

indstilling med følgende kommentar: 

”Skatterådet finder dog anledning til at præcisere, at kautionsstillelse i sig selv ikke medfører 

beskatning efter VSL §10, stk. 6”. 

Skatterådet har imidlertid tillagt det særlig vægt, at spørger i denne sag via stiftertilgodehavendet i 

det selskab, hvortil minkdyrene overdrages, får adgang til den kreditfacilitet, der med afsæt i 

kautionen etableres i selskabet, og at spørger dermed kan finansiere sit privatforbrug m.v. ved 

træk på dette tilgodehavende.”62

I denne sag er det altså bl.a. stiftertilgodehavendet, der er afgørende for, at der skal ske beskatning af 

kautionen. Det skal bemærkes, at spørger også beder om svar på, hvorvidt der er tale om en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition. Det afviser SKAT også, men da denne del af det bindende svar er analyseret i 

afsnittet om forretningsmæssige dispositioner, henvises der til dette. 

Det kan konkluderes, at udgangspunktet for kautioner er, at de ikke er omfattet af § 4b, stk. 1 i lov nr. 652 

af 8. juni 2016. Kautioner kan dog risikere at blive omfattet af loven og dermed beskattet, hvis følgende 

betingelser er opfyldt: 

61 SKM2016.356.SR 
62 SKM2015.528.SR 
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• Kreditrammen, der kautioneres for, overstiger værdien af den personlige formue og de aktiver, der evt. 

måtte findes i det selskab, der kautioneres for. 

• Der er en formodning om, at den kreditfacilitet, der kautioneres for, kan bruges til at finansiere et 

privatforbrug, f.eks. ved stiftertilgodehavender. 

Da der i formuleringen af reglerne er taget forbehold for, at der efter en konkret vurdering kan ske 

beskatning, hvis det vurderes, at der er tale om et ”arrangement”, der har til formål at finansiere et 

privatforbrug, kan det ikke udelukkes, at der kan være andre situationer, der også kan blive omfattet af 

reglerne. 

Hvis en personlig kaution bliver omfattet af reglerne i § 4b, stk. 1, skal der tages stilling til, om dispositionen 

er omfattet af undtagelsesbestemmelserne om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner og blandet 

benyttede ejendomme i Lov nr. 652 § 4b, stk. 2 og 3. Disse regler er allerede blevet gennemgået i tidligere 

afsnit og vil derfor ikke blive uddybet her. 

5.4.8.4 Generel modregningsret og alskyldserklæringer 

Når et pengeinstitut har et tilgodehavende hos en kunde, fremgår det som hovedregel af 

pengeinstitutternes standardbetingelser, at pengeinstituttet kan modregne et eventuelt forfaldent beløb i 

kundens indestående på andre konti i pengeinstituttet. Denne betingelse kaldes den generelle 

modregningsret og har medført flere spørgsmål til ministeren i forbindelse med fremsættelsen af 

lovforslaget L200, fordi der opstod tvivl om, hvorvidt bankens generelle modregningsret betyder, at der er 

stillet sikkerhed med aktiver i virksomheden og dermed skal ske beskatning af sikkerhedsstillelsen. I 

høringssvaret svarer ministeren følgende: 

”Udgangspunktet er, at det forhold, at et pengeinstitut har en generel modregningsadgang, ikke er 

nok til, at aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, anses for at være stillet til sikkerhed for 

privat gæld. 

Under særlige omstændigheder vil en generel modregningsadgang dog kunne anses for at være en 

sikkerhedsstillelse. 

Hvis eksempelvis 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, vil en sådan modregningsadgang kunne anses for at 
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udgøre en sikkerhedsstillelse, fx hvis der ikke er stillet særskilt privat sikkerhed for den private 

gæld.”63

I SKM2015.502.SR har spørger oprettet en privat kassekredit med en trækningsret på 200 t.kr. og ønsker at 

få bekræftet, at den ikke vil blive omfattet af de nye regler om sikkerhedsstillelser. Spørger har en del 

aktiver i virksomhedsordningen, både likvider og værdipapirer, og privat har han et ubehæftet sommerhus 

til en ejendomsværdi på 650.000 kr. samt et værdipapirdepot. SKAT bekræfter, at der ikke vil blive tale om 

beskatning.

Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at der er ubehæftede private aktiver, hvis værdi overstiger 

trækningsretten på kassekreditten, og at det derfor antages, at spørger kunne have opnået samme 

kreditfaciliteter uden den generelle modregningsret. I tilfælde, hvor dette ikke gør sig gældende, kan den 

selvstændige risikere, at SKAT anser kassekreditten for at være et samlet arrangement med det formål at 

finansiere privat forbrug med lavt beskattede midler og dermed blive beskattet af sikkerhedsstillelsen, selv 

om der ikke direkte er stillet sikkerhed med virksomhedens aktiver. Da der ikke er kommet nogle 

afgørelser, hvor SKAT har konkluderet, at der var tale om et samlet arrangement, er der stadig usikkerhed 

omkring, i hvilke situationer den generelle modregningsret kan medføre, at der er tale om en 

sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 4b, stk. 1. 

En alskyldserklæring er en erklæring, som afgives ved pantsætning, kaution og andre former for sikkerhed. 

Den medfører, at der ikke stilles sikkerhed for et bestemt låneforhold, men for alle nuværende og 

fremtidige gældforpligtelser, som låntager måtte optage i det pågældende pengeinstitut. Skatteministeren 

har i et høringssvar på spørgsmål fra Finansrådet tilkendegivet, at alskyldserklæringer ikke som 

udgangspunkt medfører, at man bliver omfattet af de nye bestemmelser om beskatning af 

sikkerhedsstillelser, hvis der samtidig er stillet særskilt privat sikkerhed for den private gæld. Hvis den 

særskilte private sikkerhedsstillelse bortfalder, uden at gælden indfries, kan der dog blive tale om, at der er 

stillet aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld og dermed skal ske beskatning efter 

reglerne i VSL § 4b, stk. 1.64

5.4.8.5 Solidarisk hæftelse i I/S, P/S og K/S 

FSR har i forbindelse med behandlingen af L200 spurgt til, om den solidariske hæftelse, som er en del af 

forudsætningen for et I/S, betragtes som en sikkerhedsstillelse omfattet af de nye regler om beskatning af 

sikkerhedsstillelser. I deres høringssvar ønsker de at få bekræftet, at solidarisk hæftelse i et I/S ikke anses 

63 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven

64 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven 
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for en sikkerhedsstillelse og beder samtidig om at få konsekvenserne for både de fuldt og begrænset 

hæftende deltagere i et K/S og et P/S beskrevet65. Ministeren giver følgende svar: 

”Det kan bekræftes, at den solidariske hæftelse for medinteressenter mv. i skattetransparente 

selskaber ikke i sig selv anses for en sikkerhedsstillelse.” 66

Dette svar underbygges af SKM2015.772.SR, hvor spørger ønsker at få bekræftet, at det forhold, at han 

hæfter personligt for bankgælden i et interessentskab, hvor han selv er medejer, ikke medfører, at der er 

tale om en sikkerhedsstillelse. Det bekræfter SKAT og siger, at den solidariske hæftelse ikke medfører 

beskatning efter VSL § 4b, stk. 1, selvom en del af gælden kan henføres til medinteressenternes ideelle 

andele67. Det er dog vigtigt at skelne mellem den solidariske hæftelse og en situation, hvor en interessent 

stiller sikkerhed for en medinteressents gæld udenfor den solidariske hæftelse. I dette tilfælde kan det få 

skattemæssige konsekvenser, medmindre en af undtagelsesbestemmelserne kan anvendes. 

5.4.9 Specifikke problemstillinger 
I ovenstående afsnit har vi gennemgået og analyseret, hvilke konsekvenser lov nr. 992 og 652 har for 

forskellige former for sikkerhedsstillelser. I de næste afsnit vil vi kort gennemgå nogle specifikke 

problemstillinger, der er opstået i forbindelse med lovændringerne. 

5.4.9.1 Generationsskifte 

Et af de typiske tilfælde, hvor aktiver i virksomhedsordningen har været stillet til sikkerhed for privat gæld, 

uden at formålet har været at finansiere et privatforbrug, er sikkerhedsstillelser i forbindelse med 

generationsskifte. Hvis en far vælger at overdrage f.eks. halvdelen af virksomheden i virksomhedsordningen 

til sin søn, har sønnen ofte brug for at finansiere købet med et privat lån. Her kræver långiver typisk 

sikkerhed for lånet i de aktiver, der indgår i virksomhedsordningen. Med de nye regler kommer både far og 

søn til at stille sikkerhed for privat gæld/3.mands gæld med aktiver i virksomhedsordningen, da de hver ejer 

halvdelen af aktiverne. Spørgsmålet er, hvorvidt en sådan sikkerhedsstillelse kan anses for en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition, der falder ind under undtagelsesbestemmelserne i VSL § 4b, stk. 2. Derfor 

bad SEGES Skatteministeriet om at uddybe svaret på spørgsmål 38 under udvalgsbehandlingen, hvor der 

65 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af 

virksomhedsskatteloven, FSR

66 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af 

virksomhedsskatteloven, FSR

67 SKM2015.772.SR 
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blev spurgt ind til, om lån i forbindelse med generationsskifte kunne anses for at være en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition.68 Hertil svarede SKAT: 

”Overdrages virksomheden med succession, og stilles virksomhedens aktiver til sikkerhed for lån 

udenfor virksomhedsordningen, der optages af køber f.eks. til finansiering af købesummen, vil et 

sådant lån ikke kunne anses for at være foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition.” 

Dette medfører, at både far og søn bliver beskattet af værdien af sikkerhedsstillelsen, selvom 

generationsskiftet ikke har til formål at finansiere privat forbrug med lavt beskattede midler. 

5.4.9.2 Udlejning af privat ejendom 

Som beskrevet i afsnit 5.2.3 er der i forbindelse med lovændringerne opstået en række problemstillinger for 

de selvstændige erhvervsdrivende, der før 2014 valgte at udleje deres private ejendom, som de tidligere 

har boet i, f.eks. fordi det var svært at sælge ejendommen. 

I relation til beskatning af sikkerhedsstillelser risikerer nogle selvstændige erhvervsdrivende med 

udlejningsaktivitet kommet i klemme med de nye regler. Som tidligere beskrevet bliver udlejning af 

ejerbolig betragtet som erhvervsmæssig udlejning, hvis boligen udlejes i en periode på mindst 12 måneder. 

Da flere virksomheder bliver anset som én i virksomhedsordningen, er det ikke muligt for den selvstændige 

at holde ejendommen udenfor virksomhedsordningen, når den bruges til udlejning. Bruttoprincippet i 

virksomhedsordningen bevirker, at indskydelse af gæld i virksomhedsordningen anses for at være en 

hævning i hæverækkefølgen, som medfører beskatning. Holdes gælden udenfor virksomhedsordningen, 

bliver den omfattet af de nye regler om sikkerhedsstillelser, da der som oftest er stillet sikkerhed for 

gælden i ejendommen, som nu ligger inde i virksomhedsordningen.   

I forbindelse med høringssvarene er det af bl.a. AgroSkat blevet foreslået, at der gives mulighed for et 

nettoprincip, når der er tale om en udlejningsejendom, der tidligere har været benyttet til beboelse, i 

stedet for det nuværende bruttoprincip. Til dette svarede skatteministeren, at: 

”Der vil i det konkrete tilfælde være tale om, at et aktiv omfattet af virksomhedsordningen er stillet 

til sikkerhed for privat gæld. Der ses ikke at være grundlag for at behandle denne situation 

anderledes end andre tilfælde omfattet af lovforslaget. Indskud af gæld i forbindelse med 

overførsel af ejendommen vil derfor fortsat anses for at være en hævning i hæverækkefølgen.”69

68 Hauge, L. m.fl.: Lovændringer af virksomhedsordningen i 2014 – L200 med kommentarer, s. 32 
69 Høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende L200 – Forslag til lov om ændring af 

virksomhedsskatteloven, AgroSkat 



Lov nr. 992 af 16. september 2014 samt lov nr. 652 af 8. juni 2016 

Side 90 af 161

Skatteministeren anerkender ikke, at indskud af ejendomme, der tidligere har været benyttet til beboelse 

for ejeren, udgør et problem, selvom sikkerhedsstillelsen udelukkende er opstået pga. de skattemæssige 

regler i virksomhedsordningen og ikke har til formål at finansiere et privatforbrug. 

I lov nr. 652 af 8. juni 2016 er der dog indsat en ny bestemmelse i forhold til indskydelse af ejendomme, der 

tidligere har tjent til bolig for den skattepligtige. Af § 4b, stk. 4 fremgår det, at: 

”Stk. 1 finder ikke anvendelse for gæld med pant i fast ejendom, der tidligere har tjent til bolig for 

den skattepligtige, hvis gælden indskydes i virksomhedsordningen i samme indkomstår som 

ejendommen.”  

Den nye regel bevirker, at ejendommen og gælden anses for overført på samme tidspunkt, hvis de 

indskydes i samme indkomstår, hvor ejendommen efter de tidligere regler blev anset for overført på det 

tidspunkt, hvor udlejningen påbegyndtes, mens gælden blev anset for overført ultimo indkomståret. Det 

ville med reglerne i lov nr. 992 af 16. september 2014 medføre en beskatning af sikkerhedsstillelsen, fordi 

ejendommen var stillet til sikkerhed for gælden udenfor virksomhedsordningen fra tidspunktet for 

udlejningens start indtil 31.12, selvom gælden reelt blev lagt ind i virksomhedsordningen samtidig med 

ejendommen. 

Lovændringen har dog ikke repareret på den primære problemstilling i forhold til indskydelse af 

ejendomme. Den selvstændige bliver stadig beskattet af værdien af gælden som en hævning, hvis han 

vælger at lægge gælden ind i virksomhedsordningen, mens han bliver beskattet af værdien af 

sikkerhedsstillelsen, hvis han vælger at holde gælden udenfor virksomhedsordningen.   

Da problemstillingen som hovedregel omhandler boliger, hvor der er bopælspligt, er det heller ingen 

løsning at undlade at udleje ejendommen. Der findes dog forskellige muligheder for at udleje ejendommen 

uden store skattemæssige konsekvenser, og disse vil blive gennemgået i case 4 nedenfor. 

5.4.10 Delkonklusion, sikkerhedsstillelser 
I forbindelse med ændringen af virksomhedsskatteloven i 2014 var det fra lovgivers side et ønske at 

forhindre, at selvstændigt erhvervsdrivende kunne finansiere deres privatforbrug med lavt beskattede 

midler ved at stille sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen. Derfor indeholdt lov nr. 

992 af 16. september 2014 nye regler, der medførte en beskatning af sikkerhedsstillelser, hvor aktiver i 

virksomhedsordningen er stillet til sikkerhed for gæld udenfor virksomhedsordningen. Reglerne er justeret i 

lov nr. 652 af 8. juni 2016. I bemærkningerne til lovforslaget til lov nr. 652 er det anført, at retspraksis 
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omkring sikkerhedsstillelser fra lov nr. 992 stadig er gældende trods den nye lov. Det er derfor nødvendigt 

at kende regler og retspraksis for begge love for at kunne yde en kompetent rådgivning. 

En eventuel sikkerhedsstillelse skal opgøres på det tidspunkt, hvor aktiverne i virksomhedsordningen stilles 

til sikkerhed for gæld udenfor virksomhedsordningen eller på det tidspunkt, hvor den selvstændige 

erhvervsdrivende indtræder i virksomhedsordningen, hvis der forud for indtrædelsen er stillet sikkerhed for 

gæld udenfor virksomhedsordningen med de aktiver, der indskydes.  

Værdien af sikkerhedsstillelsen opgøres som det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller 

sikkerhedsstillelsens størrelse. Det følger af overgangsreglerne i lov nr. 992 af 16. september 2014, at 

sikkerhedsstillelser opstået før 11. juni 2014 ikke beskattes direkte. Hvis sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 

2014 forøges, eller der opstår en ny sikkerhedsstillelse efterfølgende, skal der ske beskatning af 

forøgelsen/den nye sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelser opstået før 11. juni 2014 skal være afviklet d. 

31.12.2017 for at undgå, at alt opsparet overskud fra 11. juni 2014 til 31. december 2017 kommer til 

endelig beskatning. Hvis det ikke er sket, vil det først være muligt at opspare overskud i 

virksomhedsordningen igen, når sikkerhedsstillelsen er afviklet.  

Skatteministerens intention med de nye regler var, at beskatningen af sikkerhedsstillelsen skulle ske ved, at 

et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen blev tillagt virksomhedens indkomst og hævet udenom 

hæverækkefølgen, hvilket ville medføre dobbeltbeskatning. Skatterådet traf i 2015 i et bindende svar70

afgørelse om at tilsidesætte intentionerne med loven med den begrundelse, at ordlyden i VSL § 10, stk. 6 

ikke var tilstrækkelig klar til at udgøre en selvstændig beskatningshjemmel. De mente, at den mest 

naturlige forståelse af loven var, at beskatningen af sikkerhedsstillelser skulle ske i hæverækkefølgen. Det 

fremgår derfor af lov nr. 652 af 8. juni 2016, at beskatningen sker i hæverækkefølgen, og at værdien af 

sikkerhedsstillelsen samtidig fragår i kapitalafkastgrundlaget.  

Som udgangspunkt skal der ske beskatning af sikkerhedsstillelser, hvor aktiver i virksomhedsordningen er 

stillet til sikkerhed for gæld udenfor virksomhedsordningen. Der er dog indsat to undtagelsesbestemmelser 

vedrørende sikkerhedsstillelser foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition samt 

sikkerhedsstillelser i blandet benyttede ejendomme. Disse sikkerhedsstillelser er ikke omfattet af de nye 

regler. 

Lovene indeholder ikke en præcis definition af, hvilke sikkerhedsstillelser, der er omfattet af reglerne og 

som dermed skal beskattes. Det har medført usikkerhed om, hvorvidt forskellige former for 

sikkerhedsstillelser som f.eks. virksomhedspant, kautioner og bankers generelle modregningsret kan 

70 SKM2015.745.SR 
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medføre beskatning. Som udgangspunkt skal der være foretaget særskilt sikringsakt som f.eks. tinglysning 

for, at virksomhedens aktiver anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld. Det er dog et 

gennemgående træk ved alle skatteministerens høringssvar, at andre sikkerhedsstillelser efter en konkret 

vurdering kan blive omfattet, hvis der er tale om et samlet arrangement, hvor der er en klar sammenhæng 

mellem muligheden for at opnå privat kredit og de aktiver i virksomhedsordningen, der stilles til sikkerhed.  

