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1. Indledning 

Størstedelen af virksomheder i Danmark er drevet i personligt regi sammenlignet med antallet af virksom-

heder drevet i selskabsform. Det vil sige, at der er tendens til, at en virksomhed ikke er drevet som en selv-

stændig juridisk enhed, men derimod drevet som en personligt drevet enhed af en selvstændig erhvervsdri-

vende person. 

Kilde: Egen tilvirkning1 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er størstedelen af virksomhederne i Danmark drevet i personligt 

regi, hvilket vil sige, når en person har en virksomhed, som ikke er en selvstændig juridisk enhed, men der-

imod en selvstændig erhvervsdrivende, er denne defineret som en personligt drevet virksomhed. 

Som det fremgår af udviklingen, er der en større udvikling inden for ApS‘er kontra de personligt ejede virk-

somheder, men der er dog fortsat langt flere enkeltmandsvirksomheder. 

Årsagen til det, som fremlagt af ovenstående, kan findes i, at der er flere administrationsmæssige omkost-

ninger ved drift af et selskab (en juridisk enhed) i forhold til ved drift af en virksomhed i personligt regi. 

Disse administrationsmæssige omkostninger omfatter blandt andet omkostninger til løn, ændring af ved-

tægter og udbytteudlodning mv. Herudover hører der også krav om indskud af kapital samt aflæggelse af 

 
1 (Statistikbanken, 2020) 
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regnskab. Der hører derimod ingen egentlige stiftelsesomkostninger ved oprettelse af en virksomhed i per-

sonligt regi, da der ikke stilles de samme krav til virksomheden. For en personlig virksomhed er der dog fo-

kus på ejerens økonomiske hæftelse for virksomheden, samt hvorledes ejeren bliver beskattet af virksom-

hedens resultat. I enkeltmandsvirksomheden har der altid været tale for en nem tilgang til en virksomhed, 

men til gengæld forandrer verden sig, og der kommer derved flere ApS ‘er til grundet den større økonomi-

ske sikkerhed for stifterne. 

En selvstændig erhvervsdrivende kan beskattes på flere forskellige måder ved aktivt at tage stilling til dette 

år for år. Der kan vælges mellem at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningens (VSO) regler, kapital-

afkastningsordningen (KAO) eller efter personskattelovens (PSL) regler, hvilket er den beskatningsform, 

som er hyppigst set, da det er standardbeskatningen, hvori man ikke behøver stillingtagen. 

Gør man brug af personskattelovens regler, eller blot undlader at tage stilling til at benytte andre regler, vil 

indkomsten blive fordelt på henholdsvis kapitalindkomst og personlig indkomst. Dette påvirker dermed, 

hvordan skatten vil fordele sig. 

Gør den selvstændige erhvervsdrivende derimod brug af virksomhedsskattelovens regler, vil denne have 

mulighed for opnå en anden fordeling af kapitalindkomst og personlig indkomst. Samtidig vil denne også 

have mulighed for at konjunkturudligne over få eller mange indkomstår. 

Til sidst er der mulighed for, at den selvstændige erhvervsdrivende kan gøre brug af reglerne for kapitalaf-

kastordningen, som vil give en anden fordeling af kapitalindkomsten og den personlige indkomst, end hvad 

man vil se ved anvendelse af den personlige skattelov eller ved brug af reglerne for virksomhedsskatteord-

ningen. Denne giver også den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for noget konjunkturudligning over 

adskillige indkomstår. 

Der vil i opgaven udelukkende blive kigget på de skattemæssige konsekvenser ved brug af de forskellige be-

skatningsformer i forskellige økonomiske situationer for at give den selvstændige erhvervsdrivende bedst 

muligt grundlag for valg af de skattemæssige beskatningsregler. 

1.1 Problemidentifikation 

Da det jf. indledningen gøres klart, at de anvendte regler for beskatning af den selvstændige erhvervsdri-

vende har nogle forskellige økonomiske konsekvenser, giver det dermed anledning for os til at belyse, 

hvilke regler for beskatning man burde anvende i forskellige scenarier, samt hvilke fordele og ulemper som 

medfølger disse beskatningsregler. 

1.2 Problemformulering 

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning, hvilken beskatningsform, herunder PSL, KAO og VSO, vil 

være mest rentabel for en virksomhed drevet i personligt regi ved forskellige scenarier? 
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1.3 Undersøgelsesspørgsmål 

1. Hvad er de grundlæggende krav, som skal være opfyldt for at kunne anvende PSL, KAO og VSO? 

2. Ved anvendelse af de to forskellige beskatningsformer PSL og VSO: Hvilke fordele og ulemper fore-

kommer i en personligt drevet virksomhed? 

3. Hvilke skattemæssige konsekvenser er der ved anvendelse af de to forskellige beskatningsformer 

ud fra følgende scenarier; ingen renteudgifter, renteudgifter og salg af ejendom alle ved et resultat 

over topskattegrænsen. 

4. På baggrund af de udregnede cases: Hvilken beskatningsform er den mest rentable for den person-

ligt drevne virksomhed? 

1.4 Afgrænsning 

Opgaven vil udelukkende beskæftige sig med virksomheder drevet i personligt regi grundet begrænsnin-

gerne i forhold til opgavens størrelse og vil derfor ikke blive sidestillet eller sammenlignet med andre sel-

skabs- og virksomhedsformer, da det ikke er muligt at medtage og gennemgå alle områder. 

Opgavens fokus er den skattemæssige optimering en virksomhedsejer af en virksomhed, drevet i personligt 

regi, vil kunne opnå ved analysering og vurdering af egen skattemæssige status. Der vil derfor blive vurde-

ret strengt ud fra et skattemæssigt synspunkt. 

Analyserne af de forskellige forhold ved brug af de to forskellige beskatningsformer; PSL, VSO, vil blive fore-

taget ud fra tre scenarier, som er bygget op om nogle økonomiske poster, som kan have stor indvirkning på 

valg af beskatningsformen.  

Beskatningsformen KAO har vi valgt blot kort teoretisk at kommentere på men ikke yderligere udarbejde 

regneeksempler, eftersom kapitalafkastsatsen er på 0%, og dermed mener vi, at beskatningsformen er irre-

levant, da man vil rådgive den enkelte virksomhedsejer til VSO i stedet. Eftersom vi ikke ser belæg for at 

gøre brug af ordningen med en afkastsats på 0% og ingen fradrag for renteudgifter i den personlige ind-

komst. 

Der er dermed blevet afgrænset til en enkeltsmandsvirksomhed, hvori der ikke er flere ejere som ved et 

interessentskab mv. Det er en virksomhed, hvori ægtefæller ikke vil indgå i beregningen, da der ikke anses 

at være grundlag for, at dette vil have en effekt på valget af virksomhedsform. Aktieindkomst, CFC-ind-

komst og udligningsskat vil ikke blive behandlet i opgaven, da disse ikke ses for værende relevante for det 

endelige valg af beskatningsform. 

Udregningerne og teori er baserede på, at den erhvervsdrivende er fuldt skattepligtig i Danmark, og der-

med vil reglerne om dobbeltbeskatning ikke have betydning. 

Virksomheden er tidligere beskattet efter PSL, og der er dermed ikke opsparet overskud fra tidligere år. 
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Der er ved udarbejdelsen af udregningerne i opgaven antaget, at de skatte- og regnskabsmæssige resulta-

ter er de samme, og derved vil der ikke blive reguleret for afskrivninger, ej fradragsberettigede omkostnin-

ger mv., da det er uden betydning for opgavens formål. 

1.5 Metode 

Dette afsnit vil indeholde en overordnet redegørelse for metode og empiri, da disse to vil danne grundlag 

for det videre forløb i afhandlingen. Der vil under metode også blive præsenteret en projektstruktur, som 

har til formål at illustrere, hvordan vi har valgt at bygge afhandlingen op. 

1.5.1 Metodevalg og projektstruktur 

I afgangsprojektet anvendes juridisk metode til besvarelse af den givne problemformulering. Projektet de-

les metodisk op i 2 dele, en teoretisk og en analytisk del, som anvist nedenfor. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

I den teoretiske del redegøres der først for, hvad en selvstændig erhvervsdrivende virksomhed omfatter, 

herunder de grundlæggende træk ved en selvstændig erhvervsdrivende virksomhed samt hvilke skattelov-

givninger er omfattet heraf. 
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Herefter udarbejdes en redegørelse af de tre forskellige beskatningsformer, personskatteloven, virksom-

hedsordningen og kapitalafkastordningen. For at skabe relaterbare scenarier, udarbejdes der eksempler af 

forskellige skattemæssige forhold sideløbende med redegørelserne. Til slut i den teoretiske del sammenlig-

nes beskatningsformerne ved blandt andet klarlæggelse af fordele og ulemper ved de forskellige beskat-

ningsformer. Denne del af projektet vil dække undersøgelsesspørgsmål 1 og 2.  

Undersøgelsesspørgsmål 3 og 4 besvares i den anden del af projektet, den analytiske del. Her bliver der ud-

arbejdet skatteberegninger på baggrund af anvendelse af de forskellige beskatningsformer ud fra de for-

skellige scenarier beskrevet i undersøgelsesspørgsmål 3.  

Udfaldet af den førstnævnte analyse anvendes til yderligere analyse og perspektivering til besvarelse af un-

dersøgelsesspørgsmål 4, således vi kan vurdere, hvilken beskatningsform der er den mest rentable for den 

personligt drevet virksomhed ud fra de forskellige scenarier fra undersøgelsesspørgsmål 3. 

1.6 Empiri 

For at kunne besvare problemformuleringen anvendes empiri, der har relation til de forskellige beskat-

ningsmodeller. Det vil dermed betyde, at der i vores afhandling vil blive anvendt de relevante retskilder, 

herunder bekendtgørelser, love, domme m.v. Der vil herudover blive anvendt lærebøger med relevans til 

de forskellige beskatningsmodeller samt undervisningsmateriale fra eksterne fagfolk inden for området. 

1.7 Skattesatser 

Til besvarelse af vores undersøgelsesspørgsmål i projektopgaven anvendes skattesatserne for år 2019. Såle-

des kan der skabes en tidssvarende opgave, som kan anvendes til praktiske formål. 

Kapitalafkastsatsen har siden år 2018 været på 0%, hvilket ikke vil give noget oplæg til gennemgangen af 

KAO (Kapitalafkastordningen), da det praktiske formål ved beskatningsformen vil bortfalde. Af den grund 

udarbejdes der i denne projektopgave en hypotetisk beregning med en fastsat kapitalafkast på 2%. Således 

vil den hypotetiske beregning have en relevans i sammenligningen af PSL, VSO og KAO.  

1.8 Begrebsafklaring 

PSL = Personskatteloven 

VSO = Virksomhedsskatteordningen 

KAO = Kapitalafkastordningen 

VSL = Virksomhedsskatteloven 

SL = Selskabsloven 

ABL = Aktieavancebeskatningsloven 
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AMBL = Arbejdsmarkedsbidragsloven 

LL = Ligningsloven 

SEL = Selskabsskatteloven 

SSL = Statsskatteloven 

2. Selvstændigt erhvervsdrivende 

I Danmark eksisterer der ikke en decideret lovgivning, som definerer begrebet for en selvstændig erhvervs-

drivende person. I stedet vil vi derfor finde svaret i den Juridiske Vejledning og retspraksis. 

Kendetegnet ved en selvstændigt erhvervsdrivende er en person, der driver virksomhed af økonomisk ka-

rakter og har til formål at opnå et overskud for egen regning samt risiko.2 

Til forudsætning for at det anses som værende en selvstændig erhvervsdrivende, vil virksomheden skulle 

drives nogenlunde regelmæssigt, og denne vil ikke kunne nøjes med at være af underordnet omfang eller 

fast løbende underskud, da det dermed blot ville blive anset for at være en hobbyvirksomhed. Det har dog 

dermed ingen betydning, om personen har en lønindkomst ved siden af. 

Som det kan ses af Ligningsvejledningen, fremgår der en række kriterier, der vurderes efter, om der er tale 

om en selvstændig erhvervsdrivende. Som det ses af det næste stykke, vil kriterierne være oplistet direkte 

fra Ligningsvejledningen. Dette har dog ikke en afgørende faktor eller bestående af betydning for resten af 

projektopgaven. 

Kriterier, der taler for den selvstændige erhvervsdrivende3: 

- indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden in-

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

- hvervgiverens forpligtelser over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte ordreforhold 

- indkomstmodtageren ikke på grund af ordren begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde 

for andre 

- indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i 

øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko 

- indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til at antage medhjælp 

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

og eventuelle mangler afhjulpet 

- indkomsten modtages fra en ubestemt kreds af hvervgivere 

- indkomsten afhænger af et eventuelt overskud 

 
2 (Skat.dk, 2020) 
3 (Skat.dk, 2020) 
(Skat.dk, 2020) 



   

 

Side 7 af 118 

 

- indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lignende 

- indkomstmodtageren helt eller delvist leverer de materialer, der anvendes ved arbejdets udførelse 

- indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, fx forretning, værksted, kontor, klinik, tegne-

stue mv., og arbejdet udøves helt eller delvist fra lokalerne 

- indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling og lignende, og om 

indkomstmodtageren har fået en sådan tilladelse 

- indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at vedkommende er 

fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art 

- indkomstmodtageren i henhold til momsloven er momsregistreret, og ydelsen er faktureret med 

tillæg af moms 

- ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren. 

Ovenstående liste kan dog ikke anvendes ultimativt som en facitliste, da der tydeligt, jf. afgørelsen fra 

Landsskatteretten SKM2014. 350.LSR kan ses, at der vurderes ud fra hver konkret situation. 

2.1 Skattelovgivning 

For at komme frem til, hvem der skal beskattes i Danmark, skal dette findes i Kildeskattelovens §1. Det kan 

ses, at personer, som har bopæl i Danmark, personer der er sendt til udlandet af det offentlige for at gøre 

tjeneste, eller personer, som opholder sig i et minimum af 6 måneder, vil være skattepligtige til Danmark. 

For at komme frem til, hvad der skal beskattes, skal dette findes i Statsskattelovens §§4-6 med visse undta-

gelser, som har hjemmel i Aktieavancebeskatningsloven, Kursgevinstloven, Ejendomsavancebeskatningslo-

ven, Afskrivningsloven og Ligningsloven.  

I Statsskatteloven §4 finder man en beskrivelse af de indkomster, som ville skulle medtages i opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst. Det anses, at al indkomst som udgangspunkt er skattepligtig, dog kan det fore-

komme undtagelser. Dernæst kan der så tales om fastlåsning af globalindkomstprincippet, da man herefter 

er skattepligtig til Danmark uanset hvor ens indtægt stammer fra uanset om der er tale om et formuegode 

af pengeværdi eller penge.4 

Som vi fremlagde i ovenstående afsnit, kunne der forekomme undtagelser, som ikke medregnes i opgørel-

sen af en indkomst, dette vil vi i stedet skulle finde i Statsskatteloven §5. I Statsskatteloven §5 finder vi de 

indtægter, som ikke skal medregnes i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der er en hovedregel, som 

siger, at alle de formueavancer, der eksisterer, er skattefri. Dog er der nogle undtagelser, i tilfælde af vi ta-

ler om spekulation, næring eller andre diverse love såsom Kursgevinstloven, Ejendomsavancebeskatnings-

loven og Aktieavancebeskatningsloven.5 

 
4 (Retsinformation.dk, 2020) 
5 (Retsinformation.dk, 2020) 
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I Statsskatteloven §6 finder vi modsat §4-5 alle de udgifter, som kan fradrages i den skattepligtige ind-

komst. Hovedelementerne her er driftsomkostninger med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde ind-

komsten.6 

Til opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal der dog tages stilling til, om der tales en selvstændigt er-

hvervsdrivende eller lønmodtager, da lønmodtager ikke har de samme muligheder til at vælge beskatnings-

former, som en selvstændig erhvervsdrivende har, og derfor beskattes efter PSL.  Hvorimod en selvstændig 

erhvervsdrivende har mulighed for at blive beskattet efter PSL, VSO eller KAO. 

2.2 Delkonklusion 

Der foreligger ikke en konkret lovgivning for definitionen af en selvstændig erhvervsdrivende person. Imid-

lertid kan Ligningsvejledningen og retspraksis anvendes som vejledning til at definere denne, på trods af at 

denne ikke kan anvendes som en ultimativ godtgørelse, såfremt alle kriterier er opfyldt. 

3. Personskatteloven 

Den selvstændige erhvervsdrivende, som er skattepligtig i Danmark, vil være omfattet af beskatningsreg-

lerne efter PSL, dog kan de aktivt vælge at blive beskattet efter regler for VSO eller KAO.  

Der vil ved beskatningen efter Personskattelovens regler være visse krav til at mindstekravsbekendtgørel-

sen og bogføringsloven overholdes.  Dette vil betyde, at den selvstændigt erhvervsdrivende skal opgive 

nogle supplerende regnskabsoplysninger i deres selvangivelse, og der vil ikke være krav om regnskabsaf-

læggelse, medmindre SKAT aktuelt går ind og kræver det. 

Ovenstående tekst betyder, at når en selvstændig erhvervsdrivende vælger ikke at gøre noget aktivt mht. 

valg at beskatningsordning, vælger man derimod at lade sig beskatte jævnfør Personskattelovens regler 

som er de samme regler, der gælder for den almindelige lønmodtager, honorarmodtager mv. altså fysiske 

personer. 

Der tages afsæt i SSL §§4, 5 og 6 vedr. opgørelsen af de skattepligtige samt skattefrie indtægter samt fra-

drag, hvorimod beregningen samt opgørelsen af skatten opdeles i 8 trin i Personskatteloven. 

1. Opgørelse af skattepligtig indkomst jf. §§1-4b 

2. Beregning af indkomstskatten jf. §§5-9 

3. Personfradraget jf. §§10-11 

4. Skatteværdien jf. §§12 

5. Underskuddet jf. §§13-13a 

6. Omregningen jf. §14 

7. Skatteloftet jf. §19 

8. Reguleringer jf. §20 

 
6 (Retsinformation.dk, 2020) 
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3.1 Krav til regnskabsaflæggelse 

Som kort beskrevet tidligere, har alle de erhvervsdrivende en pligt til at aflevere regnskabsmateriale på 

Skattestyrelsens anmodning, jf. Skattekontrollovens §6, stk. 1. Dette er dog noget, Skattestyrelsen har ret-

ten til at anmode om, til trods for at den personlige erhvervsdrivende ikke har regnskabspligt. 

I ovenstående afsnit var vi også kort inde på, at den selvstændige erhvervsdrivende skal opfylde kravene fra 

mindstekravsbekendtgørelsen7. Her stilles kravet til, at der løbende bogføres, som vil danne grundlaget for 

udarbejdelse af en virksomheds årsregnskab. 

Hvis selvangivelsen ikke er klar rettidigt, kan Skattestyrelsen skønsmæssigt angive den skattepligtige ind-

komst jf. Skattekontrollovens §5, stk. 3. 

3.2 Indkomsttyper/indkomstbegreber 

Som vi tidligere har nævnt, bygger personskatteloven på princippet om, at en persons indkomst, herunder 

evt. virksomhedens resultat, vil blive opdelt i forskellige kategorier f.eks. personlig indkomst, kapitalind-

komst jf. PSL §2 og de ligningsmæssige fradrag jf. ligningsloven. Der skal dog yderligere opdeles i henholds-

vis aktie- og CFC-indkomst, da disse beskattes særskilt8 

Der vil ikke i beregningen af den skattepligtige indkomst indgå aktieindkomst og CFC-indkomst, eftersom 

det ikke er en personlig indkomst jf. Personskattelovens §§4a og 4b og dermed ikke har en relevans for be-

svarelse af denne opgaves problemformulering. 

Ovenstående betyder, at opgørelsen af den skattepligtige indkomst vil være personlig indkomst, tillagt kapi-

talindkomst fratrukket de ligningsmæssige fradrag. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående illustration viser opdelingen af det skattemæssige resultat, som danner grundlag for skattebe-

regningen, hvoraf hver type af indkomst er beskatningsgrundlaget for en given skat. 

 
7 (Retsinformation.dk, 2020) 
8 (Aage Michelsen, 2019) s. 184 
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3.3 Personlig indkomst 

Definitionen på en personlig indkomst vil blive fundet i PSL §3, stk. 1., hvoraf det fremgår, at den personlige 

indkomst er opgjort som al indkomst, som ikke er en kapitalindkomst. 

Den personlige indkomst kan dermed omfatte indtægter ved personlig drevet virksomhed, honorar og løn-

indkomst mv.9, som ikke fremgår af den udtømmende liste af kapitalindkomster i PSL §4, stk. 1, pkt. 1-16.10 

Der er ved indkomstopgørelsen ingen forskel på den selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtageren, 

da Statsskattelovens §§4, 5 og 6 gælder for begge parter. 

Ser man på opgørelsen af udgifter, fremstår forskellen mellem den selvstændigt erhvervsdrivende og løn-

modtageren dog tydeligt, idet PSL beregningsregler medfører, at de selvstændigt erhvervsdrivende opnår 

fuld skatteværdi af egne driftsudgifter gennem fradrag i den personlige indkomst. Hvorimod lønmodtage-

ren kun kan fratrække deres udgifter i den lavere beskattede almindelige indkomst, hvilket resulterer i, at 

skatteværdien for lønmodtagerens udgifter er lavere, hvoraf man af PSL §3, stk. 2. kan se de omkostninger, 

som er fradragsberettiget i en personlig indkomst.  

Udgifterne kan dog i en skattemæssig henseende i grove træk inddeles i nedenstående kategorier: 

1. Driftsudgifter 

2. Anlægsudgifter 

3. Privatudgifter 

4. Driftsfremmende udgifter 

Ifølge Statsskattelovens almindelige begreb for nettoindkomst, bliver den skattepligtige indkomst reduceret 

af de udgifter, som er medgået til erhvervelsen af indkomsten. De udgifter, som kan fratrækkes, er anlægs-

udgifter, driftsudgifter og driftsfremmende udgifter, hvoraf anlægsudgifterne kun kan fratrækkes den skat-

tepligtige indkomst ved afskrivninger.  