Da det kan få store skattemæssige konsekvenser for en selvstændig erhvervsdrivende, hvis han bliver 

omfattet af reglerne omkring beskatning af sikkerhedsstillelser, er det vigtigt som rådgiver at have 

kendskab til lovgivningen omkring beskatning af sikkerhedsstillelser, så uhensigtsmæssige dispositioner kan 

undgås. 

6 Konkrete cases 
I de foregående afsnit har vi gennemgået de ændringer i virksomhedsskatteloven, som er blevet indført ved 

lov nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016. Vi har også givet eksempler på, hvilke 

privatøkonomiske fordele, der tidligere kunne opnås ved udnyttelse af reglerne i virksomhedsskatteloven, 

og hvilke skattemæssige konsekvenser, de nye regler kan give.  

I det følgende afsnit vil vi kigge fremad og ved hjælp af 4 cases analysere, hvilke løsningsmuligheder der er, 

hvis man af den ene eller anden grund er blevet omfattet af de nye regler. Derfor er alle beregninger 

foretaget for 2016 eller 2017. For at dække flest mulige af de situationer, man som rådgiver kan komme til 

at stå overfor, har vi valgt cases med følgende problemstillinger: 

• Case 1: Udligning af negativt indskudskonto opstået pga. indskud af privat gæld i VO 

• Case 2: Negativ indskudskonto som følge af delsalg 

• Case 3: Afvikling af sikkerhedsstillelse opstået som følge af optagelse af privat gæld  

• Case 4: Sikkerhedsstillelser i forbindelse med udlejning af ejendom, der tidligere har været anvendt til 

bolig for den selvstændige erhvervsdrivende 

Problemstillingerne i de fire cases er valgt, så de dækker både reglerne omkring negativ indskudskonto og 

beskatning af sikkerhedsstillelser. Indenfor hvert område gennemgås først en case, der illustrerer en af de 

situationer, som lovgiverne har ønsket at sætte en stopper for ved indførelsen af den nye lovgivning. 

Dernæst følger et eksempel, der skal illustrere en af de specielle situationer, hvor den selvstændige 

erhvervsdrivende bliver omfattet af de nye regler, selvom han ikke har anvendt virksomhedsordningen i 

strid med de oprindelige intentioner. Her er det nødvendigt for rådgiveren at finde den løsning, der giver 

færrest skattemæssige konsekvenser.  
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I konklusionen for hver case er der lavet en oversigt over de forskellige løsningsforslag. Den indeholder en 

opsummering af, hvilke generelle fordele og ulemper der er for de enkelte løsningsforslag og i hvilke 

situationer det kan være relevant at anvende denne løsning. 

For overskuelighedens skyld har vi i opgaven kun medtaget de nøgletal, der er nødvendige for forståelsen 

af konsekvenserne af de enkelte løsningsforslag. For de fuldstændige skatteberegninger henvises der til 

bilagene. 

6.1 Case 1, udligning af negativ indskudskonto 

En af de dispositioner, man fra lovgivers side ønskede at dæmme op for ved at indføre reglerne om negativ 

indskudskonto, var, at privat gæld blev lagt ind i virksomhedsordningen for at få fuldt fradrag for 

renteudgifterne og for at gøre det muligt at afdrage på gælden med lavt beskattede midler. I den første 

case ser vi på, hvilke løsningsforslag der er, hvis indskudskontoen er blevet negativ pga. privat gæld i 

virksomhedsordningen.  

6.1.1 Beskrivelse af virksomheden 
I denne case er der anvendt følgende forudsætninger: 

Tabel 6.1.1.1 - Forudsætninger 
Indskudskonto pr. 31.12.2015 (500.000)

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 2016 1.000.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 2017 1.500.000 

Opsparet overskud pr. 31.12.2015 efter 25% skat 4.000.000 

Den negative indskudskonto på 500 t.kr. er opstået som følge af, at der er indskudt privat gæld i VO. 

Virksomheden har i 2014 og 2015 haft dårlige resultater, hvilket har betydet, at der ikke har været behov 

for at opspare i VO. Der har derfor ikke tidligere været iværksat tiltag for at udligne den negative 

indskudskonto. I 2016 er der et skattemæssigt resultat på 1 mio.kr., hvilket medfører, at der igen er et 

ønske om at opspare i virksomhedsordningen, og det skal derfor overvejes, hvordan den negative 

indskudskonto bedst kan udlignes. Den selvstændige erhvervsdrivende har ikke private aktiver, der kan 

stilles til sikkerhed for den private gæld, der er lagt ind i VO. 

6.1.2 Gennemgang af løsningsforslag 
Vi vil gennemgå følgende løsningsforslag: 

1. Den skattepligtige vælger at udtræde af virksomhedsordningen og indtræder derefter i 

virksomhedsordningen igen det følgende år, dog udelukkende med de erhvervsmæssige aktiver og 

passiver og ikke den private gæld. 
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2. Der optages et lån privat og provenuet indskydes i virksomheden for at nulstille den negative 

indskudskonto. Alternativt tages gælden ud af virksomheden med samme resultat. 

3. Den negative indskudskonto udlignes i 2016 ved, at den del af årets overskud, der ikke hæves til 

privatforbrug, overføres til indskudskontoen. Derudover hæves der af tidligere års opsparede overskud 

et beløb til udligning af den resterende negative indskudskonto.  

4. Hele årets overskud for 2016 bringes til endelig beskatning, og den del af overskuddet, der ikke hæves 

til privatforbrug, overføres til indskudskontoen. Det samme gøres i de følgende indkomstår, indtil 

indskudskontoen igen er i nul eller positiv, hvorefter det igen bliver muligt at foretage opsparing i 

virksomhedsordningen. 

Løsningsforslag 1: 

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende vælger at udtræde af virksomhedsordningen, vil det betyde, at 

hele det opsparede overskud kommer til beskatning. Da det opsparede overskud i denne case er på 4 

mio.kr. og den negative indskudskonto kun er på 500.000 kr., vil løsningsforslag 1 ikke være relevant i dette 

tilfælde, da der ikke er nogen grund til at få 4 mio.kr. ud til endelig beskatning. 

Løsningsforslag 2: 

Det kan i nogle tilfælde være en god idé at anvende løsningsforslag 2, hvor gælden tages ud af 

virksomheden for på den måde at nulstille indskudskontoen. Det vil i denne case få den konsekvens, at der 

ikke kan opspares overskud for 2016, og at hele overskuddet for 2016 derfor kommer til endelig 

beskatning. Fordelen er, at der kan opspares igen allerede i 2017. Fremadrettet vil gælden ligge privat, 

hvilket medfører en lidt højere skattebetaling, da der ikke er fuld fradragsværdi for renteudgifter. Desuden 

skal gælden afdrages med beskattede midler, der hæves ud kontant, hvilket vil betyde en fremrykning af 

skattebetalingen, som beskrevet i eksempel 5.1.1.1.2 og 5.1.1.1.3 i afsnittet ”Baggrund for lov nr. 992 af 16. 

september 2014”.  

Hvis man vælger at tage gælden ud af virksomhedsordningen, er det vigtigt at være opmærksom på, om 

der er private aktiver, der kan stilles til sikkerhed for den gæld, der fremadrettet kommer til at ligge privat. 

Hvis ikke det er tilfældet, vil banken ofte kræve sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen, og så kan den 

selvstændige erhvervsdrivende risikere at blive omfattet af reglerne om beskatning af sikkerhedsstillelser.  

I denne case er løsningsforslag 2 ikke relevant, da det er forudsat, at den selvstændige erhvervsdrivende 

ikke har private aktiver, der kan stilles til sikkerhed for gælden og derfor ikke kan tage gælden ud af VO, 

uden at der stilles sikkerhed for gælden med aktiver i virksomhedsordningen. 
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Løsningsforslag 3: 

I løsningsforslag 3 udlignes hele den negative indskudskonto i 2016. Det sker dels ved, at den del af årets 

overskud, der ikke hæves til privatforbrug, overføres til indskudskontoen jf. afsnit 5.2 om negativ 

indskudskonto samt at en del af det opsparede overskud hæves.  

Da hele overskuddet for 2016 skal beskattes pga. den negative indskudskonto, skal den del af overskuddet, 

der ikke er faktiske hævninger, hensættes til senere hævning. Hvis dette ikke sker, overføres beløbet i 

stedet til indskudskontoen71, hvilket er tilfældet i dette løsningsforslag. Derudover hæves der af tidligere 

års opsparede overskud et beløb til udligning af den resterende negative indskudskonto. Beløbet hæves ud 

privat til endelig beskatning, og det beskattede beløb indskydes på indskudskontoen, så den ultimo 2016 er 

0 kr., og der fra 2017 igen kan opspares i virksomhedsordningen.  

Der er nedenfor foretaget beregning af skattebetalingen i 2016 og 2017 for dette løsningsforslag. Det er 

forudsat, at der ønskes et privatforbrug på 360 t.kr., hvilket svarer til 30 t.kr. pr. måned efter skat i 2016, 

mens der i 2017 optimeres til topskattegrænsen jf. afsnit 4.4.1, da der er mulighed for dette efter 

udligningen af den negative indskudskonto i 2016.  

Tabel 6.1.2.1 

Indkomstopgørelse 2016 og 2017, udligning af negativ indskudskonto i 2016 
2016 2017

Overskud virksomhed 1.000.000 1.500.000 

Renteudgifter i virksomhed (50.000) (50.000)

Kapitalafkast (30.000) (30.000)

Hævet opsparet overskud til udligning af negativ indskudskonto 647.992 - 

Indkomst til virksomhedsbeskatning - (898.696)

Resultat af virksomhed 1.567.992 521.304 

Personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag 1.442.553 479.600 

Kapitalindkomst 30.000 30.000 

Skattepligtig indkomst 1.444.553 479.600 

Beregnet skat i alt 625.994 401.853 

Opsparet overskud pr. 31.12.2017 4.214.989 

Udskudt skat pr. 31.12.2017 1.758.012 

Samlet skat inkl. udskudt skat 2.785.859 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 11 

71 Juridisk vejledning 2016-2, afsnit C.C.5.2.10 
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Tabel 6.1.2.2 - Midler til privatforbrug 
2016 2017

Kontant hævet 1.000.000 799.017 

Hævet opsparet overskud 485.994 - 

Beregnet skat (625.994) (401.853)

Udligning af negativ indskudskonto (500.000) -  

Midler til privatforbrug 360.000 397.165 

Kilde: Egen tilvirkning 

I eksemplet bliver den beregnede skat for indkomståret 2016 i alt 626 t.kr., mens den beregnede skat for 

2017 er 402 t.kr. Løsningsforslag 3 har den fordel, at der kan opspares overskud allerede fra indkomståret 

2017. Da forventningerne til virksomhedens resultater de kommende år er, at der allerede i 2017 er et 

skattemæssigt resultat på 1.500 t.kr., vil det være attraktivt at få udlignet den negative indskudskonto 

allerede i 2016, så der kan optimeres til topskattegrænsen, jf. beskrivelse i afsnit 4.4.1, og det resterende 

overskud kan opspares i virksomhedsordningen. 

Løsningsforslag 4: 

I løsningsforslag 4 udlignes den negative indskudskonto over to indkomstår ved, at den del af overskuddet 

for 2016 og 2017, der ikke hæves til privatforbrug, bruges til at udligne den negative indskudskonto. Der 

bruges derfor i modsætning til i løsningsforslag 3 ikke noget af det opsparede overskud til udligning af 

indskudskontoen. Til gengæld sker der beskatning af hele det skattemæssige resultat for både 2016 og 

2017, da den negative indskudskonto først udlignes endeligt i 2017. 

Tabel 6.1.2.3  

Indkomstopgørelse, udligning af negativ indskudskonto i 2016 og 2017 
2016 2017

Overskud virksomhed 1.000.000 1.500.000 

Renteudgifter i virksomhed (50.000) (50.000)

Kapitalafkast (30.000) (30.000)

Resultat af virksomhed 920.000 1.420.000 

Personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag 846.400 1.306.400 

Kapitalindkomst 30.000 30.000 

Skattepligtig indkomst 848.400 1.306.400 

Beregnet skat i alt 428.061 703.326 

Opsparet overskud pr. 31.12.2017 4.000.000 

Udskudt skat pr. 31.12.2017 1.653.333 

Samlet skat inkl. udskudt skat 2.784.720 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 11 
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Tabel 6.1.2.4 - Midler til privatforbrug 
2016 2017

Kontant hævet 1.000.000 1.500.000 

Beregnet skat (428.061) (703.326)

Udligning af negativ indskudskonto (211.939) (288.061)

Midler til privatforbrug 360.000 508.613 

Kilde: Egen tilvirkning 

I dette eksempel er den beregnede skat på 428 t.kr. for 2016 og 703 t.kr. for 2017.I denne case er dette 

løsningsforslag ikke relevant, da det medfører en højere skattebetaling for 2016 og 2017 end i 

løsningsforslag 3. Forskellen skyldes, at hele overskuddet for 2017 kommer til endelig beskatning, fordi de 

nye regler ikke tillader opsparing i VO, før indskudskontoen er 0 kr. eller positiv både primo og ultimo 

indkomståret.  

Løsningsforslaget kan dog være relevant, hvis der er stor usikkerhed om forventningerne til resultatet i 

2017, eller hvis forventningerne til 2017 og eventuelle forventninger til de kommende år er, at indtjeningen 

i virksomheden ikke bliver så stor, at der skal opspares overskud i VO. I disse situationer kan det være en 

god idé ikke at hæve af det opsparede overskud i 2016 for at udligne resten af den negative indskudskonto, 

men i stedet se tiden an og vente, til det realiserede resultat for 2017 foreligger. Herefter kan den 

resterende negative indskudskonto udlignes, hvis resultatet tillader det. 

6.1.3 Konklusion, case 1 
I case 1 har vi gennemgået 4 mulige løsningsforslag til udligning af den negative indskudskonto, som er 

opstået som følge af, at der tidligere er lagt privat gæld ind i virksomhedsordningen. Nedenfor følger en 

oversigt over, hvilke fordele og ulemper der er ved de enkelte løsningsforslag, og i hvilke tilfælde det kan 

være relevant at benytte de forskellige løsningsforslag. Efter oversigten følger konklusionen på den 

konkrete case. 

Fordele Ulemper Kan være relevant, hvis 

Løsningsforslag 1: 

Udtræden af virksomheds-
ordningen i 2016 og 
indtræden igen i 2017

• Mulighed for at opspare   
overskud allerede fra 2017, 
hvis VO vælges igen 

• Nulstilling af den negative               
indskudskonto, uden at der 
skal hæves midler ud som 
personlig indkomst for at 
udligne den negative 
indskudskonto 

• Alt opsparet overskud 
kommer til endelig 
beskatning 

• Beskatning efter PSL i 
2016 

• Der er intet eller kun lidt 
opsparet overskud i 
virksomhedsordningen 

• Den negative 
indskudskonto er høj i 
forhold til et eventuelt 
opsparet overskud 
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Fordele Ulemper Kan være relevant, hvis 

Løsningsforslag 2: 

Gælden tages ud af 
virksomhedsordningen, eller 
der optages et privat lån, 
hvorfra provenuet indskydes i 
VO for at udligne den 
negative indskudskonto 

• Mulighed for at opspare 
overskud allerede fra 2017 

• Ingen skattebetaling for at 
få udlignet den negative 
indskudskonto bortset fra 
beskatning af hele 
overskuddet i 2016 

• Ikke fuld fradragsværdi 
for renteudgifterne, da 
gælden kommer til at 
ligge privat 

• Ikke mulighed for at 
afdrage på gælden 
med lavt beskattede 
midler 

• Der er ubehæftede 
private aktiver, der kan 
stilles til sikkerhed for 
den private gæld, der 
opstår  

• Det f.eks. er et 
realkreditlån, der er 
indskudt i VO, og der 
derfor allerede er 
sikkerhed for gælden i 
private aktiver 

Løsningsforslag 3: 

Den negative indskudskonto 
udlignes i 2016 ved, at den del 
af årets overskud, der ikke 
hæves til privatforbrug, 
overføres til indskudskontoen. 
Derudover hæves der af 
tidligere års opsparede 
overskud et beløb til udligning 
af den resterende negative 
indskudskonto 

• Mulighed for at opspare 
overskud allerede fra 2017 

• Høj skattebetaling i 
2016, da der skal ske 
endelig beskatning af 
de midler, der skal til 
for at udligne den 
negative 
indskudskonto 

• Der er en forventning om 
skattemæssige overskud 
for 2017 og fremad, der 
medfører, at det vil være 
attraktivt at opspare 
overskud allerede fra 
2017 

Løsningsforslag 4: 

Hele årets overskud for 2016 
bringes til endelig beskatning, 
og den del af overskuddet, 
der ikke hæves til 
privatforbrug, overføres til 
indskudskontoen. Det samme 
gøres i de følgende 
indkomstår, indtil 
indskudskontoen igen er i nul 
eller positiv. 

• Kun beskatning af 
overskuddet for 2016, 
hvilket medfører en 
udskydelse af den 
resterende del af 
skattebetalingen 

• Ikke mulighed for at 
opspare overskud før 
indkomståret efter, at 
den negative 
indskudskonto er 
blevet udlignet 

• Det skattemæssige 
resultat for 2016 
overstiger det ønskede 
privatforbrug, men der 
er usikkerhed om, 
hvorvidt der de 
kommende år bliver 
behov for at opspare 
overskud 

Løsningsforslag 1 er i denne case ikke relevant, da der er et stort opsparet overskud på 4 mio.kr. i forhold til 

en negativ indskudskonto på 500 t.kr. Ved udtræden af virksomhedsordningen vil det betyde, at hele det 

opsparede overskud kommer til endelig beskatning, hvilket vil medføre en langt højere skattebetaling end i 

løsningsforslag 3 og 4.  

Løsningsforslag 2 er heller ikke relevant, da det er forudsat, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke har 

private aktiver, han kan stille til sikkerhed for gælden, hvis den trækkes ud af virksomhedsordningen. 