Som det ses af Statsskattelovens §6, er udgifter til privatforbrug ikke en driftsomkostning og må derfor ad-

skilles fra disse. Det samme vil gælde de udgifter, som opstår i forbindelse med manglende overholdelse af 

betalingsfrister og love, såsom bøder og ej fradragsberettiget renter og gebyrer. 

Bidrag til pensionsordning er noget, som både de selvstændige erhvervsdrivende samt lønmodtagere kan 

fradrage i omfanget fremlagt af Pensionsbeskatningslovens §18.11 De selvstændigt erhvervsdrivende har 

mulighed for at indbetale op til 30% af virksomhedens overskud og få fradrag for dette, men såfremt virk-

somheden ikke ønsker dette, eller virksomhedens overskud er lavere, har man dog stadig mulighed for at 

indbetale op til 57.200 kr. på ens ratepension og 52.600 kr. på livsvarig livrente (opfyldningsfradrag for pen-

sionsindbetalinger).12 

 
9 (Skat.dk, 2020) 
10 (Retsinformation.dk, 2020) 
11 (Henrik Dam, Grundlæggende Skatteret 2019 12. udgave, 2019) s. 233 
12 (Skat.dk, 2020) 
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Efter alt ovenstående er taget i betragtning, vil beskatningen af overskuddet for en selvstændig virksomhed 

bestå af virksomhedens overskud i indkomståret fratrukket renteindtægter og tillagt renteudgifter, som i 

stedet vil indgå som kapitalindkomst. 

3.4 Kapitalindkomst 

Kapitalindkomst opgøres som et nettobeløb. Som tidligere fremlagt i forestående afsnit, finder vi de ind-

tægter og udgifter, som indregnes i kapitalindkomstgrundlaget i den udtømmende liste over kapitalindkom-

ster fra PSL §4, stk. 1., herunder renteindtægter og udgifter samt eventuelle kursgevinster og tab.13 

Jf. Statsskattelovens §4, litra e, vil renteindtægterne blive medregnet ved den skattepligtige indkomst op-

gørelse. Tilsvarende kan renteudgifterne fradrages ved den skattepligtige indkomst opgørelse, jf. §6, litra e 

og LL §5. 

Der indgår flere regler, når det kommer til beskatning af kapitalindkomst. Reglerne, som bruges, afhænger 

af, hvorvidt der er tale om en positiv eller negativ nettokapitalindkomst. Hvis vi ser på en positiv nettokapi-

talindkomst, bliver denne beskattet på samme grundlag som med personlig indkomst. Dog beskattes der 

ikke af AM-bidrag, eftersom AM-bidrag er målrettet arbejdsrelateret indkomst. Der er på positiv nettokapi-

talindkomst indført et skatteloft jf. PSL §19, stk. 2. Hvis skatteprocenterne, jf. §§6, 7 og 8, overstiger 42% 

ved tillæg af den kommunale indkomstskatteprocent, beregnes et nedslag i skatten. 

Den negative nettokapitalindkomst kan derimod ikke fradrages i personlig indkomst, men kun som fra-

dragsværdien af kommune, kirkeskat og sundhedsbidrag. Dette har den effekt, at man opnår en ringere 

skattemæssig værdi ved en negativ nettokapitalindkomst i henhold til en positiv nettokapitalindkomst.14 

3.5 Ligningsmæssige fradrag 

Ligningsmæssige fradrag er fradrag, som hverken placeres under personlig indkomst PSL §3 eller kapitalind-

komst PSL §4. Ligningsmæssige fradrag modregnes derimod den skattepligtige indkomst, og dermed fra-

trækkes den summen af den personlige indkomst og kapitalindkomsten.  

Nedenstående er typer af fradrag, som hører ind under denne kategori: 

- A-kasse og fagforening jf. LL §13 

- Befordringsfradrag jf. LL §9C 

- Beskæftigelsesfradrag jf. LL 9J 15 

- Arbejdsløn ved reparation og istandsættelse af ens hjem jf. LL §8V 

- Gaver til foreninger, stiftelser, institutioner mv., såfremt almenvelgørende eller på anden måde al-

mennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer jf. LL §8A  

- Underholdningsbidrag jf. LL §10 

 
13 (Skat.dk, 2020) 
14 (Aage Michelsen, 2019) s. 187 - 190 
15 (Danskelove.dk, 2020) 



   

 

Side 12 af 118 

 

- Fradrag, som allerede er fratrukken i en evt. virksomhed, kan ikke fratrækkes igen ved opgørelse af 

den skattepligtige indkomst hos den individuelle person. 

3.6 Skatteberegning i teori 

3.6.1 Klarlæggelse af elementer som indgår i PSL skatteberegning 

Opgørelsen af de skattepligtige udgifter og indtægter danner grundlag for skatteberegningen. Skattebereg-

ningen, som udarbejdes, er den samme uanset beskatningsmodellen, der tages i brug, da forskellen alene 

ligger i de indkomster og fradrag, der indgår i den personlige- og kapitalindkomst, og hvorvidt der hensæt-

tes til konjunkturudligning i kapitalafkastordningen eller opspares i virksomhedsordningen, som er nær-

mere beskrevet under hhv. VSO og KAO. 

Skatteberegningen er baseret på regelsættet, som findes i personskatteloven §§5-12, som indeholder de 

forskellige indkomstskatter til staten. Skatter, såsom kirkeskatten og den kommunale skat, skal dog findes i 

lov om de kommunale indkomstskatter og ikke i personskatteloven. 

Statens indkomstskatter i henhold til PSL §5 er følgende:  

- Bundskat jf. Personskatteloven §6 

- Topskat jf. Personskatteloven §7 

- Udligningsskat jf. Personskatteloven §7a 

- Sundhedsbidrag jf. Personskatteloven §8 

- Skat af aktie- og CFC-indkomst jf. Personskatteloven §§8a-b 

- Kommunal indkomstskat jf. Personskatteloven §8c 

I nedenstående vil beregningen af de indkomstskatter, som har relevans i henhold til vores afgrænsning 

samt kirkeskatten og den kommunale indkomstskat, kort blive behandlet. Som oplyst i afgrænsningen vil 

der ikke blive gået yderligere i dybden med skat af CFC- og aktieindkomst, udligningsskatten eller kommu-

nal indkomstskat, da sidstnævnte ikke har relevans for opgavens udfald, da denne primært vedrører perso-

ner, som ikke er fuldt skattepligtige i Danmark. 

3.6.2 Bundskat 

Jf. PSL §6 bliver bundskatten beregnet ud fra den personlige indkomst med tillæg af den positive kapitalind-

komst. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der vil kunne opnås et skattenedslag i bundskatten, hvis 

kapitalindkomsten forholder sig negativ. Bundskatten vil heller ikke blive reduceret af de ligningsmæssige 

fradrag, da beskatningen af denne beregnes før fradraget af de ligningsmæssige fradrag. Derimod er bereg-

ningsgrundlaget af bundskatten inklusive fradrag for personfradraget. I år 2019 udgør bundskatten 

12,13%16, som har været i optrapning frem til år 2019 i takt med at sundhedsbidraget nedtrappes og helt 

bortfaldt i år 2019. 

 
16 (Danskelove.dk, 2020) 
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3.6.3 Topskat 

Jf. PSL §7 kan topskatten opdeles i to forskellige kategorier. Den ene vil være topskat af positiv kapitalind-

komst, og den anden vil være topskat af personlig indkomst. Af den personlige indkomst skal der betales 

topskat af det beløb, som vil overstige bundfradraget, som i år 2019 er på 513.400 kr.17, og der vil skulle be-

tales topskat af den positive kapitalindkomst, som overstiger bundfradraget i år 2019 på kr. 44.80018. I år 

2019 udgør topskatten 15%, som også var den samme i år 2018. Der skal dog kun betales topskat af den 

positive kapitalindkomst i det scenarie, hvor den samlede skattepligtige indkomst overstiger bundfradraget 

for topskattegrænsen.19  

3.6.4 Sundhedsbidrag  

Som tidligere nævnt vil sundhedsbidraget blive beregnet af den skattepligtige indkomst med 0% i år 2019 

Jf. PSL §8.  

3.6.5 Kommune- og kirkeskat 

Kommune- og kirkeskatterne vil blive beregnet på baggrund af Kommuneskattelovens §1, Kommuneskatte-

lovens §5 samt lovbekendtgørelsen om folkekirkens økonomi §18. Den kommunale beskatningssats er i 

gennemsnit sat til en standardsats i år 2019 på 25,3%, hvorimod den kun var på 24,9% i år 2018. Kirkeskat-

ten derimod havde en gennemsnitssats sat til en standardsats i år 2019 på 0,92%, hvorimod den var på 1% i 

år 201820. Kirkeskatten er dog valgfri. 

3.6.6 Personfradrag 

Hvordan personfradraget beregnes, fremgår af bestemmelserne indsat i PSL §10 og PSL §12. Jf. §10 har den 

fuldt ud skattepligtige med en alder over 18 år et personfradrag på 46.200 kr. i år 2019 og 46.000 kr. i år 

2018. Den skattemæssige værdi beregnes dog ved at gange personfradraget med de forskellige skattesatser 

heriblandt sundhedsbidraget (irrelevant), bundskatten, kirkeskatten og kommuneskatten, hvorefter den 

værdi fragår i slutskatten jf. §12.21 

3.6.7 Skatteloft 

De tidligere gennemgåede skattesatser, med undtagelse af kirkeskatten, vil samlet set give en marginalskat-

tesats for år 2019 på 52,43% uden tillæg af am-bidraget. Ved tillæg af am-bidraget vil marginalskatten blive 

højere. Der kan i PSL §19 ses bestemmelserne for skatteloftets indsættelser og tilskynder, hvis marginal-

skatten med undtagelse af kirkeskatten overstiger skatteloftet, vil der være et nedslag i topskatten tilsva-

rende den overskydende procent altså marginalskatten minus topskattegrænsen. Jf. PSL §19, stk. 1. frem-

går skatteloftet til en procentsats i år 2019 på 52,05 for den personlige indkomst. Dette betyder, at der i 

 
17 (Danskelove.dk, 2020) 
18 (Danskelove.dk, 2020) 
19 (Danskelove.dk, 2020) 
20 (Skm.dk, 2020) 
21 (Danskelove.dk, 2020) 
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gennemsnit vil være et skattenedslag i topskatten, da marginalskatten er højere end topskattegrænsen, og 

dermed vil topskatten have en endelig procentsats af 14,62% 

Jf. PSL §19, stk. 2 vil den positive kapitalindkomsts skatteloft være sat til 42% i år 2019. Dette betyder, at 

topskatten i år 2019 vil være reduceret til 4,57%.    

3.6.8 Underskud 

En Selvstændigt erhvervsdrivende kan jf. PSL §13 anvende underskuddet i virksomheden til modregning i 

anden indkomst, f.eks. lønindkomst, hvis man også har lønnet job, eller modregning i ægtefællens ind-

komst. Et underskud kan blive opdelt i to elementer, herunder underskud i den personlige indkomst og un-

derskud i den skattepligtige indkomst, jf. PSL §13. Opstår der underskud i den skattepligtige indkomst, vil 

skatteværdien af denne blive modregnet, jf. PSL §13, stk. 1. Det vil først blive modregnet i bundskatten, jf. 

§6, derefter i topskatten, jf. §7, dernæst i udligningsskatten, jf. §7a, og sidst i skatten af aktieindkomsten, jf.

§8a, stk. 2, der overstiger bundfradraget.

Såfremt der fortsat skulle være et underskud, vil dette blive fremført som fradrag i ens skattepligtige ind-

komst for de kommende år. Er den selvstændige erhvervsdrivende gift og samlevende med ægtefællen ved 

et indkomstårs udløb, vil underskuddet, som ikke er modregnet de ovenstående ting, skulle modregnes hos 

ægtefællen i dennes skattepligtige indkomst jf., stk. 2. 

Underskud i en personlig indkomst vil blive anvendt, jf. PSL §13 stk. 3, til modregning i først positiv kapital-

indkomst, og det eventuelle resterende underskud vil skulle fremføres til modregning i den positive kapital-

indkomst i de følgende år og efter dette i personlig indkomst. 
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3.7 Skattesatser og beregningsgrundlag opsummering 

Kilde: Egen tilvirkning 
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3.8 Eksempel på udregning af en case 

For at samle op på gennemgangen af skatteberegningen jf. PSL, har vi i figur 5 udarbejdet et regneeksempel 

på den skattepligtige indkomst samt skatten med år 2019 satserne. Udgangspunktet tages i en fiktiv opstil-

ling som beskattes med standardsatserne for kommune- og kirkeskat. 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Kilde: Egen tilvirkning 

I figur 6 er der udarbejdet beregning af skattebetaling på baggrund af den skattepligtige indkomst i figur 5. 

Den samlede skattebetaling udgår 231.255 kr. i år 2019. Skattesatserne, som indgår i beregning af topskat-

ten, er højere end 52,05%, hvilket betyder, at der bliver beregnet skattenedslag af topskattesatsen på 0,38 

procentpoint. Derudover er der nedslag for negativ kapitalindkomst på 8%. 

3.9 Underskud 

Når vi taler underskud, kan der være to typer af underskud, enten i den skattepligtige indkomst eller den 

personlige indkomst. 

3.9.1 Underskud i den skattepligtige indkomst 

Hvis en skattepligtig indkomst ender ud i et negativt resultat, dvs. med et underskud, vil den skattemæssige 

værdi af underskuddet blive beregnet vedr. sundhedsbidrag, eventuel kirkeskat og kommuneskatter. Først 
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herefter vil indkomsten blive modregnet i bundskatten og herefter topskatten, jf. PSL §13, stk. 1. Skulle der 

fortsat være mere underskud til brug i modregning af indkomst, og det ikke kan indeholdes i bundskatten 

eller topskatten, vil dette kunne fremføres til et senere indkomstår til modregning i den positive skatteplig-

tige indkomst. 

Taler vi derimod om underskud i den personlige indkomst, vil dette underskud blive fratrukket i kapitalind-

komsten ved beregning af topskatten og bundskatten. Skulle der her være yderligere underskud, kan dette 

såvel som underskuddet i skattepligtig indkomst fremføres til fremtidige år. Dog fratrækkes underskuddet 

dog først i den positive kapitalindkomst og derefter i den personlige indkomst jf. PSL §13, stk. 3. 

3.10 Delkonklusion 

I ovenstående afsnit har vi gennemgået Personskatteloven og holdt denne op imod Statsskatteloven. I 

Statsskatteloven blev vi oplyst om, hvilke udgifter og indtægter der skal tages med i beregningen af den 

skattepligtige indkomst. Personskatteloven oplyste om, hvordan det skal beskattes. 

Den skattepligtige indkomst blive opdelt, jf. Personskatteloven, i hhv. personlig indkomst, kapitalindkomst 

CFC-indkomst og aktieindkomst. Dog indgår kun den personlige indkomst og kapitalindkomsten i beregnin-

gen af den skattepligtige indkomst. 

Når den skattepligtige indkomst er blevet opdelt i personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige 

fradrag, kan skatten beregnes. Ved beregning af skatten vil der indgå AM-bidrag, bundskat, topskat, kom-

muneskat, eventuelt kirkeskat og sundhedsbidrag, da dette var relevant. 

Bliver der ikke taget aktivt stilling af den selvstændige erhvervsdrivende, vil de tidligere gennemgået skatte-

regler blive anvendt. Der er ved anvendelse af reglerne, Jf. Personskatteloven, ikke krav til, at den selvstæn-

dige erhvervsdrivende aflægger årsregnskab. Dette skal dog kunne klarlægges, hvis Skattestyrelsen efter-

spørger det. Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen skal dog overholdes ved anvendelse af Per-

sonskatteloven. 

I Personskatteloven er der indregnet et skatteloft, som betyder, at en person ikke kan blive beskattet af 

mere end 52,05% af en personlig indkomst eller 42% af en positiv nettokapitalindkomst over 54.000 kr. 

4. Virksomhedsskatteordningen 

4.1 Formål 

Virksomhedsskatteordningens formål er at give personligt drevne virksomheder muligheden for skatte-

mæssigt at blive ligestillet med og herved underkastet en beskatning, som minder om, hvad virksomheder 

drevet i selskabsform bliver beskattet med. 

Anvendelse af virksomhedsskatteordningen frem for PSL giver blandt andet følgende fordele: 

- Fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter (VSL § 6, stk. 2) 
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- Indkomstudjævning ved konjunkturudligning (VLS § 10)

- Opsparing af overskud med henblik på konsolidering af virksomheden

- Besparelse af AM-bidrag ved rentefradrag

- Underskud kan fradrages i anden indkomst

Fradragsret for erhvervsmæssige renter 

Retten for fradrag af erhvervsmæssige renter muliggør, at renterne kan fradrages tilsvarende virksomhe-

dens andre driftsomkostninger, der skal erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten22. Dette vil således 

indgå i virksomhedens nettoresultat, og dermed reduceres den skattepligtige personlige indkomst. Ved fra-

drag af renteudgifterne ifølge PSL via kapitalindkomsten, vil rentefradragets skatteværdi være på ca. 33,6%. 

Skatteværdien i 2019 er beregnet i en gennemsnitskommune med en samlet kommunal skatteprocent på 

25,6% inkl. kirkeskat på 0,7%.23 

Indkomstudjævning ved konjunkturudligning 

I virksomhedsordningen kan den selvstændige person gøre nytte af indkomstudjævning ved konjunkturud-

ligning, dvs. man kan opspare en del af eller hele årets overskud mod en foreløbig virksomhedsskat (aconto 

skat). Dette er fordelagtigt, hvis der i den personlige virksomhed er tendens til svingende indkomster år for 

år. Den foreløbige virksomhedsskat udgør 22% i 2019. Ved udjævning af indkomsten kan man opspare 

overskud til mindre overskudsgivende år, og herved kan man undgå at skulle beskattes af topskatten på 

15% af den personlig indkomst. 

Konsolidering af virksomheden 

Opsparing af virksomhedens overskud til senere hævning giver ikke kun en skattemæssig fordel i form af 

indkomstudjævning. Hvis virksomheden har en positiv egenkapital, kan virksomheden opgøre et kapitalaf-

kast, som vil fragå i den personlige indkomst og tilgå kapitalindkomsten, jf. VSL § 10, stk. 1 og PSL § 4, stk. 1, 

nr. 3. Virksomheden kan således anvende det opsparede overskud til at konsolidere virksomheden, uden at 

indehaveren bliver fuldt beskattet af dette. 

Overføres det opsparede overskud i virksomhedsordningen i privatøkonomien, skal opgørelsen af den per-

sonlige indkomst være beregnet inklusive den foreløbige virksomhedsskat. Ved hævning af det opsparede 

overskud i senere år, vil der i det pågældende år i slutskatten blive fratrukket den allerede betalte forelø-

bige virksomhedsskat. 

Besparelse af AM-bidrag ved rentefradrag 

Beregningsgrundlaget for AM-bidrag reduceres af fradraget af virksomhedens renteudgifter, når de indgår i 

den personlige indkomst ved anvendelse af VSO, jf. AMBL § 5. Ved anvendelse af PSL, vil virksomhedens 

renteudgifter indgå i kapitalindkomsten, og der beregnes ikke AM-bidrag heraf. 

22 (Skat.dk, 2020) 
23 (Skm.dk, 2020) 
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Underskud kan fradrages i anden indkomst 

Foruden modregning af underskud i opsparet overskud, som nævnt ovenfor, kan man fradrage underskud, 

som ikke kan rummes i opsparet overskud, i positiv kapitalindkomst, jf. VSL §13, stk. 2. 

4.2 Betingelser i forbindelse med valg af beskatningsformen 

Der medfølger en række betingelser, som skal opfyldes for at kunne anvende virksomhedsskatteordningen. 

For at klarlægge virksomhedsordningens grundlæggende principper, er der i følgende redegørelse udarbej-

det en gennemgang af de fundamentale betingelser i forbindelse med valg af virksomhedsskatteordningen. 

Selvstændigt erhvervsdrivende 

En af de fundamentale betingelser for virksomhedsordningen er naturligvis, at alene selvstændigt erhvervs-

drivende personer kan anvende VSO, jf. VSL § 1, stk. 1. Samtlige af den skattepligtiges virksomheder skal 

anvende VSO, som var de én virksomhed, jf. VSL § 2, stk. 3. VSO kan ikke anvendes, hvis virksomhedens ind-

komst beskattes efter reglerne om anpartsvirksomhed i PSL § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11, jf. VSL §1, stk. 1. Her-

udover er det heller ikke muligt at anvende VSO for konkursindkomst, jf. VSL §1, stk. 1, 3. pkt. 

Tidspunkt for valg af virksomhedsordningen 

For det givne indkomstår er det frivilligt for den selvstændige erhvervsdrivende person at vælge beskatning 

i virksomhedsskatteordningen. Dette er en årlig beslutning, om éns virksomhed skal beskattes efter de al-

mindelige regler i PSL eller VSL. Valget skal dog træffes senest den 30. juni i det efterfølgende kalenderår 

for det pågældende indkomstår, jf. VSL § 2, stk. 2, ved en positiv tilkendegivelse ved afgivelse af oplysninger 

til told- og skatteforvaltningen efter SKL § 2. 