I denne case er løsningsforslag 3 at foretrække frem for løsningsforslag 4. Det skyldes, at der er et forventet 

resultat på 1.500 t.kr. i 2017. Da løsningsforslag 4 betyder, at hele overskuddet fra 2017 kommer til endelig 

beskatning, viser beregningerne ovenfor, at de samlede skattebetalinger for 2016 og 2017 er 104 t.kr. 

lavere i løsningsforslag 3 i forhold til løsningsforslag 4. Det betyder, at likviditeten i VO bliver lidt bedre i 

løsningsforslag 3, da noget af skattebetalingen udskydes til senere.  
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Det skal dog understreges, at den samlede skat inkl. udskudt skat af det opsparede overskud er næsten 

identisk i løsningsforslag 3 og 4. Det er derfor ikke en permanent skattebesparelse, der opnås i 

løsningsforslag 3, men udelukkende en udskydelse af skattebetalingen, fordi det er muligt at opspare et 

større overskud i VO end i løsningsforslag 4. 

6.2 Case 2, delsalg 

I den foregående case så vi på et typisk scenarie for en selvstændig, der tidligere har lagt privat gæld ind i 

virksomhedsordningen med en negativ indskudskonto til følge. Denne case omhandler selvstændigt 

erhvervsdrivende, der sælger en del af sin virksomhed i 2016. Hvis hele kontantvederlaget hæves, opstår 

der en negativ indskudskonto i forbindelse med delsalget, jf. beskrivelsen af problemstillingen i afsnit 5.2.4. 

Det vil medføre, at det fremadrettet ikke bliver muligt at opspare overskud i virksomhedsordningen, selvom 

dispositionen ikke er foretaget for at finansiere et privatforbrug med lavt beskattede midler. 

6.2.1 Beskrivelse af virksomheden 
I denne case er der anvendt følgende forudsætninger: 

Tabel 6.2.1 .1– Forudsætninger 
Indskudskonto primo 2016 500.000 

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2015 1.800.000 

Kontant nettovederlag 900.000 

Skattemæssigt resultat 2016 500.000 

Opsparet overskud, 25% 600.000 

Den selvstændige erhvervsdrivende i case 2 sælger en af sine virksomheder i virksomhedsordningen i 2016 

mod et kontantvederlag på 900 t.kr. Der er et opsparet overskud fra før lovændringen i 2014 på 600 t.kr. og 

den selvstændige regner med fremadrettet at få så store skattemæssige overskud, at han igen vil benytte 

sig af muligheden for at opspare overskud i virksomhedsordningen. Da indestående på indskudskontoen er 

500 t.kr., vil en overførsel af hele kontantvederlaget medføre, at indskudskontoen bliver negativ. Der skal 

derfor tages stilling til, hvilket løsningsforslag der er mest fordelagtigt i denne situation. Da delsalget sker i 

2016, er skattesatserne for 2016 og 2017 anvendt. For at gøre beregningerne så simple som mulige er det 

forudsat, at der hverken er private eller erhvervsmæssige renteindtægter/udgifter. Der er desuden set bort 

fra et eventuelt kapitalafkast i beregningen for 2017.  

6.2.2 Gennemgang af løsningsforslag 
Vi vil gennemgå følgende løsningsforslag: 

1. For at undgå, at indskudskontoen bliver negativ, hæves der kun 500 t.kr. af kontantvederlaget på 900 

t.kr. ud via mellemregningen, så indskudskontoen bliver 0 kr. ultimo 2016 
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2. Den selvstændige erhvervsdrivende udtræder af virksomhedsordningen i 2016 for herefter at indtræde 

igen i 2017 

3. Hele kontantvederlaget hæves ud, og den selvstændige kan herefter ikke længere opspare overskud i 

virksomhedsordningen, før den negative indskudskonto evt. er udlignet 

Løsningsforslag 1: 

I løsningsforslag 1. hæves der kun 500 t.kr. af kontantvederlaget, så indskudskontoen ultimo 2016 er 0 kr. 

Desuden er det forudsat, at den selvstændige ønsker 900 t.kr. til privatforbrug, hvilket svarer til, at han 

havde haft mulighed for at hæve hele kontantvederlaget ud privat. For at kunne sammenligne 

løsningsforslag 1 med løsningsforslag 2, er der herefter foretaget en beregning for 2017, hvor det 

forudsættes, at den resterende del af det opsparede overskud hæves. Det er for at forsimple beregningen 

forudsat, at der ikke er anden indkomst i 2017. 

Tabel 6.2.2.1 

Delsalg, delvis hævning af kontantvederlag 

Indkomstopgørelse 2016 og 2017: 
2016 2017

Overskud virksomhed 500.000 - 

Kapitalafkast (18.000) - 

Hævet opsparet overskud i forbindelse med delsalg 222.222 - 

Hævet opsparet overskud, 25% - 577.777 

Hævet opsparet overskud, 22% - 41.429 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (41.430) - 

Resultat af virksomhed 662.792 619.207 

Personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag 609.769 569.670 

Kapitalindkomst i alt 18.000 0 

Skattepligtig indkomst 599.769 539.670 

Beregnet skat i alt 234.351 93.957 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 12 

Tabel 6.2.2.2 - Midler til privatforbrug 

2016 2017

Kontant nettovederlag 500.000 - 

Kontant hævet 467.685 465.648 

Hævet opsparet overskud vedr. afstået virksomhed 166.667 - 

Beregnet skat (234.351) (93.957)

Midler til privatforbrug 900.000 371.691 

Kilde: Egen tilvirkning 
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I løsningsforslag 1 bliver den samlede beregnede skat for 2016 og 2017 på i alt 328 t.kr.  Når resten af det 

opsparede overskud hæves i 2017, giver dette løsningsforslag midler til privatforbrug på i alt 1.272 t.kr. for 

de to indkomstår. Fordelen ved dette forslag er, at der også er mulighed for at opspare overskud i 2017, da 

der ikke opstår en negativ indskudskonto i forbindelse med delsalget. 

Løsningsforslag 2: 

I dette løsningsforslag vælger den selvstændig erhvervsdrivende at udtræde af virksomhedsordningen i 

2016 for herefter at indtræde igen i 2017. Det betyder, at hele kontantvederlaget kan hæves skattefrit ud i 

2016, men at hele det opsparede overskud samtidig kommer til beskatning i 2016. Beskatningen i 

indkomståret 2016 sker pga. udtræden af virksomhedsordningen efter personskatteloven, hvilket betyder, 

at der ikke er medtaget kapitalafkast i beregningerne. 

Tabel 6.2.2.3 

Delsalg, udtræden af virksomhedsordningen 

Indkomstopgørelse 2016: 
2016

Overskud virksomhed 500.000 

Kapitalafkast - 

Hævet opsparet overskud i forb. med udtræden 800.000 

Indkomst til virksomhedsbeskatning - 

Resultat af virksomhed 1.300.000 

Personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag 1.196.000 

Kapitalindkomst i alt 0 

Skattepligtig indkomst 1.168.000 

Beregnet skat i alt 428.131 

Kilde: Egen tilvirkning 
Beregninger fremgår af bilag 12 

Tabel 6.2.2.4 - Midler til privatforbrug 

2017

Kontant nettovederlag 900.000 

Kontant hævet 500.000 

Hævet opsparet overskud vedr. afstået virksomhed 600.000 

Beregnet skat (428.131)

Midler til privatforbrug 1.571.869 

Kilde: Egen tilvirkning 

Løsningsforslaget medfører en skattebetaling på 428 t.kr. i 2016, og giver 1.572 t.kr. i midler til 

privatforbrug.  
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Af beregningerne ses det, at der i løsningsforslag 2 er 1.572 t.kr. til privatforbrug mod 1.272 t.kr., hvis den 

selvstændige vælger løsningsforslag 1. Dette betyder, at den selvstændige vil få 300 t.kr. mere til 

privatforbrug, hvis han vælger at udtræde af virksomhedsordningen frem for, hvis han vælger løsningen 

med kun at hæve en del af kontantvederlaget. Den beregnede skat er 100 t.kr. mindre i løsningsforslag 1 

end i løsningsforslag 2. Dette skyldes, at vi har forudsat, at der i løsningsforslag 1 ikke er yderligere 

indkomst i 2017, hvor resten af det opsparede overskud hæves ud. Denne forudsætning betyder, at 

skatteprocenten for 2017 bliver ca. 15% lavere end i eksemplet med udtræden af virksomhedsordningen, 

fordi der næsten ikke skal betales topskat. Hvis beregningen havde indeholdt yderligere indkomst i 2017 op 

til topskattegrænsen, ville den samlede skat have været på samme niveau som i løsningsforslag 2. 

Stigningen i midler til privatforbrug på 300 t.kr. ved udtræden af virksomhedsordningen skyldes, at der kan 

hæves yderligere 400 t.kr. af kontantvederlaget ud, men at der samtidig er beregnet en øget skat på 100 

t.kr. 

Det kan derfor konkluderes, at det i denne case er mest fordelagtigt at udtræde af virksomhedsordningen i 

2016 for herefter at indtræde igen i 2017. Dette skyldes bl.a., at det opsparede overskud kun er på 600 t.kr. 

Hvis det opsparede overskud havde været væsentligt højere, ville det sandsynligvis ikke have kunnet betale 

sig at udtræde af virksomhedsordningen, da det medfører, at hele det opsparede overskud kommer til 

beskatning.  

Løsningsforslag 3: 

I løsningsforslag 3 hæves hele kontantvederlaget ud, hvorefter indskudskontoen bliver negativ. Der kan 

derfor fremadrettet ikke opspares overskud i virksomhedsordningen, indtil den negative indskudskonto er 

udlignet. Løsningsforslaget er derfor ikke relevant i denne case, da den selvstændige erhvervsdrivende 

regner med fremadrettet at få så store overskud, at han ønsker at opspare overskud i 

virksomhedsordningen. Vi har derfor ikke foretaget beregninger for løsningsforslaget. 

Løsningsforslaget skal dog overvejes, hvis der historisk ikke har været gjort brug af muligheden for at 

opspare overskud, hvis forventningerne til indtjeningen de kommende år er usikre, eller hvis der ikke 

forventes at skulle opspares overskud de kommende år. Løsningsforslaget medfører en forholdsvis lav 

skattebetaling i 2016, da kontantvederlaget på 900 t.kr. kan hæves skattefrit.  

6.2.3 Konklusion, case 2 
I case 2 omkring delsalg har vi gennemgået 3 mulige løsningsforslag. Nedenfor er fordele og ulemper for de 

enkelte løsningsforslag opstillet skematisk. Efter oversigten følger konklusionen på den konkrete case. 
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Fordele Ulemper Kan være relevant, hvis 

Løsningsforslag 1: 

Hævning af den del af 
kontantvederlaget, der kan 
hæves, uden at 
indskudskontoen bliver 
negativ

• Mulighed for at opspare   
overskud allerede fra 2016 

• Ingen endelig beskatning af 
opsparet overskud fra 
tidligere år  

• Kun en del af 
kontantvederlaget kan 
hæves ud skattefrit. 

• Resten af 
privatforbruget skal 
finansieres med 
beskattede midler 

• Der er et relativt stort 
opsparet overskud i 
virksomhedsordningen 

Løsningsforslag 2: 

Udtræden af virksomheds-
ordningen i 2016 og 
indtræden igen i 2017 

• Hele kontantvederlaget kan 
hæves ud skattefrit 

• Mulighed for at opspare   
overskud allerede fra 2017, 
hvis VO vælges igen 

• Alt opsparet overskud 
kommer til endelig 
beskatning  

• Beskatning efter PSL i 
2016, hvilket bl.a. 
betyder, at der ikke 
beregnes kapitalafkast 

• Der er intet eller kun lidt 

opsparet overskud i 

virksomhedsordningen 

• Kontantvederlaget er 
højt i forhold til, hvad der 
kan trækkes ud 
skattefrit, uden at 
indskudskontoen bliver 
negativ 

Løsningsforslag 3: 

Hele kontantvederlaget 
hæves ud, hvilket medfører, 
at indskudskontoen bliver 
negativ, og der først kan 
opspares overskud igen, når 
den negative indskudskonto 
er blevet udlignet 

• Hele kontantvederlaget kan 
hæves ud skattefrit 

• Lav skattebetaling i 2016, 
da der ikke skal hæves så 
meget ud til privatforbrug 
pga. det skattefrie 
kontantvederlag 

• Ingen mulighed for 
opsparing af overskud 
fremadrettet, da 
indskudskontoen 
bliver negativ 

• En højere 
skattebetaling i det 
indkomstår, hvor der 
evt. bliver behov for at 
udligne den negative 
indskudskonto 

• Det ikke forventes, at der 
de kommende år bliver 
behov for at opspare 
overskud 

• Der er stor usikkerhed 
om de kommende års 
skattemæssige resultater 

Løsningsforslag 1 er ikke relevant i denne case. Det skyldes, at det opsparede overskud kun er på 600 t.kr. 

Det kan derfor i den konkrete case bedre betale sig at udtræde af virksomhedsordningen jf. løsningsforslag 

2. Det medfører godt nok, at det opsparede overskud kommer til endelig beskatning, men det bliver 

samtidig muligt at hæve 400 t.kr. yderligere ud skattefrit i forhold til løsningsforslag 1. Det betyder, at der 

bliver flere midler til privatforbrug i løsningsforslag 2 i forhold til løsningsforslag 1.  

Løsningsforslag 3 kan ikke anbefales i den konkrete case, da den selvstændigt erhvervsdrivende forventer 

så store overskud, at han ønsker at have mulighed for at opspare overskud allerede fra 2017.  

6.3 Case 3, afvikling af sikkerhedsstillelser 

I de foregående cases har vi beskæftiget os med de problemstillinger, der kan opstå, når den selvstændige 

af forskellige årsager har en negativ indskudskonto og derfor med de nye regler ikke længere har mulighed 

for at opspare en del af overskuddet i virksomheden. I de næste to cases skal vi se på de udfordringer, som 

de nye regler omkring sikkerhedsstillelser kan give. I case 3 har den selvstændige erhvervsdrivende optaget 

privat gæld med sikkerhed i virksomhedens aktiver for at finansiere et privatforbrug med lavt beskattede 

midler. Det er præcis denne fremgangsmåde, som politikerne ønsker at sætte en stopper for med 

ændringerne af reglerne om virksomhedsordningen. 
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6.3.1 Beskrivelse af virksomheden 
I denne case er der anvendt følgende forudsætninger: 

Tabel 6.3.1.1 - Forudsætninger 

Sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 1.000.000 

Opsparet overskud, 11.06-31.12.2014 efter 24,5% skat 300.000 

Opsparet overskud 2015 efter 23,5% skat 600.000 

Opsparet overskud 2016 efter 22% skat 700.000 

Skattemæssigt resultat 2017 800.000 

Casen tager udgangspunkt i en sikkerhedsstillelse, der allerede eksisterede d. 10. juni 2014. Der er derfor 

ikke sket en direkte beskatning af sikkerhedsstillelsen jf. afsnit 5.4.5 om overgangsregler i forbindelse med 

beskatning af sikkerhedsstillelser. 

Beregningerne er lavet for indkomståret 2017, da sikkerhedsstillelser opstået før 11. juni 2014 skal være 

ophævet senest 31.12.2017, hvis det fortsat skal være muligt at opspare overskud i virksomhedsordningen. 

Formålet med de løsningsforslag, der bliver gennemgået i næste afsnit, er derfor at få ophævet 

sikkerhedsstillelsen, så den selvstændige erhvervsdrivende fortsat får mulighed for at opspare overskud i 

2018, og så hele det opsparede overskud i perioden 11. juni 2014 – 31. december 2017 ikke kommer til 

beskatning i indkomståret 2018.  

For overskuelighedens skyld har vi valgt ikke at medtage kapitalafkast/rentekorrektion, men der er i 

beregningerne medtaget beskæftigelsesfradrag på 30.000 kr. Det er forudsat, at den private gæld er 

identisk med værdien af sikkerhedsstillelsen, dvs. 1 mio.kr. 

6.3.2 Gennemgang af løsningsforslag 
Vi vil gennemgå følgende løsningsforslag: 

1. Der stilles sikkerhed for den private gæld med private aktiver, der ikke i forvejen er pantsatte, i stedet 

for aktiver i virksomhedsordningen, så de nye regler om sikkerhedsstillelser ikke længere er aktuelle.  

2. Der hæves midler ud af virksomhedsordningen, så den private gæld kan indfries, og sikkerhedsstillelsen 

dermed ikke længere eksisterer. 

3. Den private gæld indskydes i virksomhedsordningen, da sikkerhedsstillelsen ikke er omfattet af 

reglerne, hvis den er stillet til sikkerhed for gæld i virksomhedsordningen. 

Løsningsforslag 1: 

Da udgangspunktet i denne case er, at gælden er optaget for at finansiere et øget privatforbrug, er det i 

dette eksempel ikke sandsynligt, at der er private aktiver, der kan stilles til sikkerhed i stedet for de 

erhvervsmæssige aktiver. Det første løsningsforslag vurderes derfor ikke at være relevant i dette tilfælde. 
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Der vil dog være situationer, hvor f.eks. et ubehæftet sommerhus eller friværdien i en bolig kan stilles til 

sikkerhed. I disse tilfælde vil det være relevant at benytte sig af dette, da problemstillingen omkring 

sikkerhedsstillelser så kan løses uden skattemæssige konsekvenser. 

Løsningsforslag 2: 

I beregningen for løsningsforslag 2, hvor der foretages private hævninger for at kunne indfri den private 

gæld og dermed ophæve sikkerhedsstillelsen, er det ønskede privatforbrug sat til 1 mio.kr. efter skat. Det 

betyder, at der akkurat hæves penge nok til at kunne indfri det private lån og betale den skat, det 

medfører. Der er for overskuelighedens skyld ikke regnet med et yderligere privatforbrug.  