Sondring mellem privatøkonomi og virksomhedsøkonomi 

Den skattepligtiges privatøkonomi beskattes efter PSL, og virksomhedsøkonomien beskattes efter VSL. Det 

er derfor afgørende, at den selvstændige erhvervsdrivende, der lader sig beskatte efter VSO, i fuldt omfang 

får sondret mellem deres private økonomi og virksomhedens økonomi, jf. VSL §2, stk. 1. Der er således et 

krav om udarbejdelse af et særskilt regnskab for virksomhedens del. Blandet benyttede aktiver, dvs. akti-

ver, som benyttes til både erhvervsmæssige og private formål, kan ikke indgå i virksomhedsordningen, jf. 

VSL § 1, stk. 3. Hvad angår blandet benyttede ejendomme, biler og multimedier, kan disse helt eller delvist 

indgå i virksomhedsordningen.  

Ved opgørelse af virksomhedens regnskab for året, er der krav om opstilling af følgende specifikationer: 

• Indskudskonto, jf. VSL § 3

• Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast, jf. VSL § 8

• Hævekonto, jf. VSL § 5

• Konto for opsparet overskud, jf. VSL § 10

• Hensættelse til senere hævning, jf. VSL § 5

• Mellemregningskonto (valgfri)
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4.2.1 Indskudskonto 

Indskudskontoen er et udtryk for de private midler, som en virksomhedsejer indskyder i virksomheden, jf. 

VSL § 3, stk. 1. Denne konto skal opgøres i starten af indkomståret24 i forbindelse med implementering af 

beskatning efter virksomhedsordningens regler og udtrykker således egenkapitalen, som den selvstændige 

erhvervsdrivende har indskudt i virksomhedsordningen. Indskudskontoen opgøres som værdien af de ind-

skudte aktiver med fradrag af gæld og overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen efter jf. VSL § 3, 

stk. 3. Værdiansættelse af indskudskontoens aktiver og passiver sker efter VSL § 3, stk. 4.  

Der foretages en årlig regulering af indskudskontoen, hvor årets indskud tillægges overførsler. Der fratræk-

kes dog overførsler til virksomhedsejere, da de ikke er relaterede til virksomhedens overskud25. 

Der skelnes dog mellem overførte værdier på indskudskontoen og bogførte beløb på mellemregningskon-

toen, jf. VSL § 4 a. Der redegøres for mellemregningskontoens principper under punkt 4.2.3.  

Opgørelse af indskudskontoen 

Ved indkomstårets begyndelse medtages den skattemæssige afskrivningsberettigede saldoværdi af er-

hvervsmæssigt anvendte driftsmidler inklusiv akkumulerede afskrivninger, jf. VSL § 3, stk. 4, 2. pkt.  

Fast erhvervsejendom medregnes, jf. VSL § 3, stk. 1. pkt., enten til den kontante anskaffelsessum tillagt for-

bedringer i ejertiden eller den seneste offentlige ejendomsvurdering tillagt forbedringer i ejertiden.  

En skattepligtig, der tidligere har anvendt virksomhedsordningen for pågældende virksomhed, og som in-

den for de nærmest efterfølgende fem indkomstår på ny anvender ordningen, skal ved opgørelsen af inde-

stående på indskudskontoen efter stk. 2. medregne eventuel fast ejendom til samme værdi som da virk-

somhedsordningen senest blev anvendt. Er den faste ejendom erhvervet, mens den skattepligtige har an-

vendt virksomhedsordningen, skal ejendommen medregnes til den kontante anskaffelsessum.  

Goodwill medtages i indskudskontoen til den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med afskriv-

ninger.26 Varelagerets værdiansættelse i indskudskontoen sker efter reglerne, jf. VSL § 1, stk. 1-3 samt VSL § 

3, stk. 4, 6. pkt., og debitorer medtages til handelsværdien, jf. VSL § 3, stk. 4, 4. pkt. Driftsmidler, der tidli-

gere udelukkende har været anvendt privat, og som skal anvendes udelukkende erhvervsmæssigt, værdian-

sættes til handelsværdien i indskudskontoen, jf. VSL § 3, stk. 4, 9. pkt. 

Øvrige aktiver, som blandt andet forsknings- og udviklingsomkostninger, indregnes til anskaffelsessummen 

fratrukket skattemæssige afskrivninger, jf. VSL § 3, stk. 4, 7. pkt. Omregnes anskaffelsessummen til kontant 

værdi, anvendes denne, jf. VSL § 3, stk. 4, 8. pkt. 

24 (Danskelove.dk, 2020) 
25 (Danskelove.dk, 2020) 
26 (Skat.dk, 2020) 
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Blandet benyttede aktiver medtages som udgangspunkt ikke i virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, stk. 3, 

med den eneste undtagelse, at man alene kan medtage blandet benyttede ejendomme, biler og multime-

dier. For ejendomme skal der foretages en fordeling af ejendomsværdien, hertil også ombygninger, forbed-

ringer mv., i erhvervsmæssig og privat del, og udelukkende den erhvervsmæssige del skal indgå i VSO, jf. 

VSL § 1, stk. 3, 2.-3. pkt. For biler og multimedier skal der afgøres, hvorvidt de udelukkende skal indregnes i 

virksomheden eller privat. Indgår blandet benyttede biler i virksomheden, anvendes tilsvarende beskatning 

efter ligningslovens § 9 C, stk. 7. Blandet benyttede biler og multimedier, som indgår i virksomhedens ind-

skudskonto, værdiansættes til saldoværdi, jf. VSL § 3, stk. 4, 3. pkt. 

Der hører forskellige beskatningsregler i forhold til, hvor aktivet tilhører. Ved fastsættelse af at aktivet med-

tages i VSO, er den erhvervsdrivende beskattet efter reglerne om fri bil, jf. LL § 16.  

Erhvervsmæssig gæld i form af leverandørgæld, forudbetaling, påløbne eller forfaldne renter af gæld med-

tages i VSO og værdiansættes til kursværdi på indskudskontoen, jf. VSL § 3, stk. 4, 10. pkt. 

Figur 7 illustrerer et eksempel for en opgørelse af indskudskontoen. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Negativ indskudskonto 

Privat gæld kan ligeledes medtages i virksomhedsordningen til kursværdi, jf. VSL § 3, stk. 4, 10. pkt. I til-

fælde af at den private gæld i virksomhedsordningen resulterer i en negativ indskudskonto, skal der foreta-

ges en rentekorrektion, jf. VSL § 11, stk. 1. Dette er dog ikke længere aktuelt, da der blev indført L200 af 11. 

juni 2014, som ved en negativ indskudskonto gør, at muligheden for opsparing af overskud vil bortfalde. 

Stilles der nye sikkerhedsstillelser i virksomhedsskatteordningen, anses dette som hævning i virksomheden. 

Ejendom (offentlig vurdering) 1.500.000

Driftsmidler 300.000

Varelager 50.000

Varedebitorer 25.000

Andre tilgodehavender 10.000

Likvide beholdninger 95.000

Aktiver i alt 1.980.000

Gæld til realkreditinstitut 475.000

Gæld til pengeinstitut 150.000

Varekreditorer 30.000

Anden gæld 50.000

Gæld I alt 705.000

Overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen 0

Indskudskonto ved indtrædelse i VSO 1.275.000

Figur 7: Opgørelse af indskudskonto ved indtrædelse i VSO

Aktiver

Gæld
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4.2.2 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Kapitalafkastgrundlag 

Ved indtrædelse af virksomhedsordningen skal der laves en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget ved ind-

komstårets begyndelse. Som udgangspunkt er det opgjort af virksomhedens aktiver med fradrag af gæld, jf. 

VSL § 8, stk. 1.  

Kapitalafkastgrundlagets værdiansættelsesprincip er opgjort på samme måde som indskudskontoens med 

undtagelse af værdiansættelsen af fast ejendom. Til kapitalafkastgrundlaget indregnes fast ejendom til den 

kontante anskaffelsessum, jf. VSL § 8, stk. 2, kontra indregning til seneste offentlige ejendomsvurdering på 

indskudskontoen, jf. omtale under projektets punkt 4.2.1. I figur 8 illustreres et eksempel på opgørelse af 

kapitalafkastgrundlag. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Kapitalafkast 

Kapitalafkastet svarer til den del af virksomhedens overskud for året, som virksomhedsejeren har beregnet 

afkast heraf som investering, også kaldet det hævede overskud.  

Kapitalafkastet beregnes som kapitalafkastgrundlaget ganget med kapitalafkastsatsen, som beregnes efter 

reglerne i VSL § 9, og som udgør 0% for indkomståret 2019. Er kapitalafkastgrundlaget negativt, bliver kapi-

talafkastet sat til 0 kr., da den ikke må overstige årets skattepligtige overskud, jf. VSL § 12, sidste pkt. Kapi-

talafkastet beskattes som kapitalindkomst, jf. PSL §4, stk. 1, nr. 3, og det resterende overskud beskattes 

som personlig indkomst, jf. PSL §3, stk. Opdelingen beregnes, jf. VSL § 7, som belyst i figur 9: 

Ejendom (kontant anskaffelsessum) 975.000

Driftsmidler 300.000

Varelager 50.000

Varedebitorer 25.000

Andre tilgodehavender 10.000

Likvide beholdninger 95.000

Aktiver i alt 1.455.000

Gæld til realkreditinstitut 475.000

Gæld til pengeinstitut 150.000

Varekreditorer 30.000

Anden gæld 50.000

Gæld I alt 705.000

Kapitalafkastgrundlag ved indtrædelse i VSO 750.000

Figur 8: Opgørelse af kapitalafkastgrundlag ved indtrædelse i VSO

Aktiver

Gæld
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Kilde: Egen tilvirkning 

Ved beregning af kapitalafkastet i et regnskabsår, som er kortere eller længere end 12 måneder, skal der 

opgøres et forholdsmæssigt kapitalafkast, som svarer til det antal hele måneder, regnskabsperioden omfat-

ter, jf. VSL § 7, stk. 2. 

4.2.3 Mellemregningskonto 

Mellemregningskontoen er et udtryk for overførsler, som ikke skal forrentes, fra den selvstændige er-

hvervsdrivendes privatøkonomi til virksomhedsøkonomien. Der må ikke bogføres på mellemregningskon-

toen i forbindelse med indtræden i VSO, da overførsler til mellemregningskontoen først må ske i det efter-

følgende indkomstår, som virksomheden er indtrådt i ordningen, jf. VSL § 4a, stk. 2. Det er dog muligt at 

overfører kontante beløb via mellemregninskontoen jf. VSL §4a, stk. 1. 

Mellemregningskontoen adskiller sig fra indskudskontoen, da indskudskontoen består af den selvstændige 

erhvervsdrivendes indskud i virksomhedens egenkapital i virksomhedsordningen, og derimod belyser mel-

lemregningskontoen virksomhedens gæld til virksomhedsejeren. Der kan frit hæves skattefrit på denne 

konto, hvilket også sker uden om hæverækkefølgen. Der er dog den undtagelse, at hvis mellemregnings-

kontoen er negativ, hvilket er en indikation på et virksomhedslån til ejeren, skal udligning heraf ske efter 

hæverækkefølgen efter VSL § 5, som belyses i projektets punkt 4.2.4. Virksomhedens lån til ejeren skal for-

rentes. 

4.2.4 Hæverækkefølgen 

Ved beskatning i virksomhedsordningen skal overførsel af værdier foretages i en bestemt rækkefølge kaldt 

hæverækkefølgen ifølge VSL § 5. Der skelnes nemlig mellem overførsel af virksomhedsoverskud, indskud 

eller beløb udover indskud. 

Som illustreret i projektets punkt 4.2.2, skal overskud af virksomhed beskattes enten som kapitalindkomst 

eller personlig indkomst. Dog skal overførsler fra indskudskontoen ikke beskattes, og overførsler ud over 

det, som er indestående på virksomhedens indskudskonto, opstår som private lån i virksomheden. Private 

lån skal behandles med en rentekorrektion, hvilket princip bliver uddybet under projektets punkt 4.2.7. 

Hævninger er et overordnet begreb, som ikke udelukkende omfatter hæverækkefølgen, men generelt er 

relevant for hele virksomhedsordningen. Begrebet omfatter følgende tre typer af hævninger: faktiske over-

førsler af værdier, værdier, der anses for overført og hensættelser til senere hævning. 

Opsparet overskud

(Virksomhedsskat, 22%)
Kapitalafkast 

(Kapitalindkomst)

Resterende overskud 

(Personlig indkomst)

Figur 9: Virksomhedens overskud

Hævet overskud
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Værdier, der faktisk overføres 

Overførsler, fra virksomheder til virksomhedsejeren, som vedrører reelle værdier i form af f.eks. aktiver, 

herunder kontanter, driftsmidler, værdipapirer, mv., anses som faktiske overførsler. Dette gælder også 

overførsel af privat gæld til virksomhedsordningen. Med undtagelse af blandet benyttede biler, finansielle 

aktiver og gæld, skal overførsler bogføres særskilt for hver post med virkning på tidspunktet for overførs-

len, jf. VSL § 4. Ifølge VSL § 5 skal blandet benyttede biler bogføres fra indkomstårets start, og finansielle 

aktiver og passiver bogføres fra indkomstårets udløb. 

Værdier, der anses for overført 

Værdier, der anses for overførte, vedrører udelukkende bogholderimæssige posteringer i virksomhedsord-

ningen, da værdierne skal tillægges virksomhedens indkomst. Overførslerne kan blandt andet være privat 

kørsel i en bil, fri telefon eller andet multimedie samt generelt forbrug af egne produkter, som faktisk ind-

går i virksomhedsordningen. 

Værdier, der er hensat til senere faktisk hævning 

Hensættelser til senere hævning er hævninger, som hensættes for det indeværende år. Det hensatte beløb 

beskattes i hensættelsesåret og ved endelig hævning af hensættelsen i senere år, indgår der ingen beskat-

ning. Disse hensættelser har til formål at disponere årets resultat planmæssigt på betingelse af, at summen 

af hensættelser til senere hævninger ikke må overstige beløbene i VSL § 5, stk. 1, nr. 1-4. 

Som nævnt ovenfor forekommer der en rækkefølge for hævninger fra virksomheden til den selvstændige 

erhvervsdrivende. Hæverækkefølgen har til formål at sikre en effektiv beskatning af overførte midler fra 

virksomhedens økonomi. Hæverækkefølgen, jf. VSL § 5 oplistes som følgende: 

Hensat til senere hævning 

- Kapitalafkast fra forudgående indkomstår, som er hævet inden fristen for indlevering af selvangivel-

sen, jf. stk. 1, nr. 1. Der er ingen beskatning ved hævning, da der foretages beskatning ved hensæt-

telsen heraf som kapitalindkomst.

- Resterende overskud for det forudgående indkomstår, der hæves inden fristen for indlevering af

selvangivelsen, jf. stk. 1, nr. 2. Der er ingen beskatning ved hævning, da der foretages beskatning

ved hensættelsen heraf som personlig indkomst.

Årets virksomhedsoverskud 

- Kapitalafkast for hævningsåret, der overføres til virksomhedsejeren inden fristen for indlevering af

selvangivelsen, jf. stk. 1, nr. 3 a. Beløbet beskattes som kapitalindkomst.

- Resterende overskud for hævningsåret, der overføres til virksomhedsejeren inden fristen for indle-

vering af selvangivelsen, jf. stk. 1, nr. 3 b. Beløbet beskattes som personlig indkomst.

Opsparet overskud fra tidligere år, jf. stk. 1, nr. 4. Beløbet beskattes som personlig indkomst 

Indestående på indskudskonto, jf. stk. 1, nr. 5. Beløbet skal ikke beskattes. 
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Som nævnt tidligere, omfatter hæverækkefølgen alle hævninger fra virksomheden til den selvstændige er-

hvervsdrivende. Til trods for dette er der udarbejdet en udvidet hæverækkefølge, som fordeler samtlige 

hævninger og overførsler af beløb og andre værdier27. Den udvidede hæverækkefølge sker i en nærmere 

prioriteret rækkefølge, som oplistet nedenfor. 

Beløb, der overføres forud for den almindelige hæverækkefølge, jf. VSL § 5, stk. 1 

- Beløb, der refunderes til dækning af driftsomkostninger, som er betalt for private midler for virk-

somheden. Overførslerne er skattefrie med undtagelse af refusion til dækning af lejede lokaler,

som skal beskattes som kapitalindkomst.

- Beløb til en medarbejdende ægtefælle, jf. VSL § 12, som ikke er overført til mellemregningskon-

toen, medregnes i den udvidede hæverækkefølge, jf. VSL § 4 a, stk. 4. Overførslerne beskattes som

personlig indkomst hos ægtefællen, jf. KSL § 25 A.

- Beløb til dækning af virksomhedsskat, jf. VSL § 5, stk. 3. Overførslerne er skattefrie.

Hensat til senere hævning 

- Kapitalafkast fra forudgående indkomstår, som er hævet inden fristen for indlevering af selvangivel-

sen, jf. stk. 1, nr. 1. Der er ingen beskatning ved hævning, da der foretages beskatning ved hensæt-

telsen heraf som kapitalindkomst.

- Resterende overskud for det forudgående indkomstår, der hæves inden fristen for indlevering af

selvangivelsen, jf. stk. 1, nr. 2. Der er ingen beskatning ved hævning, da der foretages beskatning

ved hensættelsen heraf som personlig indkomst.

Årets virksomhedsoverskud 

- Kapitalafkast for hævningsåret, der overføres til virksomhedsejeren inden fristen for indlevering af

selvangivelsen, jf. stk. 1, nr. 3 a. Beløbet beskattes som kapitalindkomst.

- Resterende overskud for hævningsåret, der overføres til virksomhedsejeren inden fristen for indle-

vering af selvangivelsen, jf. stk. 1, nr. 3 b. Beløbet beskattes som personlig indkomst.

Opsparet overskud fra tidligere år, jf. stk. 1, nr. 4. Beløbet beskattes som personlig indkomst. 

Indestående på indskudskonto, jf. stk. 1, nr. 5. Beløbet skal ikke beskattes. 

Negativ indskudskonto (privat lån), jf. VSL §5, stk. 2. Der foretages rentekorrektion på beløbet uden be-

skatning. 

I figur 10 illustreres et eksempel for opstilling af den udvidede hæverækkefølge, og følgende relevante op-

lysninger foreligger: 

27 (Skat.dk, 2020) 
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Kilde: Egen tilvirkning 

På baggrund af ovenstående oplysninger bliver den udvidede hæverækkefølge opstillet som følgende i figur 

11: 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

I eksemplet i figur 11 vises, at den selvstændige erhvervsdrivende refunderes skattefrit for afholdte private 

udgifter i form af kørsel på vegne af virksomheden. Herudover vælger virksomhedsejeren at overføre et 

beløb til ægtefællen ved anvendelse af KSL § 25 a om medarbejdende ægtefælle. Overførslen beskattes hos 

ægtefællen, hvorfor denne også er skattefri. Der fradrages for virksomhedsskatten på 22% af indkomsten, 

da der foregår en særskilt beskatning heraf. Det hævede beløb er uden beskatning, da det allerede er ble-

vet beskattet i tidligere år ved hensættelsen. Den del af årets overskud, som hæves som kapitalafkast, be-

skattes som kapitalindkomst, og det resterende overskud som personlig indkomst. Af årets skattemæssige 

resultat efter afskrivning og finansiering på 800.000 kr., er der overført i alt 560.600 kr. Det endnu ikke hæ-

vede beløb på 239.400 kr. overføres til kontoen for opsparet overskud. 

4.2.5 Konto for opsparet overskud 

I virksomhedsordningen er der mulighed for at opspare overskud til senere hævning mod en virksomheds-

skat, som er tilsvarende selskabernes beskatning på 22%, jf. VSL § 10, stk. 1 og 2. Dette giver den selvstæn-

dige erhvervsdrivende en ligestillet mulighed for blandt andet konsolidering af virksomheden og styrke virk-

somhedsøkonomien med det opsparede overskud. 

Følgende oplysninger foreligger for opgørelsen:

Skattemæssigt resultat efter afskrivning og finansiering 800.000

Kapitalafkastgrundlag 2.500.000

Konto for opsparet overskud 0

Hensat til senere faktisk hævning 50.000

Faktiske hævninger 165.000

Overført til medarbejdende ægtefælle 225.000

Kørselsgodtgørelse (12.000 km. á 356 øre/km) 42.720

Indkomst til virksomhedsbeskatning 354.000

Figur 10: Opgørelse af hævninger

Figur 11: Eksempel på den udvidede hæverækkefølge

Beløb, der overføres forud for den almindelige hæverækkefølge

Refusion til dækning af driftsomkostninger 42.720

Overført til medarbejdende ægtefælle 225.000

Beløb til dækning af virksomhedsskat (22%) 77.880

Hensat til senere hævning 50.000

Årets virksomhedsoverskud

Kapitalafkast (1%) 25.000

Resterende overskud 140.000 165.000

Samlet overførsel 560.600
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Det opsparede overskud skal bogføres på en særskilt konto i virksomhedens egenkapital inkl. fratrukket den 

foreløbige virksomhedsskat.  

Den maksimale opsparing i virksomheden beregnes som i figur 12: 

Kilde: Egen tilvirkning 

Den selvstændige erhvervsdrivende vælger frit, hvornår det opsparede overskud skal hæves i senere ind-

komstår. Ved hævning fra kontoen for opsparet overskud bliver beløbet beskattet som personlig indkomst 

med tillæg af virksomhedsskatten, som modregnes i den samlede virksomhedsskat og kan udlede en evt. 

kontant udbetaling, såfremt tillægget ikke kan rummes i slutskatten for indkomståret, jf. VSL § 10, stk. 3. 

Det tidligst opsparede overskud anses som overført først, jf. VSL § 10, stk. 5. 

4.2.6 Hensættelse til senere hævning 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen kan virksomheden foretage hensættelse af beløb til faktisk hæv-

ning i senere indkomstår. Hensættelser til senere hævning beskattes i det pågældende indkomstår, som 

beløbet er hensat, og der kan i senere indkomstår foretages hævning af det hensatte beløb uden beskat-

ning. Tidligere hensatte beløb anses som allerede hævet efter hæverækkefølgen. 