Tabel 6.3.2.1 

Afvikling af sikkerhedsstillelse, hævning til indfrielse af privat gæld 
Opsparet overskud pr. 31.12.2017 

Opsparet overskud efter 22% skat 660.281 

Opsparet overskud pr. 31.12.2017 660.281 

Indkomstopgørelse 2017: 

Overskud virksomhed 800.000 

Hævet opsparet overskud, 24,5% skat 397.351 

Hævet opsparet overskud, 23,5% skat 784.314 

Hævet opsparet overskud, 22% skat 50.922 

Indkomst til virksomhedsbeskatning - 

Resultat af virksomhed 2.032.587 

Personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag 1.869.980 

Kapitalindkomst i alt 0 

Skattepligtig indkomst 1.839.980 

Beregnet skat i alt 739.719 

Tabel 6.3.2.2 - Midler til privatforbrug 
Indfrielse af privat gæld

Kontant hævet 800.000 

Hævet opsparet overskud, 24,5% skat 300.000 

Hævet opsparet overskud, 23,5% skat 600.000 

Hævet opsparet overskud 22% skat 39.719 

Beregnet skat (739.719)

Indskud af privat gæld i VO - 

Midler til privatforbrug 1.000.000 

Kilde: Egen tilvirkning 
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For at få 1 mio.kr. i midler til privatforbrug, så gælden kan indfries, hæves hele overskuddet fra 

indkomståret 2017 samt hele det opsparede overskud fra 11. juni – 31. december 2014 og fra 2015. 

Desuden hæves en lille del af det opsparede overskud fra 2016, så der ultimo 2017 er et opsparet overskud 

på 660 t.kr. Dette giver en samlet skat på 740 t.kr. 

Løsningsforslag 3: 

I beregningen nedenfor lægges gælden ind i virksomhedsordningen, og det ønskede privatforbrug efter 

skat er derfor sat til 0 kr., da gælden i dette eksempel ikke skal indfries. Der foretages en hævning, der 

svarer til det beløb, der skal bruges til at betale skatten. Der er ligesom i løsningsforslag 2 ikke medtaget 

yderligere privatforbrug. 

Tabel 6.3.2.3 

Afvikling af sikkerhedsstillelse, indskud af gæld i VO 
Opsparet overskud pr. 31.12.2017 

Opsparet overskud efter 22% skat 660.281 

Opsparet overskud pr. 31.12.2017 660.281 

Indkomstopgørelse 2017: 

Overskud virksomhed 800.000 

Hævet opsparet overskud, 24,5% skat 397.351 

Hævet opsparet overskud, 23,5% skat 784.314 

Hævet opsparet overskud, 22% skat 50.922 

Indkomst til virksomhedsbeskatning - 

Resultat af virksomhed 2.032.587 

Personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag 1.869.980 

Kapitalindkomst i alt 0 

Skattepligtig indkomst 1.839.980 

Beregnet skat i alt 739.719 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregninger fremgår af bilag 13 

Tabel 6.3.2.4 - Midler til privatforbrug 
Indfrielse af privat gæld

Kontant hævet 800.000 

Hævet opsparet overskud, 24,5% skat 300.000 

Hævet opsparet overskud, 23,5% skat 600.000 

Hævet opsparet overskud 22% skat 39.719 

Beregnet skat (739.719)

Indskud af privat gæld i VO (1.000.000)

Midler til privatforbrug 0 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som det ses af beregningerne for løsningsforslag 2 og 3, får det de samme skattemæssige konsekvenser, 

uanset om man vælger at hæve penge ud og indfri gælden, eller man vælger at indskyde gælden i 

virksomhedsordningen. Det opsparede overskud og den udskudte skat bliver derfor den samme i begge 

tilfælde. 

I løsningsforslag 3 vil man få en gæld på 1 mio.kr. inde i virksomhedsordningen, men til gengæld har det 

ikke været nødvendigt at skaffe likviditet til de private hævninger, der skal til for at indfri gælden. 

Løsningsforslag 3 kan derfor give en likviditetsmæssig fordel, hvis det opsparede overskud er blevet brugt 

til investeringer i virksomheden, og der derfor ikke eksisterer en stor likvid beholdning i 

virksomhedsordningen. Skattemæssigt er der dog ikke nogen forskel på de to løsningsforslag, så det beror 

på en konkret vurdering for den enkelte selvstændige erhvervsdrivende, hvilken løsning der er den mest 

optimale.  

6.3.3 Konklusion, case 3 
I case 3 har vi gennemgået 3 mulige løsningsforslag til den problemstilling, der kan opstå, hvis man har 

optaget privat gæld med sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen for at finansiere et privatforbrug. 

Nedenfor følger en oversigt over, hvilke fordele og ulemper der generelt kan være ved de enkelte 

løsningsforslag, og i hvilke tilfælde det kan være relevant at benytte dem. Efter oversigten følger 

konklusionen på den konkrete case. 

Fordele Ulemper Kan være relevant, hvis 

Løsningsforslag 1: 

Der stilles sikkerhed for den 
private gæld med private 
aktiver i stedet for aktiver i 
virksomhedsordningen

• Beskatning af 
sikkerhedsstillelserne 
undgås, fordi der ikke 
længere er stillet sikkerhed 
med aktiver i 
virksomhedsordningen 

• Der er ubehæftede 
private aktiver som f.eks. 
et sommerhus eller 
friværdi i en bolig  

Løsningsforslag 2: 

Der hæves midler ud privat, 
så gælden kan indfries og der 
dermed ikke længere er 
nogen sikkerhedsstillelse 

• Gælden indfries, hvilket 
fremadrettet betyder, at 
der spares nogle 
renteudgifter 

• Der skal ske 
beskatning af de 
midler, der hæves ud 
privat for at kunne 
indfri gælden 

• Kræver, at der er 
likviditet i 
virksomheden til at 
hæve pengene til 
indfrielsen af gælden 

• Der er god likviditet i 
virksomheden 

Løsningsforslag 3: 

Gælden indskydes i 
virksomheden 

• Er ikke så 
likviditetskrævende som 
løsningsforslag 2 

• Fremadrettet er der fuldt 
fradrag for renteudgifter og 
mulighed for at afdrage 
med lavt beskattede midler 

• Der skal ske 
beskatning af en 
hævning svarende til 
gældens kursværdi 

• Hvis det opsparede 
overskud er blevet brugt 
til investeringer, og der 
derfor ikke er så god 
likviditet i 
virksomhedsordningen 
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Løsningsforslag 1 er i denne case ikke relevant, da der ikke er ubehæftede private aktiver, der kan stilles til 

sikkerhed for den private gæld i stedet for aktiverne i virksomhedsordningen. 

Løsningsforslag 2 og 3 giver de samme skattemæssige konsekvenser, så det afhænger af en konkret 

vurdering, hvilket af de to løsningsforslag der skal vælges. Hvis løsningsforslag 2 benyttes, bliver gælden 

indfriet, og der skal ikke betales renteomkostninger fremadrettet. Hvis der ikke er god likviditet i 

virksomheden, kan det være en fordel at vælge løsningsforslag 3 og indskyde gælden i virksomheden, da 

der så ikke skal findes likviditet til den private hævning. 

I alle situationer, hvor der er stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen, er det 

vigtigt som rådgiver at tage stilling til, hvordan sikkerhedsstillelsen bedst kan afvikles. I denne case er der 

stadig en del af det opsparede overskud for 2016, i alt 660 t.kr., der ikke hæves ud af virksomheden. Det vil 

derfor medføre en højere skattebetaling, hvis sikkerhedsstillelsen ikke når at blive afviklet pr. 31.12.2017 

end det beløb, ovenstående beregninger har vist, da de 660 t.kr. så vil komme til endelig beskatning i 2018.  

6.4 Case 4, udlejning af ejendom 

Den sidste case omhandler problemstillingen beskrevet i afsnit 5.2.3 og 5.4.9.2 omkring udlejning af en 

ejendom, der tidligere har været brugt til privat bolig for den selvstændige erhvervsdrivende. Her skal den 

erhvervsmæssige udlejning af ejendommen lægges ind i virksomhedsordningen, hvis ejendommen udlejes i 

mere end 12 måneder, da den skattepligtige ikke kan vælge at lægge dele af sin erhvervsmæssige 

virksomhed i virksomhedsordningen og holde andre dele udenfor. Da ejendommen og gælden lægges ind i 

VO efter bruttoprincippet i virksomhedsordningen, kan det have store skattemæssige konsekvenser at 

udleje en bolig, der tidligere har været brugt som bolig for den skattepligtige, hvis man ikke ved 

udlejningens start er opmærksom på problemstillingen.  

6.4.1 Beskrivelse af virksomheden 
I denne case er der anvendt følgende forudsætninger: 

Tabel 6.4.1.1 - Forudsætninger 
Indskudskonto primo 2016 500.000 

Skattemæssigt resultat 2016 1.000.000 

Opsparet overskud ultimo 2015 4.000.000 

Ejendomsværdi 2.500.000 

Realkreditlån 2.000.000 

Casen omhandler en selvstændig erhvervsdrivende og hans hustru, der ønsker at flytte fra deres 

nuværende hus og derfor har købt et nyt. De havde planlagt at sælge det gamle hus, men det er ikke 

lykkedes, og de ønsker derfor at leje det ud fra 2016, indtil det bliver muligt at sælge det. Hustruen er 

lønmodtager og driver ikke selvstændig virksomhed.  
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6.4.2 Gennemgang af løsningsforslag 
Vi vil gennemgå følgende løsningsforslag: 

1. Ejendommen indskydes i virksomheden, mens gælden bliver liggende i privatsfæren. 

2. Der hæves midler ud af virksomhedsordningen, så den private gæld kan indfries, eller gælden lægges 

ind i virksomhedsordningen og bliver beskattet som en hævning. 

3. Den selvstændige erhvervsdrivende vælger at træde ud af virksomhedsordningen i 2016 og lade sig 

beskatte efter personskatteloven. Herefter indtræder den selvstændige igen i virksomhedsordningen i 

2017 og kan i den forbindelse indskyde både ejendom og den tilhørende gæld, da gælden medtages 

ved opgørelse af indskudskontoen, når man indtræder i virksomhedsordningen. 

4. Lejekontrakt mv. udformes, så det alene er hustruen, der står som udlejer. Herved er det hende, der 

driver den erhvervsmæssige virksomhed med udlejning, og ejendom og tilhørende gæld skal ikke 

lægges ind i mandens eksisterende virksomhedsordning. 

5. Der stiftes et IVS eller ApS, hvor ejendommen og den tilhørende gæld lægges ind. 

Løsningsforslag 1: 

Det har store skattemæssige konsekvenser at lægge ejendommen ind i virksomhedsordningen, holde 

gælden udenfor og lade sig beskatte af sikkerhedsstillelsen. I eksempel 5.4.1.1 har vi regnet på de 

skattemæssige konsekvenser, når der skal ske beskatning af sikkerhedsstillelsen i hæverækkefølgen, og vi 

vil derfor ikke foretage en tilsvarende beregning for denne case, men det kan konkluderes, at dette 

løsningsforslag ikke er attraktivt. 

Løsningsforslag 2: 

I case 3 har vi foretaget beregning af, hvilke skattemæssige konsekvenser det har at lægge gælden ind i 

virksomhedsordningen eller at hæve penge ud af VO for at indfri gælden. Vi vil derfor ikke foretage 

tilsvarende beregninger for denne case, men blot konkludere, at det har store skattemæssige konsekvenser 

og at dette løsningsforslag derfor ikke er relevant i denne case. 

Løsningsforslag 3: 

I den konkrete case er der et opsparet overskud på 4 mio.kr., og der er et skattemæssigt resultat for 2016 

på 1 mio.kr., der kommer til endelig beskatning, hvis den selvstændige erhvervsdrivende vælger at træde 

ud af virksomhedsordningen i 2016. Da den laveste værdi af sikkerhedens størrelse eller gældens kursværdi 

er 2,5 mio.kr., vil løsningsforslag 3 ikke være relevant i denne case, da der er ikke er nogen grund til at få 5 

mio.kr. ud til endelig beskatning i det konkrete tilfælde. Løsningsforslag 3 kan dog være relevant, hvis det 

opsparede overskud ikke er ret stort eller de andre løsningsforslag ikke kan bruges Hvis man vælger at 

træde ud af virksomhedsordningen i 2016, giver det mulighed for at indtræde igen i 2017 og få både 
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ejendom og den tilhørende gæld ind i virksomhedsordningen. Herved opnås der fuld fradragsværdi for 

renteomkostninger og mulighed for at afdrage på gælden med lavt beskattede midler.  

Løsningsforslag 4 

Løsningsforslag 4 kan være en god mulighed, forudsat, at den selvstændige erhvervsdrivende er gift. Hvis 

denne løsning er aktuel, er det vigtigt, at formalia er i orden. Det betyder bl.a., at det skal være hustruens 

navn, der går igen som udlejer på alle dokumenter. Hvis dette løsningsforslag vælges, bør det overvejes, om 

hustruen skal lægge den erhvervsmæssige udlejning ind i kapitalafkastordningen eller 

virksomhedsordningen. Brug af virksomhedsordningen giver den fordel, at der er fuldt fradrag for 

renteomkostninger og mulighed for at afdrage på gælden med lavt beskattede midler, samt at eventuelle 

skattemæssige underskud kan modregnes i den personlige indkomst. Af ulemper kan nævnes omkostninger 

til revisor/rådgiver til udarbejdelse af regnskab. Kapitalafkastordningen giver fuldt fradrag for renteudgifter, 

og er enklere at anvende en virksomhedsskatteordningen. 

Løsningsforslag 5 

Der er også mulighed for at stifte et IVS/ApS og lægge ejendom og tilhørende gæld ind i selskabet. Det kan 

bl.a. være relevant, hvis den selvstændige erhvervsdrivende ikke er gift, eller hvis hustruen allerede har 

erhvervsmæssig virksomhed i VO, så løsningsforslag 4 ikke kan benyttes. Et IVS/ApS er underlagt reglerne i 

selskabsloven og skal bl.a. offentliggøre regnskab, så der er flere administrative byrder end hvis 

virksomheden drives i personligt regi. En fordel ved at lægge ejendommen og gælden ind i et selskab er, at 

et eventuelt overskud kan udloddes som udbytte til en lav beskatning på 27% for de første 50.600 kr. 

(101.200 kr. for ægtefæller)72. Til gengæld kan eventuelle underskud ikke modregnes i anden indkomst, 

men udelukkende i den skattepligtige indkomst for selskabet. 

6.4.3 Konklusion, case 4 
I case 4 har vi gennemgået 5 mulige løsningsforslag til den problemstilling, der kan opstå, hvis man 

begynder at udleje sin private bolig, og den skal indskydes i virksomhedsordningen. Nedenfor følger en 

oversigt over, hvilke fordele og ulemper der er ved de enkelte løsningsforslag, og i hvilke tilfælde det kan 

være relevant at benytte de forskellige løsningsforslag. Efter oversigten følger en opsummering af 

konklusionen på den konkrete case. 

72 2016-sats 
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Fordele Ulemper Kan være relevant, hvis 

Løsningsforslag 1: 

Ejendommen indskydes i 
virksomhedsordningen, men 
gælden bliver liggende privat 

• Der sker beskatning af 
den laveste værdi af 
sikkerhedens størrelse og 
gældens kursværdi 

• Denne værdi fratrækkes i 
kapitalafkastgrundlaget, 
så kapitalafkastet 
fremover bliver lavere. 

• Eneste situation, hvor 
dette løsningsforslag kan 
være relevant, er, hvis 
gælden i boligen næsten 
er betalt, så 
beskatningen af 
sikkerhedsstillelsen ikke 
bliver ret høj 

Løsningsforslag 2: 

Gælden lægges ind i 
virksomhedsordningen, eller 
der overføres midler fra 
virksomhedsordningen til 
privatsfæren, så 
realkreditgælden kan indfries 

• Fuldt fradrag for 
renteudgifter og 
mulighed for at afdrage 
på gælden med lavt 
beskattede midler 

• Der sker beskatning af et 
beløb svarende til 
gældens kursværdi 

• Eneste situation, hvor 
dette løsningsforslag kan 
være relevant, er, hvis 
gælden i boligen næsten 
er betalt, så 
beskatningen ikke bliver 
ret høj 

Løsningsforslag 3: 

Udtræden af virksomheds-
ordningen i 2016 og 
indtræden igen i 2017 

• Mulighed for at lægge 
både ejendom og gæld 
ind, når den 
selvstændige indtræder 
igen i 2017, hvilket vil 
betyde, at der er fuldt 
fradrag for 
renteomkostninger og 
mulighed for at afdrage 
på gælden med lavt 
beskattede midler 

• Høj skattebetaling i 2016, 
da hele det opsparede 
overskud samt årets 
overskud kommer til 
endelig beskatning 

• Der er intet eller kun lidt 

opsparet overskud i 

virksomhedsordningen 

Løsningsforslag 4: 

Hustruen sættes som udlejer, 
så man på den måde undgår, 
at ejendommen skal indgå i 
den selvstændiges 
virksomhedsordning 

• Problemstillingen vedr. 
bruttoprincippet undgås 

• Hvis hustruen indtræder 
i virksomhedsordningen, 
vil der være fuld 
fradragsret for 
renteudgifter og 
mulighed for at afdrage 
på gælden med lavt 
beskattede midler 

• Hvis hustruen anvender 
kapitalafkastordningen, 
vil der være fuld 
fradragsret for 
renteomkostningerne 

• Der skal fremadrettet 
udarbejdes et regnskab 
for virksomheden, hvilket 
vil betyde omkostninger 
til revisor/rådgiver 

• Hvis den selvstændige 
erhvervsdrivende er gift 

• Og hvis hustruen ikke i 
forvejen driver 
erhvervsmæssig 
virksomhed, hvor 
virksomheds- eller 
kapitalafkastordningen 
anvendes 

Løsningsforslag 5: 

Der stiftes et IVS/ApS, hvor 
både ejendom og gæld 
indskydes 

• Problemstillingen vedr. 
bruttoprincippet undgås 

• Et eventuelt overskud 
kan udloddes som 
udbytte til en lav 
beskatning på 27% for de 
første 50.600 kr. 
(101.200 kr. for 
ægtefæller) 

• Iværksætter- og 
anpartsselskaber er 
underlagt selskabsloven, 
hvilket medfører 
administrative byrder. 

• Eventuelle underskud 
modregnes ikke i anden 
indkomst, men 
udelukkende i den 
skattepligtige indkomst 
for selskabet 

• Den selvstændige 
erhvervsdrivende ikke er 
gift. 

• Hvis hustruen i forvejen 
driver erhvervsmæssig 
virksomhed og anvender 
virksomhedsordningen. 
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Løsningsforslag 1,2 og 3 er ikke attraktive i denne case, da de alle sammen vil have store skattemæssige 

konsekvenser. 

Umiddelbart er løsningsforslag 4 det mest relevante i den konkrete case, men løsningsforslag 5 kan også 

overvejes. Begge de to løsningsforslag kan gennemføres uden skattemæssige konsekvenser. 

6.5 Konklusion, cases 

Vi har i de foregående afsnit gennemgået 4 konkrete cases for at præsentere konkrete løsningsforslag på 

nogle af de væsentligste problemstillinger, der er opstået efter gennemførelsen af lov nr. 992 af 16. 

september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016.  

Det gælder for alle 4 cases, at der ikke er et enkelt løsningsforslag, der altid skal foretrækkes. Hvilket 

løsningsforslag der i en given situation er det bedste, afhænger af mange forskellige faktorer som f.eks. 

størrelsen af det opsparede overskud, forventninger til fremtidig indtjening og størrelsen af en negativ 

indskudskonto eller sikkerhedsstillelse. Det er de konkrete forhold i den enkelte virksomhed, der afgør, 

hvilket løsningsforslag der skal vælges. Som rådgiver er det derfor vigtigt at have et indgående kendskab til 

både den nye lovgivning, dens konsekvenser og den enkelte kundes personlige forhold for at kunne træffe 

de rigtige valg.  

7 Konklusion og perspektivering 

7.1 Konklusion 

Afhandlingens formål har været at give læseren indsigt i de ændringer, der er sket i 

virksomhedsskatteloven i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 

af 8. juni 2016 samt de skattemæssige problemstillinger, der er fulgt i kølvandet på lovændringerne. 

Nedenfor konkluderes ved hjælp af de opstillede undersøgelsesspørgsmål på afhandlingens 

problemformulering. 

Hvilke beskatningsformer eksisterer der for selvstændigt erhvervsdrivende i den danske 

skattelovgivning? 

Som udgangspunkt beskattes selvstændigt erhvervsdrivende efter reglerne i personskatteloven. 

Personskatteloven blev indført i 1987, og det betød væsentlige ændringer i skattereglerne for fysiske 

personer. Indførelsen af personskatteloven havde primært til formål at fremme den private opsparing og 

sænke marginalskatteprocenten. Før 1987 var grundlaget for beskatningen et 

nettoindkomstbeskatningsprincip, hvor alle udgifter havde samme fradragsværdi. Med personskatteloven 

skulle der nu opgøres tre forskellige indkomster:  
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• Skattepligtig indkomst 

• Personlig indkomst 

• Kapitalindkomst 

Herved kunne beskatningen af forskellige typer af indkomst differentieres. En af de væsentligste ændringer 

var, at der ikke længere var fuld fradragsværdi for renteomkostninger, fordi de kom til at høre ind under 

kapitalindkomsten. Det medførte, at selvstændigt erhvervsdrivende fik dårligere betingelser for at drive 

deres virksomhed i forhold til virksomheder, der blev drevet i selskabsform, og det var en af grundene til, at 

virksomhedsskatteloven blev indført. Virksomhedsskatteloven indeholder to forskellige beskatningsformer, 

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, så det i dag som selvstændigt erhvervsdrivende er muligt 

at vælge mellem tre beskatningsformer: Personskatteloven, virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen. 

Hvad var det oprindelige formål med indførelsen af virksomhedsordningen, og hvilke regler var 

gældende før indførelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014? 

Formålet med virksomhedsordningen var at skabe et alternativ til beskatning efter personskatteloven, som 

skulle give den selvstændige erhvervsdrivende nogle af de samme fordele, som hvis virksomheden blev 

drevet i selskabsform. Virksomhedsordningen giver overordnet følgende fordele i forhold til beskatning 

efter personskatteloven: 

• Fuldt fradrag for erhvervsmæssige renteudgifter af den gæld, der ligger i virksomhedsordningen 

• Opdeling af virksomhedsindkomsten i kapitalindkomst (kapitalafkast) og øvrig indkomst 

• Mulighed for opsparing af overskud i virksomhedsordningen til en foreløbig beskatning, der svarer til 

selskabsskatteprocenten 

• Mulighed for at udligne svingende indkomster gennem hensættelse til senere hævning eller opsparing 

af overskud 

For at kunne benytte virksomhedsordningen skal der være tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, og alle 

aktiver og passiver, som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, skal som hovedregel medtages i 

virksomhedsordningen. Hvis den selvstændige har flere virksomheder, skal de alle indgå i 

virksomhedsordningen. Da den del af indkomsten, som ikke hæves til privatsfæren, kun beskattes med en 

foreløbig skattesats svarende til selskabsskatteprocenten, er det afgørende at kunne skelne mellem 

virksomhedsøkonomien og privatøkonomien. Der er derfor krav om, at de holdes adskilt regnskabsmæssigt. 

Der skal desuden opgøres og bogføres indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, hævekonto, konto for 

opsparet overskud, konto for hensættelser til senere hævning samt evt. en mellemregningskonto.  
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Hvilke ændringer af virksomhedsskatteloven har lov nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 

8. juni 2016 medført, og hvilke justeringer/præciseringer er der kommet i form af høringssvar og 

bindende svar? 

Ændringerne til virksomhedsskatteloven havde til formål at forhindre, at den selvstændigt 

erhvervsdrivende udnyttede virksomhedsordningens regler til at begrænse eller udskyde skattebetalinger 

på en måde, der ikke var i overensstemmelse med de oprindelige intentioner bag virksomhedsskatteloven. 

Lovændringerne skulle primært dæmme op for to dispositioner, som kunne bruges til at opnå 

privatøkonomiske fordele: 

• Der indskydes privat gæld i virksomhedsordningen, hvorved den selvstændige får fuld fradragsværdi for 

private renteomkostninger samt mulighed for at afdrage på gælden med lavt beskattede midler 

• Aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for privat gæld. Herved kan der oprettes en privat 

kassekredit el.lign. til at finansiere privatforbruget, mens overskuddet bliver stående i 

virksomhedsordningen til en foreløbig beskatning, der svarer til selskabsskatteprocenten. 

Lovændringerne i lov nr. 992 af 16. september 2014 ændrede virksomhedsordningen på følgende tre 

områder:  

• Der blev indført begrænsning i muligheden for at opspare overskud i virksomhedsordningen, hvis 

indskudskontoen er negativ 

• Rentekorrektionssatsen blev ændret, så den nu er 3% højere en kapitalafkastsatsen 

• Der blev indført beskatning af sikkerhedsstillelser, hvis aktiver i virksomhedsordningen stilles til 

sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen 

I lov nr. 652 af 8. juni 2016 er reglerne om sikkerhedsstillelser justeret, mens bestemmelserne på de øvrige 

to områder er uændrede. 

Negativ indskudskonto  

Reglerne om negativ indskudskonto blev indført for at forhindre, at privat gæld blev lagt ind i 

virksomhedsordningen. Der var fra skatteministerens side en formodning om, at årsagen til en negativ 

indskudskonto enten var, at privat gæld var lagt ind i virksomhedsordningen, eller at den selvstændige 

havde foretaget en forlods hævning af fremtidige overskud. Derfor er det efter de nye regler i lov nr. 992 

ikke længere muligt at opspare overskud i virksomhedsordningen til en foreløbig beskatning på 22%73, hvis 

indskudskontoen primo eller ultimo indkomståret er negativ. Det betyder, at det ikke længere er muligt for 

den selvstændige at indkomstudjævne ved svingende indkomst samt at bruge det opsparede overskud til 

73 2016-sats 
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investeringer i virksomheden. Først når den negative indskudskonto er udlignet, kan der igen opspares 

overskud.  

For ikke at ramme selvstændige med en ubetydelig negativ indskudskonto, blev der indført en 

overgangsregel, bagatelgrænsen. Den betød, at der stadig kunne opspares overskud, hvis den numeriske 

værdi af den negative indskudskonto pr. 31.12.2013 samt sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 ikke oversteg 

500 t.kr.  

Rentekorrektion 

Ændringen af rentekorrektionssatsen har ligeledes til formål at forhindre, at privat gæld indskydes i 

virksomhedsordningen. Forhøjelsen på 3% i forhold til kapitalafkastsatsen medfører, at 

rentekorrektionssatsen kommer tættere på den private lånerente, hvorved den selvregulerende 

mekanisme, der er indbygget i de oprindelige regler i virksomhedsskatteloven, bliver mere effektiv. 

Regelændringen har dog kun den ønskede effekt i de situationer, hvor både indskudskonto og 

kapitalafkastgrundlag er negativ, da der ellers ikke skal beregnes rentekorrektion.  

Sikkerhedsstillelser 

Reglerne omkring sikkerhedsstillelser blev som tidligere nævnt indført med lov nr. 992 af 16. september 

2014 og ændret med lov nr. 652 af 8. juni 2016. Det er dog i bemærkningerne til den seneste lovændring 

anført, at retspraksis fra lov nr. 992 stadig er gældende på trods af justeringerne. Ordlyden i lov nr. 652 er 

som følger: 

”Stilles aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen, anses den skattepligtige for at have gjort brug af værdier i 

virksomhedsordningen svarende til det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller aktivernes 

handelsværdi i det indkomstår, hvori der stilles sikkerhed, jf. dog stk. 2-4. Beløbet i 1. pkt. anses for 

overført fra virksomhedsordningen til privatøkonomien. Beløbet opgøres på det tidspunkt, hvor 

aktiverne stilles til sikkerhed.”74

I visse tilfælde skal sikkerhedsstillelser dog ikke beskattes. Det gælder i følgende tilfælde: 

• Hvis sikkerhedsstillelsen er sket som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition 

• Hvis der er stillet sikkerhed for en blandet benyttet ejendom, der tjener til bolig for den 

selvstændige erhvervsdrivende, og gælden ikke overstiger værdien af den private del af boligen 

• Hvis sikkerhedsstillelsen er sket før 11. juni 2014 og ikke forøges  

74 Lov nr. 652 af 8. juni 2016, § 4 b, stk. 1 
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• Hvis sikkerhedsstillelsen afløser en sikkerhedsstillelse, der eksisterede 10. juni 2014 og ikke 

beløbsmæssigt overstiger denne 

Sikkerhedsstillelser, der eksisterede pr. 10. juni 2014 og som ikke forøges, beskattes som nævnt ovenfor 

ikke, men skal være afviklet d. 31.12.2017. Ellers medfører det, at hele det opsparede overskud for 

perioden 11. juni 2014 til 31. december 2017 kommer til endelig beskatning i 2018, samt at der først bliver 

mulighed for at opspare overskud igen, når sikkerhedsstillelserne er afviklet. 

Efter vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 opstod der usikkerhed omkring, hvordan 

sikkerhedsstillelserne i praksis skulle beskattes. Ifølge bemærkningerne til 2. betænkning til L20075 var 

intentionen, at et beløb svarende til sikkerhedens størrelse skulle tillægges virksomhedens indkomst og 

hæves udenom hæverækkefølgen, hvorved der ville ske en dobbeltbeskatning. Imidlertid fremgik dette ikke 

klart af lovteksten. Det fik Skatterådet til i et bindende svar at tilkendegive, at de mente, at den mest 

logiske fortolkning af lovteksten var, at hævningen skulle ske i hæverækkefølgen76.  

I lov nr. 652 af 8. juni 2016 er reglerne flyttet til det kapitel, der omhandler hævninger i hæverækkefølgen, 

og det fremgår af lovteksten, at værdien af sikkerhedsstillelsen skal anses for overført i hæverækkefølgen. 

De justerede regler betyder, at skattebetalingen fremrykkes til det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed, 

uden at der sker en dobbeltbeskatning.  

Hvilke udfordringer har lovændringerne givet brugere af virksomhedsordningen og hvilke 

muligheder er der for at løse disse? 

Negativ indskudskonto 

Reglerne omkring negativ indskudskonto har betydet, at det i de fleste tilfælde ikke længere er attraktivt at 

medtage privat gæld i virksomhedsordningen, selvom der ikke er indført et egentligt forbud. Der kan dog 

være andre årsager til en negativ indskudskonto end privat gæld og forlods hævninger, og loven rammer 

derfor bredere end oprindeligt tiltænkt. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende benytter sig af reglerne 

omkring delsalg og delomdannelse i virksomhedsskattelovens kapitel 5, kan der ligeledes opstå en negativ 

indskudskonto, uden at dispositionerne har til formål at finansiere et privatforbrug med lavt beskattede 

midler.  

Løsningsmulighederne ved negativ indskudskonto kan f.eks. være at: 

• Bruge indkomstårets overskud og evt. opsparet overskud til at udligne den negative indskudskonto  

75 Betænkning over lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven afgivet af skatteudvalget 8. 

september 2014 

76 SKM2015.745.SR 
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• Udtræde af virksomhedsordningen og indtræde igen året efter 

• Tage en eventuel privat gæld ud af virksomhedsordningen 

• Undlade at overføre hele det kontante nettovederlag skattefrit ved delsalg, hvis det medfører en 

negativ indskudskonto 

Alle løsningsmuligheder vil have skattemæssige konsekvenser, så det afhænger af den konkrete 

problemstilling, hvilken løsning der er at foretrække. 

Sikkerhedsstillelser 

Selvom beskatningen af sikkerhedsstillelser med justeringerne i lov nr. 652 af 8. juni 2016 er klarlagt, er der 

stadig usikkerhed omkring reglerne om sikkerhedsstillelser. Det skyldes, at der hverken i lov nr. 992 af 16. 

september 2014 eller lov nr. 652 af 8. juni 2016 findes en egentlig definition af begrebet 

sikkerhedsstillelser. Udgangspunktet er ifølge skatteministeren, at der skal være foretaget særskilt 

sikringsakt som f.eks. tinglysning for, at virksomhedens aktiver anses for at være stillet til sikkerhed for 

gæld udenfor virksomhedsordningen. Det er dog et gennemgående træk ved alle skatteministerens 

høringssvar, at andre sikkerhedsstillelser efter en konkret vurdering kan blive omfattet, hvis der er tale om 

et samlet arrangement, hvor der er en klar sammenhæng mellem muligheden for at opnå privat kredit og 

de aktiver i virksomhedsordningen, der stilles til sikkerhed. 

Der er søgt en del bindende svar for at klarlægge omfanget af især kautioner, men ingen af dem omhandler 

bankernes generelle modregningsret og alskyldserklæringer. Der er derfor stadig ikke kommet en klar 

indikation af, i hvilke tilfælde SKAT mener, at der er tale om et samlet arrangement. 

Virksomhedspant udgør en særlig problemstilling i forhold til sikkerhedsstillelser, da værdistigninger kan 

medføre en øget beskatning. Der er store administrative byrder ved at skulle opgøre værdien af 

virksomhedspantet løbende, og den selvstændige erhvervsdrivende risikerer at blive forhindret i at 

foretage helt almindelige forretningsmæssige dispositioner i virksomheden, da det kan medføre 

beskatning, hvis der f.eks. indkøbes et nyt aktiv. 

Et andet problem opstår, hvis en privat bolig udlejes i en periode på over 12 måneder. I så fald bliver 

ejendommen et erhvervsmæssigt aktiv, der skal indgå i virksomhedsordningen. Da bruttoprincippet 

medfører, at ejendommen indskydes på indskudskontoen og gælden betragtes som en hævning, vil der ske 

beskatning enten af sikkerhedsstillelsen, hvis gælden holdes udenfor, eller af hævningen, hvis gælden 

indskydes. Begge dispositioner kan få store skattemæssige konsekvenser.  
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I disse to eksempler bliver de selvstændige erhvervsdrivende omfattet af lovændringerne, selv om 

dispositionerne ikke har til formål at finansiere et øget privatforbrug med lavt beskattede midler, og loven 

rammer derfor bredere end tiltænkt. 

Løsningsmulighederne i forhold til afvikling af sikkerhedsstillelser kan f.eks. være: 

• At der stilles sikkerhed med private aktiver i stedet for med aktiver i virksomhedsordningen, hvis der er 

ubehæftede private aktiver 

• At indskyde gælden i virksomhedsordningen 

• At hæve et beløb, så gælden kan indfries  

• At udtræde af virksomhedsordningen for herefter at indtræde igen det efterfølgende indkomstår 

Hvis der er mulighed for det, er det første løsningsforslag at foretrække, da det ikke medfører en øget 

beskatning. Ellers kommer det an på en konkret vurdering, hvilken løsning der har færrest skattemæssige 

konsekvenser. 

Det kan konkluderes, at formålet med lovændringerne i høj grad er blevet opfyldt, selvom det stadig er 

muligt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Lovændringerne har fortrinsvis ramt de 

selvstændige erhvervsdrivende, der førhen benyttede virksomhedsordningen mod dens oprindelige 

hensigt, men i visse situationer rammer de også bredere end tiltænkt. Selvom disse problemstillinger har 

været adresseret i bl.a. høringssvar, har det bortset fra indsættelsen af undtagelsesbestemmelserne om 

beskatning af sikkerhedsstillelser ikke medført justeringer af lovgivningen. Der er derfor stadig selvstændigt 

erhvervsdrivende, for hvilke reglerne får store skattemæssige konsekvenser, selvom de ikke har anvendt 

virksomhedsordningen i strid med dens oprindelige hensigt.  

7.2 Perspektivering 

Afhandlingen har udelukkende beskæftiget sig med de skattemæssige konsekvenser af lov nr. 992 af 16. 

september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016. Det er imidlertid også interessant at se på, hvilke 

konsekvenser lovændringer får på lidt længere sigt. 

Der har i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016 

været stor diskussion om, hvorvidt stramningerne i reglerne om virksomhedsordningen ville betyde, at det 

ikke længere var attraktivt at anvende virksomhedsordningen, og den derfor fremadrettet ikke vil blive 

benyttet i samme omfang som tidligere. Det vurderes, at lovændringerne primært har ramt de 

erhvervsdrivende, som benyttede virksomhedsordningen til skattespekulation, og at de fordele, som det 

oprindeligt var hensigten at give selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, 

stadig eksisterer for de fleste selvstændige.  
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Der er dog stadig nogle problemstillinger i forbindelse med bl.a. delsalg, delomdannelse og skattefrie 

ejendomsavancer, hvor selvstændigt erhvervsdrivende ikke har haft til hensigt at benytte 

virksomhedsordningen mod dens oprindelige hensigt, men hvor de pga. negativ indskudskonto alligevel 

bliver ramt af de nye regler. Det kunne derfor være en god idé at se på, om reglerne på disse områder 

kunne ændres. Det kunne f.eks. ske ved, at den selvstændige fik mulighed for at søge om at få nulstillet 

indskudskontoen, hvis de kunne godtgøre, at den var opstået som følge af delsalg, delomdannelse eller 

skattefri ejendomsavance.  