Formålet ved hensættelse til senere hævning muliggør indkomstudjævning og optimering af indkomstfor-

hold til topskattegrænsen. Den selvstændige erhvervsdrivende kan lade sig beskatte yderligere ved hensæt-

telse til senere hævning i de indkomstår, hvor den personlige indkomst ligger under topskattegrænsen. I de 

indkomstår, hvor den personlige indkomst ligger over topskattegrænsen, kan den selvstændige erhvervsdri-

vende hæve de tidligere hensatte beløb og hermed mindske topskattebetalingen. 

4.2.7 Rentekorrektion 

Rentekorrektion har til formål at eliminere de skattemæssige fordele ved at låne via virksomhedsordnin-

gen. Renteudgifternes fradragsværdi på de private lån må således ikke overgå fradraget ved optagelse af et 

privat lån ved lige markedsvilkår, f.eks. i et pengeinstitut. Da det ikke skal være en fordel at indskyde privat 

gæld i virksomheden, bliver rentekorrektionen tillagt den personlige indkomst og fradraget i kapitalindkom-

sten, jf. VSL § 11, stk. 3. Rentekorrektionen indgår på denne måde ikke i virksomhedens indkomstopgørelse, 

overskudsdisponering eller hæverækkefølge, men derimod indgår renterne i beregningsgrundlaget for AM-

bidrag, jf. AMBL § 5, stk. 1. 

Der skal beregnes rentekorrektion i følgende to tilfælde: 
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1. Negativ indskudskonto ved primo eller ultimo indkomståret i forbindelse med lån i virksomheden,

jf. VSL § 11, stk. 1

2. Hævninger og indskud i samme indkomstår på indskudskontoen, jf. VSL § 11, stk. 2

Bliver der indskudt privat gæld i virksomheden, som har en positiv eller ingen værdi på indskudskontoen, 

foretages der ikke rentekorrektion heraf. Som følge af reglerne om opgørelse af kapitalafkastgrundlaget, vil 

renteudgifter på private lån i VSO i større grad give samme skatteværdi som private renteudgifter uden for 

VSO.  

Negativ indskudskonto 

Når virksomhedens aktiver er lavere end passiverne primo eller ultimo indkomståret, vil en negativ ind-

skudskonto fremkomme, jf. VSL § 11, stk. 1. En negativ indskudskonto er et udtryk for lån i virksomheden, 

og der skal af denne grund foretages en rentekorrektion heraf. Korrektionen beregnes ud fra kapitalafkast-

satsen, som rentekorrektionssatsen efter § 9 a ganget med den beløbsmæssigt største negative saldo på 

indskudskontoen på tidspunktet, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen påbegyndes.  

Der er ikke behov for rentekorrektion, hvis virksomheden ikke har nettorenteudgifter, eller der foreligger et 

positivt kapitalafkastgrundlag, med undtagelse af alle virksomhedens aktiver og passiver er dokumenteret 

og medregnet ved opgørelsen af indskudskontoen. 

Kilde: Egen tilvirkning28 

Figur 13 illustrerer beregninger af rentekorrektion ved negativ indskudskonto med en rentesats på 4%. Her 

fremvises fire forskellige eksempler med forskellige værdier i hhv. indskudskontoen og kapitalafkastgrund-

laget, som rentekorrektionen beregnes af. De understregede værdier er enten den mest negative indskuds-

konto eller det mest negative kapitalafkastgrundlag, og heraf udvælges det mindst negative beløb, marke-

ret med gult, som skal være rentekorrektionens beregningsgrundlag. Den faktiske rentekorrektion må ej 

heller overstige virksomhedens nettofinansieringsudgifter, hvorfor dette er inkluderet i vurderingen af ren-

tekorrektionens størrelse. 

28 (Skat.dk, 2020) 

Eksempel A B C D

Indskudskonto primo -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Indskudskonto ultimo -130.000 -130.000 -70.000 100.000

Kapitalafkastgrundlag primo -250.000 -80.000 -80.000 -80.000

Kapitalafkastgrundlag ultimo -280.000 -50.000 -160.000 30.000

Grundlag for rentekorrektion -130.000 -80.000 -100.000 -80.000

Rentekorrektion (4%) 5.200 3.200 4.000 3.200

Nettofinansieringsudgifter 3.500 3.500 3.500 3.500

Faktisk rentekorrektion 3.500 3.200 3.500 3.200

Figur 13: Beregning af rentekorrektion ved negativ indskudskonto
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Hævninger og indskud i samme år 

Bliver der overført flere aktiver til privatøkonomien. end det årlige overskud og indskudskontoen berettiger 

til29, kan der også opstå en negativ indskudskonto. Den negative saldo er således et udtryk for privat gæld. 

Rentekorrektionen heraf beregnes som summen af årets hævninger ganget med rentekorrektionssatsen 

efter VSL § 9 a. Er indskuddene i løbet af året mindre end hævninger, skal rentekorrektionen beregnes ud 

fra indskuddet. Der vil således aldrig kunne beregnes rentekorrektion af mere end den indskudte del af de 

samlede hævninger. Den periodemæssige afstand mellem hævninger og indskud tages ikke med i betragt-

ning af rentekorrektionen, og udløsning af korrektionen er uafhængig af, i hvilken orden der er foretaget 

hævninger og indskud. 

Eksemplet i figur 14 illustrerer, hvilken værdi af hævningerne eller indskuddene i året der skal anvendes til 

beregning af rentekorrektionen. Den valgte værdi er markeret med gult. 

Kilde: Egen tilvirkning 

4.3 Skattepligtig indkomst 

Den skattepligtige indkomst opgøres som udgangspunkt efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. VSL 

§ 6, stk. 1. Indkomsten opgøres af alle skattepligtige indtægter fratrukket alle fradragsberettigede udgifter.

Således vil den selvstændige erhvervsdrivende opnå fuld skatteværdi af alle driftsomkostninger, der er til-

knyttet virksomheden, inklusive renteudgifter. Der findes særlige regler om renteperiodisering efter VSL §

6, stk. 2, som kræver fuld periodisering af nettorenterne. Virksomhedens samlede skattepligtige indkomst

beskattes alene af virksomhedsbeskatningen på 22%, og der er således ikke behov for opdeling af denne i

personlig og kapitalindkomst.

Der er for virksomheden ikke fradrag for ligningsmæssige fradrag30, herunder kontingenter til fagforening 

mv. I stedet bliver udgifterne set som overført til den selvstændige erhvervsdrivende, som personligt kan få

fradrag for de ligningsmæssige udgifter. Figur 15 nedenfor illustrerer et eksempel på opgørelse af virksom-

hedens skattepligtige indkomst:

29 (Danskelove.dk, 2020) 
30 (Danskelove.dk, 2020) 

Eksempel A B

Hævninger i året 250.000 150.000

Indskud i året 100.000 250.000

Grundlag for rentekorrektion 100.000 150.000

Rentekorrektion (4%) 4.000 6.000

Figur 14: Beregning af rentekorrektion ved hævning og indskud samme år
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Kilde: Egen tilvirkning 

4.4 Overskudsdisponering 

Når virksomhedens skattepligtige indkomst er endeligt opgjort, skal denne fordeles mellem personlig ind-

komst, kapitalindkomst, virksomhedsindkomst og opsparet overskud.  Overskudsdisponeringen har til for-

mål at lade den selvstændige erhvervsdrivende vælge at opspare så vidt omfang for undgå beskatning af 

indkomst ved topskattegrænsen. Herudover kan det bestemmes, hvorvidt der  af det resterende overskud 

skal hæves og beskattes som personlig indkomst eller opspares i virksomheden mod en foreløbig virksom-

hedsskat. Som vist i figur 16 er ”Kassesystemet” en måde at illustrere overskudsdisponeringen i VSO. 

Kilde: Egen tilvirkning - Overskudsdisponering i "Kassesystemet”

Figur 16 illustrerer fordelingen af virksomhedens skattepligtige overskud, og denne tilrettelægges således, 

at det hævede overskud til personlig beskatning bliver optimeret til topskattegrænsen. Beregningen i figur 

17 illustrerer en optimering af virksomhedens skattepligtige overskud: 

Regnskabsmæssigt resulat 400.000

+ Regnskabsmæssige afskrivninger 20.000

- Skattemæssige afskrivninger -10.000

Faktiske overførsler

Refusion af omkostninger -42.720

Medarbejdende ægtefælle -225.000

Beløb, som anses for overført

Fratrukne faglige kontingenter 8.000

Andre værdier (fri bil, eget vareforbrug, private andele mv.) 5.500

Øvrige skattemæssige reguleringer (f.eks. ej 

fradragsberettigede omkostninger, bøder mv.) 4.000

Skattepligtig indkomst 159.780

Figur 15: Opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst

Figur 16
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Kilde: Egen tilvirkning – Overskudsdisponering i ”Kassesystemet” 

Med udgangspunkt i et skattepligtig overskud efter renter på 800.000 kr., beregnes kapitalafkastet på 1% til 

8.000 kr. Efter hævning af kapitalafkast er det resterende overskud på 792.000 kr., som efterfølgende for-

deles til først hævning til beskatning som personlig indkomst og derefter til virksomhedsbeskatning. Hæv-

ning til beskatning som personlig indkomst optimeres efter topskattegrænsen, som for 2019 ligger på 

513.400 kr. efter fratrukket AM-bidrag, og dette resulterer i hævning til beskatning som personlig indkomst 

på i alt 558.043 kr. inkl. AM-bidrag. Indkomsten til virksomhedsbeskatning på 233.957 kr. overføres til 

konto for opsparet overskud efter fratrukket virksomhedsskat på 22%, som i dette tilfælde udgør 51.471 kr. 

Ved optimering af overskuddet til topskattegrænsen kan den selvstændige erhvervsdrivende undgå en be-

skatning med yderligere 15%. 

4.5 Underskud 

Opgøres virksomhedens indkomst til et underskud, skal dette modregnes i en specifik rækkefølge31: 

1. Virksomhedens opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat

2. Positiv nettokapitalindkomst

3. Anden personlig indkomst uden for virksomhedsordningen

4. I senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13

Opsparede overskud 

Modregnes årets underskud i virksomhedens opsparede overskud fra tidligere år med tillæg af virksom-

hedsskat, sker modregningen i virksomhedsindkomsten.  FIFO-princippet anvendes ved modregningen, så-

ledes det tidligst opsparede overskud skal modregnes først i underskuddet. 

Positiv nettokapitalindkomst 

I tilfælde af at virksomhedens underskud er større end det opsparede overskud, modregnes det resterende 

underskud i den evt. positive nettokapitalindkomst. Denne modregning kan fradrages i den skattepligtige 

indkomst, jf. VSL § 13, stk. 4.  

31 (Skat.dk, 2020) 

Figur 17
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Anden personlig indkomst 

Kan underskuddet ikke modregnes fuldt ud i det opsparede overskud og den positive nettokapitalindkomst, 

sker der modregning i den personlige indkomst. Denne modregning kan fradrages i den skattepligtige ind-

komst, jf. VSL § 13, stk. 4. 