I forbindelse med udlejning af en ejendom, der tidligere har tjent til bolig for den skattepligtige, kan der 

efter lovændringen opstå problemer med ulovlige sikkerhedsstillelser pga. bruttoprincippet i 

virksomhedsordningen. Da den selvstændige ikke har mulighed for at undlade at indskyde ejendommen i 

virksomhedsordningen, kan det medføre en sikkerhedsstillelse, der efter de nye regler skal beskattes. 

Denne problemstilling kunne lovmæssigt løses ved i disse tilfælde at tillade et nettoprincip, hvor ejendom 

og gæld kunne indskydes samtidig uden skattemæssige konsekvenser, forudsat at gælden ikke er højere 

end ejendomsværdien. 

Der har også været stillet spørgsmålstegn ved, om virksomhedsordningen stadig er en relevant mulighed 

for iværksættere, der i opstartsfasen ofte har en lav indtjening. De vil til tider hæve et større beløb ud 

privat end indtjeningen i virksomheden tillader og dermed få en negativ indskudskonto. Begrænsningen i 

muligheden for at opspare overskud er dog i mange tilfælde ikke et stort problem, da der ikke er behov for 

at opspare i virksomhedsordningen, når hele overskuddet hæves ud privat. Med de nye regler vil 

rentekorrektionen blive højere end tidligere, hvilket selvfølgelig er en ulempe. Vi vurderer dog, at fordelene 

ved virksomhedsordningen opvejer den højere rentekorrektion, og at det således stadig er attraktivt for 

iværksættere at anvende virksomhedsordningen. 

Mens reglerne om negativ indskudskonto og rentekorrektion er forholdsvis klare, og man derfor allerede 

nu kender de skattemæssige konsekvenser af lovændringen i 2014, er der stadig usikkerhed om de 

skattemæssige konsekvenser af reglerne om beskatning af sikkerhedsstillelser. Det skyldes dels, at de 

sikkerhedsstillelser, der eksisterede pr. 10. juni 2014, først skal være afviklet 31. december 2017, dels at der 

stadig er tvivl om, præcis hvornår SKAT vurderer, at der er tale om et ”samlet arrangement”, der har til 

formål at skaffe øget kredit i privatsfæren.  

For de selvstændige erhvervsdrivende, der ikke har mulighed for at få afviklet sikkerhedsstillelserne pr. 31. 

december 2017, vil det potentielt få store skattemæssige konsekvenser, da det i så fald er mere end 4 års 

opsparet overskud, der kommer til endelig beskatning i 2018. Det kan også fra et samfundsmæssigt 

synspunkt være problematisk, da det både forhindrer fremtidige investeringer samt giver 
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likviditetsmæssige problemer, hvis pengene allerede er brugt til investeringer i virksomheden. Det fulde 

overblik over konsekvenserne af lovændringerne om beskatning af sikkerhedsstillelser vil således først være 

kendt, når indkomståret 2018 er afsluttet. 
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9 Bilag 

Bilag 1, den selvregulerende effekt 

Beregningerne viser, hvordan den selvregulerende effekt medfører, at beskatningen ved privat gæld 

udenfor og i virksomhedsordningen bliver ens, hvis kapitalafkastsatsen svarer til den private lånerente. 

Tabel 4.3.4.1 

Forudsætninger: 
Privat gæld 1.000.000 

Kapitalafkastgrundlag, aktiver 3.000.000 

Rente på privat gæld, 2% 20.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 

Kapitalafkastsats 2%

Kapitalafkast 60.000 

Skatteberegning, hvis gælden ligger privat: 

Tabel 4.3.4.2 

Skatteberegning med gæld optaget privat (uden afdrag) 

Indkomstopgørelse 2014: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed -

Kapitalafkast (60.000)

Resultat af virksomhed 940.000 

AM-bidrag (75.200)

Personlig indkomst, netto 864.800 

Renteudgifter (20.000)

Kapitalafkast 60.000 

Kapitalindkomst i alt 40.000 

Beskæftigelsesfradrag 7,65% (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000)

Skattepligtig indkomst 879.800 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 940.000 75.200 

Bundskat 6,83% 864.800 59.066 

Topskat 15,00% 415.700 62.355 

Sundhedsbidrag 5,00% 879.800 43.990 

Kommuneskat 23,80% 879.800 209.392 

Kirkeskat 0,80% 879.800 7.038 

Skatteloftsnedslag, personlig indkomst - - -

Skatteloftsnedslag, kapitalindkomst - - -

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 6,83% 42.800 (2.923)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 5,00% 42.800 (2.140)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 42.800 (10.186)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 42.800 (342)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 3,00% 40.000 1.200 

Virksomhedsskat 24,50% - -

Samlet skat 442.650 
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Skatteberegning, hvis gælden er lagt ind i VO: 

Tabel 4.3.4.2 

Skatteberegning med gæld i virksomhedsordningen (uden afdrag) 

Indkomstopgørelse 2014: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed (20.000)

Kapitalafkast (40.000)

Resultat af virksomhed 940.000 

AM-bidrag (75.200)

Personlig indkomst, netto 864.800 

Renteudgifter -

Kapitalafkast 40.000 

Kapitalindkomst i alt 40.000 

Beskæftigelsesfradrag 7,65% (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000)

Skattepligtig indkomst 879.800 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 940.000 75.200 

Bundskat 6,83% 864.800 59.066 

Topskat 15,00% 415.700 62.355 

Sundhedsbidrag 5,00% 879.800 43.990 

Kommuneskat 23,80% 879.800 209.392 

Kirkeskat 0,80% 879.800 7.038 

Skatteloftsnedslag, personlig indkomst - - -

Skatteloftsnedslag, kapitalindkomst - - -

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 6,83% 42.800 (2.923)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 5,00% 42.800 (2.140)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 42.800 (10.186)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 42.800 (342)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 3,00% 40.000 1.200 

Virksomhedsskat 24,50% - -

Samlet skat 442.650 
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Bilag 2, skattefordel ved privat gæld i virksomhedsordningen uden afdrag 

Eksempel på, hvilken skattemæssig fordel der kan opnås ved at lægge privat gæld ind i 

virksomhedsordningen.  

Tabel 5.1.1.1.1 - Forudsætninger 
Privat gæld 1.000.000 

Rente på privat gæld, 5% 50.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 

Rentekorrektionssats 2%

Skatteberegning, hvis gælden er optaget privat. I tabel 5.1.1.1.2 vises udelukkende skattefordelen ved at få 

fuldt fradrag for renteomkostninger, hvis gælden ligger i virksomhedsordningen i forhold til, hvis gælden 

ligger privat. 

Tabel 5.1.1.1.2 

Skatteberegning med gæld optaget privat (uden afdrag) 

Indkomstopgørelse 2014: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed -

Rentekorrektion -

Resultat af virksomhed 1.000.000 

AM-bidrag (80.000)

Personlig indkomst, netto 920.000 

Renteudgifter (50.000)

Rentekorrektion -

Kapitalindkomst i alt (50.000)

Beskæftigelsesfradrag 7,65% (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000)

Skattepligtig indkomst 845.000 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 1.000.000 80.000 

Bundskat 6,83% 920.000 62.836 

Topskat 15,00% 470.900 70.635 

Sundhedsbidrag 5,00% 845.000 42.250 

Kommuneskat 23,80% 845.000 201.110 

Kirkeskat 0,80% 845.000 6.760 

Skatteloftsnedslag, personlig indkomst - - -

Skatteloftsnedslag, kapitalindkomst - - -

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 6,83% 42.800 (2.923)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 5,00% 42.800 (2.140)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 42.800 (10.186)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 42.800 (342)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 3,00% (50.000) (1.500)

Virksomhedsskat 24,50% - -

Samlet skat 446.499 
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Skatteberegning, hvis gælden er lagt ind i virksomhedsordningen. I tabel 5.1.1.1.2 vises udelukkende 

skattefordelen ved at få fuldt fradrag for renteomkostninger, hvis gælden ligger i virksomhedsordningen i 

forhold til, hvis gælden ligger privat: 

Tabel 5.1.1.1.2 

Skatteberegning med gæld i virksomhedsordningen (uden afdrag) 

Indkomstopgørelse 2014: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed (50.000)

Rentekorrektion 2% 20.000 

Resultat af virksomhed 970.000 

AM-bidrag (77.600)

Personlig indkomst, netto 892.400 

Renteudgifter -

Rentekorrektion 2% (20.000)

Kapitalindkomst i alt (20.000)

Beskæftigelsesfradrag 7,65% (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000)

Skattepligtig indkomst 847.400 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 970.000 77.600 

Bundskat 6,83% 892.400 60.951 

Topskat 15,00% 443.300 66.495 

Sundhedsbidrag 5,00% 847.400 42.370 

Kommuneskat 23,80% 847.400 201.681 

Kirkeskat 0,80% 847.400 6.779 

Skatteloftsnedslag, personlig indkomst - - -

Skatteloftsnedslag, kapitalindkomst - - -

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 6,83% 42.800 (2.923)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 5,00% 42.800 (2.140)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 42.800 (10.186)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 42.800 (342)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 3,00% (20.000) (600)

Virksomhedsskat 24,50% - -

Samlet skat 439.684 
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Bilag 3, skattefordel ved privat gæld i virksomhedsordningen, inkl. afdrag 

Eksempel på, hvilken skattemæssig fordel der kan opnås ved at lægge privat gæld ind i 

virksomhedsordningen. I denne beregning afdrages der på gælden, så forskellen i skattebetaling skyldes 

både, at der er fuldt fradrag for renteomkostninger samt mulighed for at afdrage på gælden med lavt 

beskattede midler, hvis den private gæld er lagt ind i virksomhedsordningen. 

Tabel 5.1.1.1.1 - Forudsætninger 
Privat gæld 1.000.000 

Rente på privat gæld, 5% 50.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 

Rentekorrektionssats 2%

Skatteberegning, hvis gælden ligger privat: 

Tabel 5.1.1.1.3 

Skatteberegning med gæld optaget privat (med afdrag) 

Indkomstopgørelse 2014: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed -

Rentekorrektion -

Resultat af virksomhed 1.000.000 

AM-bidrag (80.000)

Personlig indkomst, netto 920.000 

Renteudgifter (50.000)

Rentekorrektion -

Kapitalindkomst i alt (50.000)

Beskæftigelsesfradrag 7,65% (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000)

Skattepligtig indkomst 845.000 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 1.000.000 80.000 

Bundskat 6,83% 920.000 62.836 

Topskat 15,00% 470.900 70.635 

Sundhedsbidrag 5,00% 845.000 42.250 

Kommuneskat 23,80% 845.000 201.110 

Kirkeskat 0,80% 845.000 6.760 

Skatteloftsnedslag, personlig indkomst - - -

Skatteloftsnedslag, kapitalindkomst - - -

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 6,83% 42.800 (2.923)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 5,00% 42.800 (2.140)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 42.800 (10.186)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 42.800 (342)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 3,00% (50.000) (1.500)

Virksomhedsskat 24,50% - -

Samlet skat 446.499 
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Skatteberegning, hvis den private gæld ligger i virksomheden: 

Tabel 5.1.1.1.3 

Skatteberegning med gæld i virksomhedsordningen (med afdrag) 

Indkomstopgørelse 2014: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed (50.000)

Rentekorrektion 2% 20.000 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (50.000)

Resultat af virksomhed 920.000 

AM-bidrag (73.600)

Personlig indkomst, netto 846.400 

Renteudgifter -

Rentekorrektion 2% (20.000)

Kapitalindkomst i alt (20.000)

Beskæftigelsesfradrag 7,65% (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000)

Skattepligtig indkomst 801.400 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 920.000 73.600 

Bundskat 6,83% 846.400 57.809 

Topskat 15,00% 397.300 59.595 

Sundhedsbidrag 5,00% 801.400 40.070 

Kommuneskat 23,80% 801.400 190.733 

Kirkeskat 0,80% 801.400 6.411 

Skatteloftsnedslag, personlig indkomst - - -

Skatteloftsnedslag, kapitalindkomst - - -

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 6,83% 42.800 (2.923)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 5,00% 42.800 (2.140)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 42.800 (10.186)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 42.800 (342)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 3,00% (20.000) (600)

Virksomhedsskat 24,50% 50.000 12.250 

Samlet skat 424.276 
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Bilag 4, skattefordel ved aktiver i VO stillet til sikkerhed for privat gæld 

Beregningen viser, hvilken skattefordel der kan opnås, hvis aktiver i virksomheden stilles til sikkerhed for 

privat gæld, og hævningen til privatforbrug derfor kan begrænses, fordi privatforbruget kan finansieres 

med oprettelsen af en privat kassekredit. 

Tabel 5.1.1.2.1 - Forudsætninger 
Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 

Ønsket privatforbrug 537.201 

Mulig hævning inden for topskattegrænsen 613.555 

Optagelse af privat gæld til finansiering af privatforbrug 236.693 

Rente på privat gæld, 5% 11.835 

Skatteberegning, hvis der ikke er stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen, og 

privatforbruget derfor skal finansieres med beskattede midler: 

Tabel 5.1.1.2.2 

Skatteberegning uden sikkerhedsstillelse for privat gæld 

Indkomstopgørelse 2014: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Indkomst til virksomhedsbeskatning -

Resultat af virksomhed 1.000.000 

AM-bidrag (80.000)

Personlig indkomst, netto 920.000 

Renteudgifter -

Kapitalindkomst i alt 0 

Beskæftigelsesfradrag 7,65% (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000)

Skattepligtig indkomst 895.000 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 1.000.000 80.000 

Bundskat 6,83% 920.000 62.836 

Topskat 15,00% 470.900 70.635 

Sundhedsbidrag 5,00% 895.000 44.750 

Kommuneskat 23,80% 895.000 213.010 

Kirkeskat 0,80% 895.000 7.160 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 6,83% 42.800 (2.923)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 5,00% 42.800 (2.140)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 42.800 (10.186)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 42.800 (342)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 3,00% - -

Virksomhedsskat 24,50% - -

Samlet skat 462.799 
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Skatteberegning ved sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver fra virksomhedsordningen. Der 

optimeres til topskattegrænsen, og det resterende ønskede privatforbrug finansieres ved en privat 

kassekredit. 

Tabel 5.1.1.2.2 

Skatteberegning med sikkerhedsstillelse for privat gæld 

Indkomstopgørelse 2014: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Indkomst til virksomhedsbeskatning 511.848 

Resultat af virksomhed 488.152 

AM-bidrag (39.052)

Personlig indkomst, netto 449.100 

Renteudgifter (11.835)

Kapitalindkomst i alt (11.835)

Beskæftigelsesfradrag 7,65% (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000)

Skattepligtig indkomst 412.265 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 488.152 39.052 

Bundskat 6,83% 449.100 30.674 

Topskat 15,00% - -

Sundhedsbidrag 5,00% 412.265 20.613 

Kommuneskat 23,80% 412.265 98.119 

Kirkeskat 0,80% 412.265 3.298 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 6,83% 42.800 (2.923)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 5,00% 42.800 (2.140)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 42.800 (10.186)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 42.800 (342)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 3,00% (11.835) (355)

Virksomhedsskat 24,50% 511.848 125.403 

Samlet skat 301.212 
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Bilag 5, skattemæssige konsekvenser ved negativ indskudskonto 

Beregningen viser de skattemæssige konsekvenser, hvis indskudskontoen er negativ, og den selvstændigt 

erhvervsdrivende ikke længere kan opspare overskud i virksomhedsordningen. Beregningerne er foretaget 

for 2016 og 2017. 

Tabel 5.2.0.1 - Forudsætninger 
Privat gæld, indlagt i VO 1.000.000 

Rente på privat gæld, 5%, indlagt i VO 50.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 

Rentekorrektionssats 4%

Skatteberegning for 2016, hvis der er mulighed for at opspare overskud. Der optimeres til 

topskattegrænsen. 

Tabel 5.2.0.2 

Skatteberegning VED opsparing af overskud 2016 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (482.065)

Renteudgifter (50.000)

Rentekorrektion 40.000 

Resultat af virksomhed 507.935 

AM-bidrag (40.635)

Personlig indkomst, netto 467.300 

Rentekorrektion (40.000)

Kapitalindkomst i alt (40.000)

Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 399.300 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 507.935 40.635 

Bundskat 9,08% 467.300 42.431 

Topskat 15,00% - -

Sundhedsbidrag 3,00% 399.300 11.979 

Kommuneskat 23,80% 399.300 95.033 

Kirkeskat 0,80% 399.300 3.194 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% (40.000) (2.000)

Virksomhedsskat 22,00% 482.065 106.054 

Samlet skat 281.188 
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Skatteberegning for 2017 ved opsparing af overskud. Det opsparede overskud fra 2016 kommer til endelig 

beskatning. 

Tabel 5.2.0.2 

Skatteberegning VED opsparing af overskud 2017 

Indkomstopgørelse 2017: 

Overskud virksomhed  - 

Renteudgifter  - 

Rentekorrektion  - 

Hævet opsparet overskud 22% 482.065 

Resultat af virksomhed 482.065 

AM-bidrag (38.565)

Personlig indkomst, netto 443.500 

Rentekorrektion  - 

Kapitalindkomst i alt 0 

Beskæftigelsesfradrag 8,75% (30.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (30.000)

Skattepligtig indkomst 413.500 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 482.065 38.565 

Bundskat 10,08% 443.500 44.705 

Topskat 15,00%  -  - 

Sundhedsbidrag 2,00% 413.500 8.270 

Kommuneskat 23,80% 413.500 98.413 

Kirkeskat 0,80% 413.500 3.308 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 10,08% 45.000 (4.536)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% 45.000 (900)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 45.000 (10.710)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 45.000 (360)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 6,00%  -  - 

Hævet virksomhedsskat 22,00% 482.065 (106.054)

Samlet skat 70.701 
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Bilag 6, skattemæssige konsekvenser ved negativ indskudskonto 

Skatteberegning, hvis indskudskontoen er negativ, og hele overskuddet for 2016 kommer til endelig 

beskatning i 2016. 

Tabel 5.2.0.3 

Skatteberegning UDEN opsparing af overskud 2016 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Renteudgifter (50.000)

Rentekorrektion 40.000 

Indkomst til virksomhedsbeskatning -

Resultat af virksomhed 990.000 

AM-bidrag (79.200)

Personlig indkomst, netto 910.800 

Rentekorrektion (40.000)

Kapitalindkomst i alt (40.000)

Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 842.800 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 990.000 79.200 

Bundskat 9,08% 910.800 82.701 

Topskat 15,00% 443.500 66.525 

Sundhedsbidrag 3,00% 842.800 25.284 

Kommuneskat 23,80% 842.800 200.586 

Kirkeskat 0,80% 842.800 6.742 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% (40.000) (2.000)

Virksomhedsskat 22,00% - -

Samlet skat 442.899 
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Bilag 7, konsekvenser af de nye regler ved delsalg 

Beregningen viser, hvilke skattemæssige konsekvenser det får, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende pga. 

reglerne om negativ indskudskonto ikke længere kan hæve hele det kontante nettovederlag ud skattefrit 

via mellemregningskontoen. 

Tabel 5.2.4.1 

Forudsætninger: 
Indskudskonto primo 2016 400.000 

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2015 1.800.000 

Kontant nettovederlag 600.000 

Skattemæssigt resultat 2016 900.000 

Opsparet overskud, 25% 500.000 

Midler til privatforbrug 931.159 

Skatteberegning for 2016 efter de gamle regler, hvor hele kontantvederlaget overføres til 

mellemregningskontoen.  

Tabel 5.2.4.2 

Beregning af opsparet overskud til indregning i personlig indkomst, gamle regler 
Forholdsmæssig del af opsparet overskud, der relaterer sig til den solgte virksomhed 

Opsparet overskud til beskatning (500.000*(600.000/1.800.000)) 166.667 

Virksomhedsskat relateret til opsparet overskud (166.667/0,75*0,25) 55.556 

Opsparet overskud til indregning i personlig indkomst 222.222 

Tabel 5.2.4.5 

Beregning af den andel af årets overskud, det er muligt at opspare, gamle regler 
Forholdsmæssig del af årets overskud, der relaterer sig til den solgte virksomhed 

Skattemæssigt resultat 2016 900.000 

Overskud 2016 vedrørende afstået virksomhed (900.000*(600.000/1.800.000)) 300.000 

Maksimal opsparing af overskud for 2016 før virksomhedsskat 600.000 

Ønsket yderligere hævning i 2016 (optimering til topskattegrænsen) 3.713 

Opsparet overskud 2016 før virksomhedsskat 596.287 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 900.000 

Kapitalafkast (18.000)

Hævet opsparet overskud i forbindelse med delsalg 222.222 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (596.287)

Resultat af virksomhed 507.935 

AM-bidrag (40.635)

Personlig indkomst, netto 467.300 

Kapitalafkast 18.000 

Kapitalindkomst i alt 18.000 

Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 457.300 
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Tabel 5.2.4.5 

Skatteberegning for 2016 efter de gamle regler: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 507.935 40.635 

Bundskat 9,08% 485.300 44.065 

Topskat 15,00% - -

Sundhedsbidrag 3,00% 457.300 13.719 

Kommuneskat 23,80% 457.300 108.837 

Kirkeskat 0,80% 457.300 3.658 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% - - 

Virksomhedsskat 22,00% 596.287 131.183 

Hævet virksomhedsskat 25,00% 222.222 (55.556)

Samlet skat 270.403 

Skatteberegning for 2016 efter de nye regler, hvor 400 t.kr. af kontantvederlaget overføres til 

mellemregningskontoen.  

Tabel 5.2.4.5 

Beregning af opsparet overskud til indregning i personlig indkomst, nye regler 
Forholdsmæssig del af opsparet overskud, der relaterer sig til den solgte virksomhed 

Opsparet overskud til beskatning (500.000*(400.000/1.800.000)) 111.111 

Virksomhedsskat relateret til opsparet overskud (166.667/0,75*0,25) 37.037 

Opsparet overskud til indregning i personlig indkomst 148.148 

Tabel 5.2.4.5 

Beregning af den andel af årets overskud, det er muligt at opspare 
Forholdsmæssig del af årets overskud, der relaterer sig til den solgte virksomhed 

Skattemæssigt resultat 2016 900.000 

Overskud 2016 vedrørende afstået virksomhed (800.000*(400.000/1.800.000)) 200.000 

Maksimal opsparing af overskud for 2016 før virksomhedsskat 700.000 

Ønsket yderligere hævning i 2016 627.687 

Opsparet overskud 2016 før virksomhedsskat 72.313 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 900.000 

Kapitalafkast (18.000)

Hævet opsparet overskud i forbindelse med delsalg 148.148 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (72.313)

Resultat af virksomhed 957.835 

AM-bidrag (76.627)

Personlig indkomst, netto 881.208 

Kapitalafkast 18.000 

Kapitalindkomst i alt 18.000 

Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 871.208 
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Tabel 5.2.4.5 

Skatteberegning for 2016 efter de nye regler: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 957.835 76.627 

Bundskat 9,08% 899.208 81.648 

Topskat 15,00% 413.908 62.086 

Sundhedsbidrag 3,00% 871.208 26.136 

Kommuneskat 23,80% 871.208 207.348 

Kirkeskat 0,80% 871.208 6.970 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% - - 

Virksomhedsskat 22,00% 72.313 15.909 

Hævet virksomhedsskat 25,00% 148.148 (37.037)

Samlet skat 423.547 

Sammenligning af beskatning ved delsalg efter den gamle og de nye regler: 

Tabel 5.2.4.5 - Konsekvens af lov nr. 992 ved delsalg 
Gamle regler Nye regler 

Overskud virksomhed 900.000 900.000 

Kapitalafkast (18.000) (18.000)

Hævet opsparet overskud i forbindelse med delsalg 222.222 148.148 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (596.287) (72.313)

Resultat af virksomhed 507.935 957.835 

AM-bidrag (40.635) (76.627)

Personlig indkomst, netto 467.300 881.208 

Kapitalafkast 18.000 18.000 

Kapitalindkomst i alt 18.000 18.000 

Beskæftigelsesfradrag (28.000) (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000) (28.000)

Skattepligtig indkomst 457.300 871.208 

Beregnet skat i alt 270.403 423.547 
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Bilag 8, konsekvenser af de nye regler ved delomdannelse 

Beregningen viser, hvilke skattemæssige konsekvenser det får, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende får 

en negativ indskudskonto pga. delomdannelse, og skal udligne den negative indskudskonto, før der igen 

kan opspares overskud i virksomhedsordningen. 

Tabel 5.2.5.1 

Forudsætninger: 
Indskudskonto primo 2016 400.000 

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2015 1.800.000 

Kapitalafkastgrundlag vedr. omdannet virksomhed ultimo 2015 600.000 

Kontant nettovederlag 1.000.000 

Aktiernes anskaffelsessum 700.000 

Skattemæssigt resultat 2016 800.000 

Opsparet overskud, 25% 1.000.000 

Midler til privatforbrug 1.324.827 

Skatteberegning for 2016 efter de gamle regler, hvor den negative indskudskonto, der opstår pga. 

delomdannelse, ikke medfører, at der ikke kan opspares overskud. Der optimeres til topskattegrænsen. 

Tabel 5.2.5.2 

Skattefri delomdannelse, skatteberegning efter de gamle regler 

Opsparet overskud til nedsættelse af aktiernes anskaffelsessum (1.000.000*(600.000/1.800.000)) 333.333 

Kapitalafkastgrundlag reguleret for delomdannelse 

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2015 1.800.000 

Kontant nettovederlag 1.000.000 

Kapitalafkastgrundlag primo 2016 reguleret for delomdannelse 800.000 

Opgørelse af indskudskonto pr. 31.12.2016 

Indskudskonto primo 2016 400.000 

Kontant nettovederlag for delomdannelse 1.000.000 

Indskudskonto pr. 31.12.2016 (600.000)

Ønsket hævning i 2016 (optimering til topskattegrænsen) 515.935 

Opsparet overskud 2016 før virksomhedsskat 284.065 

Opsparet overskud 01.01.2016 1.000.000 

Hævet opsparet overskud til nedsættelse af aktiernes anskaffelsessum (333.333)

Opsparet overskud i 2016, 22% 221.571 

Opsparet overskud ultimo 2016 888.237 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 800.000 

Kapitalafkast (8.000)

Indkomst til virksomhedsbeskatning (284.065)

Resultat af virksomhed 507.935 

AM-bidrag (40.635)

Personlig indkomst, netto 467.300 

Kapitalafkast 8.000 

Kapitalindkomst i alt 8.000 
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Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 447.300 

Tabel 5.2.5.2 

Skattefri delomdannelse, skatteberegning efter de gamle regler: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 507.935 40.635 

Bundskat 9,08% 475.300 43.157 

Topskat 15,00% - -

Sundhedsbidrag 3,00% 447.300 13.419 

Kommuneskat 23,80% 447.300 106.457 

Kirkeskat 0,80% 447.300 3.578 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% - -

Virksomhedsskat 22,00% 284.065 62.494 

Hævet virksomhedsskat 25,00% - - 

Samlet skat 253.602 
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Skatteberegning for 2016 efter de nye regler, hvor den negative indskudskonto, der opstår som følge af 

delomdannelsen, medfører, at der ikke kan opspares overskud for 2016 og fremadrettet. Hele årets resultat 

kommer derfor til endelig beskatning. 

Tabel 5.2.5.2 

Skattefri delomdannelse, skatteberegning efter de nye regler 

Opsparet overskud til nedsættelse af aktiernes anskaffelsessum 
(1.000.000*(600.000/1.800.000)) 333.333 

Kapitalafkastgrundlag reguleret for delomdannelse 

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2015 1.800.000 

Kontant nettovederlag 1.000.000 

Kapitalafkastgrundlag primo 2016 reguleret for delomdannelse 800.000 

Opgørelse af indskudskonto pr. 31.12.2016 

Indskudskonto primo 2016 400.000 

Kontant nettovederlag for delomdannelse 1.000.000 

Indskud til udligning af negativ indskudskonto 600.000 

Indskudskonto pr. 31.12.2016 0 

Opgørelse af opsparet overskud pr. 31.12.2016 

Opsparet overskud pr. 01.01.2016 1.000.000 

Opsparet overskud til nedsættelse af aktiernes anskaffelsessum (333.333)

Ønsket hævning af opsparet overskud, 25% virksomhedsskat (511.545)

Opsparet overskud pr. 31.12.2016 155.122 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 800.000 

Kapitalafkast (8.000)

Hævet opsparet overskud til udligning af negativ indskudskonto 682.060 

Indkomst til virksomhedsbeskatning - 

Resultat af virksomhed 1.474.060 

AM-bidrag (117.925)

Personlig indkomst, netto 1.356.135 

Kapitalafkast 8.000 

Kapitalindkomst i alt 8.000 

Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 1.336.135 
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Tabel 5.2.5.2 

Skattefri delomdannelse, skatteberegning efter de nye regler: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 1.474.060 117.925 

Bundskat 9,08% 1.364.135 123.863 

Topskat 15,00% 888.835 133.325 

Sundhedsbidrag 3,00% 1.336.135 40.084 

Kommuneskat 23,80% 1.336.135 318.000 

Kirkeskat 0,80% 1.336.135 10.689 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% - -

Virksomhedsskat 22,00% - -

Hævet virksomhedsskat 25,00% 682.060 (170.515)

Samlet skat 557.233 
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Bilag 9, konsekvenser af forhøjelse af rentekorrektionssatsen 

Eksemplet viser beskatningen, hvis den private gæld er optaget privat, samt beskatningen, hvis gælden er 

lagt ind i virksomhedsordningen. Beregningen med privat gæld, der ligger i virksomhedsordningen, er 

foretaget med en rentekorrektionssats på henholdsvis 1% og 4%, da rentekorrektionssatsen med de nye 

regler er 3% højere end før lovændringen. 

Tabel 5.3.1 - Forudsætninger 
Privat gæld 1.000.000 

Rente på privat gæld, 5% 50.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 

Rentekorrektionssats før lovændringen 1%

Rentekorrektionssats efter lovændringen 4%

Skatteberegning for 2016, hvis den private gæld ligger udenfor virksomhedsordningen: 

Tabel 5.3.2 

Konsekvenser af forhøjelse af rentekorrektionssatsen med 3% 

Gæld udenfor VO 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed -

Rentekorrektion -

Resultat af virksomhed 1.000.000 

AM-bidrag (80.000)

Personlig indkomst, netto 920.000 

Renteudgifter (50.000)

Rentekorrektion -

Kapitalindkomst i alt (50.000)

Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 842.000 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 1.000.000 80.000 

Bundskat 9,08% 920.000 83.536 

Topskat 15,00% 452.700 67.905 

Sundhedsbidrag 3,00% 842.000 25.260 

Kommuneskat 23,80% 842.000 200.396 

Kirkeskat 0,80% 842.000 6.736 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% (50.000) (2.500)

Virksomhedsskat 22,00% - -

Samlet skat 445.194 
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Skatteberegning for 2016, hvis rentekorrektionssatsen var 1%, hvilket var tilfældet før lovændringen: 

Tabel 5.3.2 

Konsekvenser af forhøjelse af rentekorrektionssatsen med 3% 

Gæld i VO før ændring af rentekorrektionssatsen 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed (50.000)

Rentekorrektion 1% 10.000 

Resultat af virksomhed 960.000 

AM-bidrag (76.800)

Personlig indkomst, netto 883.200 

Renteudgifter -

Rentekorrektion 1% (10.000)

Kapitalindkomst i alt (10.000)

Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 845.200 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 960.000 76.800 

Bundskat 9,08% 883.200 80.195 

Topskat 15,00% 415.900 62.385 

Sundhedsbidrag 3,00% 845.200 25.356 

Kommuneskat 23,80% 845.200 201.158 

Kirkeskat 0,80% 845.200 6.762 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% (10.000) (500)

Virksomhedsskat 22,00% - -

Samlet skat 436.016 
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Skatteberegning for 2016 med en rentekorrektionssats på 4%, hvilket er den gældende 

rentekorrektionssats for 2016 efter lovændringen: 

Tabel 5.3.2 

Konsekvenser af forhøjelse af rentekorrektionssatsen med 3% 

Gæld i VO efter ændring af rentekorrektionssatsen 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Renteudgifter i virksomhed (50.000)

Rentekorrektion 4% 40.000 

Resultat af virksomhed 990.000 

AM-bidrag (79.200)

Personlig indkomst, netto 910.800 

Renteudgifter -

Rentekorrektion 4% (40.000)

Kapitalindkomst i alt (40.000)

Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 842.800 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 990.000 79.200 

Bundskat 9,08% 910.800 82.701 

Topskat 15,00% 443.500 66.525 

Sundhedsbidrag 3,00% 842.800 25.284 

Kommuneskat 23,80% 842.800 200.586 

Kirkeskat 0,80% 842.800 6.742 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% (40.000) (2.000)

Virksomhedsskat 22,00% - -

Samlet skat 442.899 
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Bilag 10, skattemæssig behandling af sikkerhedsstillelser 

Eksemplet viser beskatningen før lovændringen, hvor der ikke skete beskatning af sikkerhedsstillelser, 

sammenlignet med beskatningen af sikkerhedsstillelser, hvis beskatningen skal ske henholdsvis udenfor 

hæverækkefølgen og i hæverækkefølgen. 

Tabel 5.4.3.1 - Forudsætninger 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 1.000.000 

Sikkerhedsstillelser til beskatning 250.000 

Årets faktiske hævninger 650.000 

Skatteberegning for 2014 efter de gamle regler, hvor sikkerhedsstillelser ikke blev beskattet: 

Tabel 5.4.3.2 

Sikkerhedsstillelser, gamle regler før 11. juni 2014 

Indkomstopgørelse 2014: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (463.576)

Resultat af virksomhed 536.424 

AM-bidrag (42.914)

Personlig indkomst, netto 493.510 

Renteudgifter - 

Kapitalindkomst i alt 0 

Beskæftigelsesfradrag 7,65% (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000)

Skattepligtig indkomst 468.510 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 536.424 42.914 

Bundskat 6,83% 493.510 33.707 

Topskat 15,00% 44.410 6.661 

Sundhedsbidrag 5,00% 468.510 23.425 

Kommuneskat 23,80% 468.510 111.505 

Kirkeskat 0,80% 468.510 3.748 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 6,83% 42.800 (2.923)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 5,00% 42.800 (2.140)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 42.800 (10.186)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 42.800 (342)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 3,00% - - 

Virksomhedsskat 24,50% 463.576 113.576 

Samlet skat 319.945 
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Skatteberegning for 2014, hvis sikkerhedsstillelsen skal beskattes udenfor hæverækkefølgen: 

Tabel 5.4.3.2 

Sikkerhedsstillelser, beskatning udenfor hæverækkefølgen 

Indkomstopgørelse 2014: 

Overskud virksomhed 1.250.000 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (463.576)

Resultat af virksomhed 786.424 

AM-bidrag (62.914)

Personlig indkomst, netto 723.510 

Renteudgifter - 

Kapitalindkomst i alt 0 

Beskæftigelsesfradrag 7,65% (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000)

Skattepligtig indkomst 698.510 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 786.424 62.914 

Bundskat 6,83% 723.510 49.416 

Topskat 15,00% 274.410 41.161 

Sundhedsbidrag 5,00% 698.510 34.925 

Kommuneskat 23,80% 698.510 166.245 

Kirkeskat 0,80% 698.510 5.588 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 6,83% 42.800 (2.923)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 5,00% 42.800 (2.140)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 42.800 (10.186)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 42.800 (342)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 3,00% - - 

Virksomhedsskat 24,50% 463.576 113.576 

Samlet skat 458.234 
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Skatteberegning for 2014, hvis beskatningen af sikkerhedsstillelsen sker i hæverækkefølgen, hvilket er 

tilfældet efter lovændringen i 2016: 

Tabel 5.4.3.2 

Sikkerhedsstillelser, beskatning i hæverækkefølgen 

Indkomstopgørelse 2014: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (132.450)

Resultat af virksomhed 867.550 

AM-bidrag (69.404)

Personlig indkomst, netto 798.146 

Renteudgifter - 

Kapitalindkomst i alt 0 

Beskæftigelsesfradrag 7,65% (25.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (25.000)

Skattepligtig indkomst 773.146 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 867.550 69.404 

Bundskat 6,83% 798.146 54.513 

Topskat 15,00% 349.046 52.357 

Sundhedsbidrag 5,00% 773.146 38.657 

Kommuneskat 23,80% 773.146 184.009 

Kirkeskat 0,80% 773.146 6.185 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 6,83% 42.800 (2.923)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 5,00% 42.800 (2.140)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 42.800 (10.186)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 42.800 (342)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 3,00% - - 

Virksomhedsskat 24,50% 132.450 32.450 

Samlet skat 421.984 
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Bilag 11, case 1, udligning af negativ indskudskonto 

Udligning af negativ indskudskonto opstået ved indskydelse af privat gæld i VO, løsningsforslag 3. 

Skatteberegning for 2016 og 2017, hvis negativ indskudskonto på 500 t.kr. udlignes i 2016, og der 

optimeres til topskattegrænsen i 2017 

Tabel 6.1.1.1 

Forudsætninger: 
Indskudskonto pr. 31.12.2015 (500.000)

Kapitalafkastgrundlag 3.000.000 

Renteudgift i VO 50.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 2016 1.000.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 2017 1.500.000 

Opsparet overskud pr. 31.12.2015 efter 25% skat 4.000.000 

Kapitalafkastsats 1%

Ønsket privatforbrug 360.000 

Tabel 6.1.2.1 

Skatteberegning for 2016, udligning af negativ indskudskonto 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Renteudgifter (50.000)

Kapitalafkast (30.000)

Hævet opsparet overskud til udligning af negativ indskudskonto 647.992 

Indkomst til virksomhedsbeskatning -

Resultat af virksomhed 1.567.992 

AM-bidrag (125.439)

Personlig indkomst, netto 1.442.553 

Kapitalafkast 30.000 

Kapitalindkomst i alt 30.000 

Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 1.444.553 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 1.567.992 125.439 

Bundskat 9,08% 1.472.553 133.708 

Topskat 15,00% 975.253 146.288 

Sundhedsbidrag 3,00% 1.444.553 43.337 

Kommuneskat 23,80% 1.444.553 343.804 

Kirkeskat 0,80% 1.444.553 11.556 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% - -

Hævet virksomhedsskat 25,00% 647.992 (161.998)

Samlet skat 625.994 
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Tabel 6.1.2.1 

Skatteberegning for 2017, udligning af negativ indskudskonto 

Opsparet overskud pr. 31.12.2017 

Opsparet overskud, 25% skat 3.514.006 

Opsparet overskud, 22% skat 700.983 

Opsparet overskud pr. 31.12.2017 4.214.989 

Udskudt skat pr. 31.12.2017 

Udskudt skat, 25% skat 1.452.456 

Udskudt skat, 22% skat 305.557 

Udskudt skat pr. 31.12.2017 1.758.012 

Indkomstopgørelse 2017: 

Overskud virksomhed 1.500.000 

Renteudgifter (50.000)

Kapitalafkast (30.000)

Indkomst til virksomhedsbeskatning (898.696)

Resultat af virksomhed 521.304 

AM-bidrag (41.704)

Personlig indkomst, netto 479.600 

Kapitalafkast 30.000 

Kapitalindkomst i alt 30.000 

Beskæftigelsesfradrag 8,75% (30.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (30.000)

Skattepligtig indkomst 479.600 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 521.304 41.704 

Bundskat 10,08% 509.600 51.368 

Topskat 15,00% (0) (0)

Sundhedsbidrag 2,00% 479.600 9.592 

Kommuneskat 23,80% 479.600 114.145 

Kirkeskat 0,80% 479.600 3.837 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 10,08% 45.000 (4.536)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% 45.000 (900)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 45.000 (10.710)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 45.000 (360)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 6,00%  -  - 

Virksomhedsskat 22,00% 898.696 197.713 

Samlet skat 401.853 
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Tabel med samlet oversigt over skattebetalinger for 2016 og 2017 ved udligning af negativ indskudskonto i 

2016 og optimering til topskattegrænsen i 2017: 

Tabel 6.1.2.1 

Indkomstopgørelse 2016 og 2017, udligning af negativ indskudskonto i 2016 
2016 2017

Overskud virksomhed 1.000.000 1.500.000 

Renteudgifter i virksomhed (50.000) (50.000)

Kapitalafkast (30.000) (30.000)

Hævet opsparet overskud til udligning af negativ indskudskonto 647.992 - 

Indkomst til virksomhedsbeskatning - (898.696)

Resultat af virksomhed 1.567.992 521.304 

Personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag 1.442.553 479.600 

Kapitalindkomst 30.000 30.000 

Skattepligtig indkomst 1.444.553 479.600 

Beregnet skat i alt 625.994 401.853 

Opsparet overskud pr. 31.12.2017 4.214.989 

Udskudt skat pr. 31.12.2017 1.758.012 

Samlet skat inkl. udskudt skat 2.785.859 
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Udligning af negativ indskudskonto opstået ved indskydelse af privat gæld i VO, løsningsforslag 4. 

Skatteberegning for 2016 og 2017, hvis negativ indskudskonto på 500 t.kr. udlignes i 2016 og 2017 ved 

overførsel af den del af årets overskud, der ikke hæves kontant. Alt overskud for 2017 kommer til 

beskatning på trods af et ønsket privatforbrug på 360 t.kr., da der ikke kan opspares i 2017. 

Tabel 6.1.1.1 

Forudsætninger: 
Indskudskonto pr. 31.12.2015 (500.000)

Kapitalafkastgrundlag 3.000.000 

Renteudgift i VO 50.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 2016 1.000.000 

Skattemæssigt resultat før finansielle poster 2017 1.500.000 

Opsparet overskud pr. 31.12.2015 efter 25% skat 4.000.000 

Kapitalafkastsats 1%

Ønsket privatforbrug 360.000 

Tabel 6.1.2.3 

Skatteberegning for 2016, udligning af negativ indskudskonto 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 1.000.000 

Renteudgifter (50.000)

Kapitalafkast (30.000)

Indkomst til virksomhedsbeskatning -

Resultat af virksomhed 920.000 

AM-bidrag (73.600)

Personlig indkomst, netto 846.400 

Kapitalafkast 30.000 

Kapitalindkomst i alt 30.000 

Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 848.400 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 920.000 73.600 

Bundskat 9,08% 876.400 79.577 

Topskat 15,00% 379.100 56.865 

Sundhedsbidrag 3,00% 848.400 25.452 

Kommuneskat 23,80% 848.400 201.919 

Kirkeskat 0,80% 848.400 6.787 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% - -

Virksomhedsskat 22,00% - -

Samlet skat 428.061 
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Tabel 6.1.2.3 

Skatteberegning for 2017, udligning af negativ indskudskonto 

Opsparet overskud pr. 31.12.2017 

Opsparet overskud, 25% skat 4.000.000 

Opsparet overskud pr. 31.12.2017 4.000.000 

Udskudt skat pr. 31.12.2017 

Udskudt skat, 25% skat 1.653.333 

Udskudt skat pr. 31.12.2017 1.653.333 

Indkomstopgørelse 2017: 

Overskud virksomhed 1.500.000 

Renteudgifter (50.000)

Kapitalafkast (30.000)

Indkomst til virksomhedsbeskatning 

Resultat af virksomhed 1.420.000 

AM-bidrag (113.600)

Personlig indkomst, netto 1.306.400 

Kapitalafkast 30.000 

Kapitalindkomst i alt 30.000 

Beskæftigelsesfradrag 8,75% (30.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (30.000)

Skattepligtig indkomst 1.306.400 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 1.420.000 113.600 

Bundskat 10,08% 1.336.400 134.709 

Topskat 15,00% 826.800 124.020 

Sundhedsbidrag 2,00% 1.306.400 26.128 

Kommuneskat 23,80% 1.306.400 310.923 

Kirkeskat 0,80% 1.306.400 10.451 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 10,08% 45.000 (4.536)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% 45.000 (900)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 45.000 (10.710)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 45.000 (360)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 6,00%  -  - 

Hævet virksomhedsskat 22,00%  -  - 

Samlet skat 703.326 
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Tabel med samlet oversigt over skattebetalinger for 2016 og 2017 ved udligning af negativ indskudskonto i 

2016 og 2017 ved overførsel af den del af årets overskud, der ikke hæves kontant: 

Tabel 6.1.2.3  

Indkomstopgørelse, udligning af negativ indskudskonto i 2016 og 2017 
2016 2017

Overskud virksomhed 1.000.000 1.500.000 

Renteudgifter i virksomhed (50.000) (50.000)

Kapitalafkast (30.000) (30.000)

Resultat af virksomhed 920.000 1.420.000 

Personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag 846.400 1.306.400 

Kapitalindkomst 30.000 30.000 

Skattepligtig indkomst 848.400 1.306.400 

Beregnet skat i alt 428.061 703.326 

Opsparet overskud pr. 31.12.2017 4.000.000 

Udskudt skat pr. 31.12.2017 1.653.333 

Samlet skat inkl. udskudt skat 2.784.720 
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Bilag 12, case 2, delsalg 

Løsningsforslag 1, hvor der kun hæves en del af kontantvederlaget ud, så indskudskontoen bliver 0 kr.  

Tabel 6.2.1.1 

Forudsætninger: 
Indskudskonto primo 2016 500.000 

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2015 1.800.000 

Kontant nettovederlag 900.000 

Skattemæssigt resultat 2016 500.000 

Opsparet overskud efter 25% skat 600.000 

Skatteberegning for 2016: 

Tabel 6.2.2.1 

Skatteberegning, delvis hævning af kontantvederlag 
Forholdsmæssig del af opsparet overskud, der relaterer sig til den solgte virksomhed 

Opsparet overskud til beskatning (600.000*(500.000/1.800.000)) 166.667 

Virksomhedsskat relateret til opsparet overskud (166.667/0,75*0,25) 55.556 

Opsparet overskud til indregning i personlig indkomst 222.222 

Forholdsmæssig del af årets overskud, der relaterer sig til den solgte virksomhed 

Skattemæssigt resultat 2016 500.000 

Overskud 2016 vedrørende afstået virksomhed (500.000*(500.000/1.800.000)) 138.889 

Maksimal opsparing af overskud for 2016 før virksomhedsskat 361.111 

Ønsket yderligere hævning i 2016 319.681 

Opsparet overskud 2016 før virksomhedsskat 41.430 

Opgørelse af opsparet overskud pr. 31.12.2016 

Opsparet overskud pr. 01.01.2016 efter 25% skat 600.000 

Opsparet overskud til beskatning vedr. salg af virksomhed (166.667)

Opsparet overskud i 2016 efter 22% skat 32.315 

Opsparet overskud pr. 31.12.2016 465.649 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 500.000 

Kapitalafkast (18.000)

Hævet opsparet overskud i forbindelse med delsalg 222.222 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (41.430)

Resultat af virksomhed 662.792 

AM-bidrag (53.023)

Personlig indkomst, netto 609.769 

Kapitalafkast 18.000 

Kapitalindkomst i alt 18.000 

Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 599.769 
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Tabel 6.2.2.1 

Skatteberegning 2016 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 662.792 53.023 

Bundskat 9,08% 627.769 57.001 

Topskat 15,00% 142.469 21.370 

Sundhedsbidrag 3,00% 599.769 17.993 

Kommuneskat 23,80% 599.769 142.745 

Kirkeskat 0,80% 599.769 4.798 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% - - 

Virksomhedsskat 22,00% 41.430 9.115 

Hævet virksomhedsskat 25,00% 222.222 (55.556)

Samlet skat 234.351 
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Løsningsforslag 1, hvor der kun hæves en del af kontantvederlaget ud, så indskudskontoen bliver 0 kr. 

Skatteberegning for 2017: 

Tabel 6.2.2.1 

Skatteberegning for 2017, hævning af resterende overskud 
Opsparet overskud 

Opsparet overskud, 25% skat 433.333 

Opsparet overskud, 22% skat 32.315 

Opsparet overskud primo 2017 465.648 

Indkomstopgørelse 2017: 

Overskud virksomhed - 

Renteudgifter - 

Kapitalafkast - 

Hævet opsparet overskud, 25% skat 577.777 

Hævet opsparet overskud, 22% skat 41.429 

Resultat af virksomhed 619.207 

AM-bidrag (49.537)

Personlig indkomst, netto 569.670 

Kapitalafkast - 

Kapitalindkomst i alt 0 

Beskæftigelsesfradrag 8,75% (30.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (30.000)

Skattepligtig indkomst 539.670 

Skatteberegning 2017: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 619.207 49.537 

Bundskat 10,08% 569.670 57.423 

Topskat 15,00% 90.070 13.511 

Sundhedsbidrag 2,00% 539.670 10.793 

Kommuneskat 23,80% 539.670 128.442 

Kirkeskat 0,80% 539.670 4.317 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 10,08% 45.000 (4.536)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% 45.000 (900)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 45.000 (10.710)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 45.000 (360)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 6,00%  -  - 

Hævet virksomhedsskat, 25% 25,00% 577.777 (144.444)

Hævet virksomhedsskat, 22% 22,00% 41.429 (9.114)

Samlet skat 93.957 



Bilag 

Side 157 af 161

Løsningsforslag 2, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende udtræder af virksomhedsordningen. 

Skatteberegning for 2016: 

Tabel 6.2.2.3 

Skatteberegning for 2016, udtræden af virksomhedsordningen 

Indkomstopgørelse 2016: 

Overskud virksomhed 500.000 

Kapitalafkast - 

Hævet opsparet overskud i forbindelse med udtræden 800.000 

Indkomst til virksomhedsbeskatning - 

Resultat af virksomhed 1.300.000 

AM-bidrag (104.000)

Personlig indkomst, netto 1.196.000 

Kapitalafkast - 

Kapitalindkomst i alt 0 

Beskæftigelsesfradrag 8,30% (28.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (28.000)

Skattepligtig indkomst 1.168.000 

Skatteberegning 2016: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 1.300.000 104.000 

Bundskat 9,08% 1.196.000 108.597 

Topskat 15,00% 728.700 109.305 

Sundhedsbidrag 3,00% 1.168.000 35.040 

Kommuneskat 23,80% 1.168.000 277.984 

Kirkeskat 0,80% 1.168.000 9.344 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 9,08% 44.000 (3.995)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 3,00% 44.000 (1.320)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 44.000 (10.472)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 44.000 (352)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 5,00% - -

Virksomhedsskat 22,00% - -

Hævet virksomhedsskat 25,00% 800.000 (200.000)

Samlet skat 428.131 
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Bilag 13, case 3, afvikling af sikkerhedsstillelser 

Løsningsforslag 2, hvor der hæves midler ud af virksomhedsordningen, så den private gæld kan indfries, og 

sikkerhedsstillelsen herefter ikke længere eksisterer 

Tabel 6.3.1.1 - Forudsætninger 

Sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 1.000.000 

Opsparet overskud, 11.06-31.12.2014 efter 24,5% skat 300.000 

Opsparet overskud 2015 efter 23,5% skat 600.000 

Opsparet overskud 2016 efter 22% skat 700.000 

Skattemæssigt resultat 2017 800.000 

Skatteberegning for 2017: 

Tabel 6.3.2.1 

Afvikling af sikkerhedsstillelse, hævning til indfrielse af privat gæld 
Opsparet overskud pr. 31.12.2017 

Opsparet overskud efter 22% skat 660.281 

Opsparet overskud pr. 31.12.2017 660.281 

Indkomstopgørelse 2017: 

Overskud virksomhed 800.000 

Hævet opsparet overskud, 24,5% skat 397.351 

Hævet opsparet overskud, 23,5% skat 784.314 

Hævet opsparet overskud, 22% skat 50.922 

Indkomst til virksomhedsbeskatning - 

Resultat af virksomhed 2.032.587 

AM-bidrag (162.607)

Personlig indkomst, netto 1.869.980 

Renteudgifter - 

Kapitalindkomst i alt 0 

Beskæftigelsesfradrag 8,75% (30.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (30.000)

Skattepligtig indkomst 1.839.980 
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Tabel 6.3.2.1 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 2.032.587 162.607 

Bundskat 10,08% 1.869.980 188.494 

Topskat 15,00% 1.390.380 208.557 

Sundhedsbidrag 2,00% 1.839.980 36.800 

Kommuneskat 23,80% 1.839.980 437.915 

Kirkeskat 0,80% 1.839.980 14.720 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 10,08% 45.000 (4.536)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% 45.000 (900)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 45.000 (10.710)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 45.000 (360)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 6,00% - - 

Hævet virksomhedsskat, 24,5% 24,50% 397.351 (97.351)

Hævet virksomhedsskat, 23,5% 23,50% 784.314 (184.314)

Hævet virksomhedsskat, 22% 22,00% 50.922 (11.203)

Samlet skat 739.719 
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Løsningsforslag 3, hvor gælden lægges ind i virksomhedsordningen, og sikkerhedsstillelsen herefter ikke 

længere eksisterer. 

Skatteberegning for 2017: 

Tabel 6.3.2.3 

Ophævelse af sikkerhedsstillelse, indskud af gæld i VO 
Opsparet overskud pr. 31.12.2017 

Opsparet overskud, 22% skat 660.281 

Opsparet overskud pr. 31.12.2017 660.281 

Indkomstopgørelse 2017: 

Overskud virksomhed 800.000 

Hævet opsparet overskud, 24,5% skat 397.351 

Hævet opsparet overskud, 23,5% skat 784.314 

Hævet opsparet overskud, 22% skat 50.922 

Indkomst til virksomhedsbeskatning - 

Resultat af virksomhed 2.032.587 

AM-bidrag (162.607)

Personlig indkomst, netto 1.869.980 

Renteudgifter - 

Kapitalindkomst i alt 0 

Beskæftigelsesfradrag 8,75% (30.000)

Ligningsmæssige fradrag i alt (30.000)

Skattepligtig indkomst 1.839.980 

Tabel 6.3.2.3 

Skatteberegning: 

Sats Grundlag Skat

AM-bidrag 8,00% 2.032.587 162.607 

Bundskat 10,08% 1.869.980 188.494 

Topskat 15,00% 1.390.380 208.557 

Sundhedsbidrag 2,00% 1.839.980 36.800 

Kommuneskat 23,80% 1.839.980 437.915 

Kirkeskat 0,80% 1.839.980 14.720 

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 10,08% 45.000 (4.536)

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 2,00% 45.000 (900)

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 23,80% 45.000 (10.710)

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 0,80% 45.000 (360)

Nedslag for negativ kapitalindkomst 6,00% - - 

Hævet virksomhedsskat, 24,5% 24,50% 397.351 (97.351)

Hævet virksomhedsskat, 23,5% 23,50% 784.314 (184.314)

Hævet virksomhedsskat, 22% 22,00% 50.922 (11.203)

Samlet skat 739.719 