Senere indkomstår, jf. PSL 13 

Er der benyttet modregning af de første tre punkter i rækkefølgen, skal underskuddet fremføres i senere 

indkomstår. Her bliver det resterende underskud beskattet med sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat, 

og skatteværdien modregnes i skatteberegningen. 

4.6 Delkonklusion 

Virksomhedsskatteordningen udløser en række beskatningsmæssige fordele i forhold til de andre beskat-

ningsmetoder efter hhv. personskatteloven og kapitalafkastordningen.  

Ved anvendelse af VSO kan den selvstændige erhvervsdrivende få fradrag for erhvervsmæssige renter i den 

personlige indkomst, og dette giver en større skatteværdi end ved fradrag i kapitalindkomsten. Virksomhe-

dens overskud kan dels blive beskattet som kapitalindkomst og dels opsparet i virksomheden med en fore-

løbig beskatning på 22%. Muligheden for opsparing af overskud i virksomheden kan hjælpe virksomheden 

med eventuel konsolidering eller udvidelse af virksomhed samt udjævning af indkomst ved svingende ind-

komster år for år. Overskuddet kan herudover hensættes til senere hævning, så den selvstændige erhvervs-

drivende kan optimere virksomhedens overskud og lade sig beskatte op til topskattegrænsen.  

Ved indtrædelse virksomhedsskatteordning hører der specifikke krav og regler med. Der skal blandt andet 

sondres tydeligt mellem virksomhedsejerens private økonomi og virksomhedsøkonomien, således at det 

udelukkende er erhvervsmæssige transaktioner, der bogføres i virksomhedsordningen. Herudover er der 

krav om opgørelse af en indskudskonto, som skal reguleres ved indskud og hævninger uden for mellemreg-

ningskontoen samt kapitalafkastgrundlag, som skal reguleres årligt. Dermed hører en del regler for, hvilke 

værdier skal medtages i indskudskontoen ved indtrædelse i ordningen, og som udgangspunkt vedrører det 

alle erhvervsmæssige aktiver og passiver med særlige regler om blandet benyttede aktiver. Ved indskydelse 

af mere privat gæld end der er af erhvervsmæssige aktiver vil medføre en indskudskonto med negativ 

værdi, som skal tilskrives en rentekorrektion.  

I virksomhedsordningen er der en hæverækkefølge, som bestemmer rækkefølgen af årets indskud og hæv-

ninger i virksomheden. Hæverækkefølgen har til formål at sikre korrekt og fuldstændig beskatning af virk-

somhedens overskud for den selvstændige erhvervsdrivende, inden der foretages skattefrie hævninger på 

indskudskontoen. 

Virksomhedens skattemæssige indkomst opgøres efter samme regler som for selskaber, med undtagelse af 

at der er fradrag for faktiske overførsler og tillæg af beløb, som er anset for overført. Man kan benytte 

overskudsdisponering til fordeling af virksomhedens overskud til beskatning som hhv. kapitalindkomst, per-

sonlig indkomst med optimering til topskattegrænsen og sidst virksomhedsindkomst og opsparing i virk-

somheden.
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5. Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen, som blev vedtaget i led af ændring af virksomhedsskatteloven i 1992 i kombination 

med konjunkturudligningsordningen, som kom i 1993, udgør en forenklet udgave af virksomhedsordningen, 

eftersom der i hovedtræk opnås de samme fordele med begrænsninger. 

Årsagen til, at den tages som forenklet, består i, at der ikke er nogle regnskabsmæssige krav vedr. adskil-

lelse af privatøkonomi og virksomhedsøkonomi som i virksomhedsordningen. Årsagen til begrænsningerne 

ses i, at der ikke er fradrag for finansieringsudgifter herunder renter i den personlige indkomst, men der-

imod som kapitalindkomst, som har den lavere skattemæssige værdi jf. Personskatteloven §4, stk. 1, nr. 1. 

Ved anvendelse af konjunkturudligningsordningen er der mulighed for at fraskære en del af beskatnings-

grundlaget, mod at der bliver betalt en konjunkturudligningsskat, som senere vil blive godtgjort jf. Virksom-

hedsskatteloven §22 b. Dette kan gøres, uden at der behøves en opdeling af privatøkonomi og virksom-

hedsøkonomi. På denne måde er der mulighed for at resultatudjævne. 

Det er også muligt i kapitalafkastordningen at beregne et kapitalafkast. Dette vil fragå i den personlige ind-

komst og blive overført til kapitalindkomsten, så man dermed vil kunne opnå et fradrag i den personlige 

indkomst, som har en større skattemæssig værdi end kapitalindkomsten. 

5.1 Kriterier ved anvendelse af kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen er mulig at anvende for personer, som driver en selvstændig virksomhed, som er 

begrænset eller fuldt skattepligtig i Danmark jf. Virksomhedsskatteloven §22 a, stk. 1. Dog skal der aktivt 

vælges, hvorvidt man vil gøre brug af kapitalafkastordningen hvert indkomstår. 

Der er ved anvendelse af kapitalafkastordningen kun krav om, at mindstebekendtgørelsen samt bogførings-

loven overholdes, og dermed modsat virksomhedsordningen ikke krav om opsplitning af privat og virksom-

hedsøkonomi eller krav til aflæggelse af regnskab. 

5.1.1 Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget 

Kapitalafkastgrundlagets skal ved et indkomstårs begyndelse opgøres jf. Virksomhedsskatteloven §22a stk. 

5., og dette gøres i starten af hvert år, præcis som det skal gøres i Virksomhedsordningen, bortset fra at 

konkursindkomst, finansielle fordringer ud over varedebitorer og kontante beløb mv. ikke skal indgå jf. Virk-

somhedsskatteloven §22a stk. 7. 

5.1.2 Kapitalafkast 

Kapitalafkastet er en form for godtgørelse for ejerens investering i virksomheden. Dermed er afkast baseret 

på virksomhedens aktiver fratrukket gælden. 

Kapitalafkastet vil dermed blive fratrukket den personlige indkomst og tillagt kapitalindkomsten, og der vil 

på den måde blive skabt en form for fradrag i forbindelse med indskud af kapital i virksomheden lidt alla 

fradrag for renteudgifter, som kan være tilknyttet finansiering af aktiver. 
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Kapitalafkastet vil blive beregnet på samme måde, som det fremgår af afsnittet om kapitalafkast under 

Virksomhedsordningen. Kapitalafkastets størrelse vil dog blive maksimeret jf. Virksomhedsskatteloven §22a 

stk. 3, idet det ikke må overstige en af de to nedenstående som talmæssig værdi: 

- Negativ nettokapitalindkomst før fradrag af kapitalafkast jf. PSL §4

- Personlig nettoindkomst fra den selvstændige erhvervsdrivende jf. PSL §3

5.1.3 Konjunkturudligning 

Som tidligere afklaret, kan man gøre brug af henlæggelse til konjunkturudligning, når man gør brug af kapi-

talafkastordningen. Formålet med at kunne henlægge til konjunkturudligning vil være, at der på samme 

måde som i Virksomhedsordningen kan udskydes noget skat, samtidig med at man kan udskyde overskud til 

senere indkomstår, hvor resultatet kan være svingende. 

Til trods for at ovenstående kan minde meget om virksomhedsordningen, så har det visse begrænsninger, 

da der højest kan henlægges 25% af overskuddet, dog skal det minimum udgøre 5.000 kr. i henlæggelseså-

ret. Dog er der yderligere krav, som giver visse begrænsninger, herunder skal den opsparede del være ind-

sat på en konto i pengeinstituttet i minimum 3 måneder, og beløbet må ikke stå derinde i længere tid end 

10 år, da det skal indtægtsføres inden for tidshorisonten på 10 år. 

I og med at beløbet skal indtægtsføres inden for 10 år, skal der planlægges, hvordan fremtidige år kommer 

til at se ud for at kunne gøre fuldt brug af ordningen. Man har ikke mulighed for at opspare i samme år, 

som man indtægtsfører, og i det år man opsparer, skal man i 2019 betale 22% i foreløbig virksomhedsskat. 

Grundlaget for henlæggelse vil blive opgjort med udgangspunkt i overskuddet for det pågældende år før 

regulering for renter, tab og skattepligtige kursgevinster. Henlæggelsesbeløbet vil blive fratrukket den per-

sonlige indkomst, når det opspares, og ved hævning vil det blive tillagt den personlige indkomst, men dog 

vil der blive fratrukket det tidligere betalte skat i slutskatten.  

6. Sammenligning af PSL og VSO

Dette afsnit har til formål at udlede de fordele og ulemper samt forskelle og ligheder, der er ved beskat-

ningsmetoderne i personskatteloven og virksomhedsordningen. Her gennemgås i øvrigt de specifikke opfyl-

delseskrav for anvendelse af de forskellige metoder. 

I figur 18 oplistes i skemaform fordele og ulemper ved de to beskatningsmodeller, og derefter foretages en 

yderligere forklaring af de pågældende beskrivelser. 
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Kilde: Egen tilvirkning 
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6.1 Anvendelseskrav i ordningen 

At en person er enten fuldt eller begrænset skattepligtig i Danmark, er alene tilstrækkeligt til opfyldelse 

personskattelovens krav for anvendelse af ordningen. Beskatning efter PSL er valgt som standard, og den 

skattepligtige person skal årligt ved aktiv positiv tilkendegivelse vælge beskatning efter VSO. For at kunne 

anvende virksomhedsordningen, som også ligger i navnet, kræver det, at personen har en selvstændig er-

hvervsdrivende virksomhed. 

Begge beskatningsformer har krav om overholdelse af bogføringsloven32 og mindstekravsbekendtgørel-

sen33. Der er hverken krav om regnskabsaflæggelse eller opdeling af privat- og virksomhedsøkonomi i PSL i 

modsætning til VSO. Ved anvendelse af VSO er der striks adskillelse mellem privat- og virksomhedsøko-

nomi34, og der er specifikke krav til aflæggelse af regnskab35, især om indregning af værdier og krav om 

blandt andet opgørelse af indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og -afkast og konto for opsparet overskud. 

Der kræves således mere administrativt arbejde ved anvendelse af VSO frem for PSL. 

Ved anvendelse af VSO indgår der en skattemæssig fordel og besparelse i forhold til anvendelse af beskat-

ning efter PSL. På den anden side kræves der en del energi til administration af en virksomhedsskatteord-

ning, hvilket ultimativt kan resultere i yderligere udgifter til f.eks. revisorassistance. 

6.2 Kapitalafkast 

Der kan ikke beregnes et kapitalafkast ved anvendelse af PSL, men derimod ved anvendelse af VSO. Formå-

let ved kapitalafkastet er at reducere den personlige indkomst ved at overføre indkomst til beskatning som 

kapitalindkomsten, således beskatning af indkomsten kan reduceres, da beskatning for personlig indkomst 

er højere end for kapitalindkomst.  

Her har anvendelse af VSO en klar fordel, da den selvstændige erhvervsdrivende kan få mulighed for at få 

tilgodeset den investerede kapital i virksomheden, som består af alle aktiver og gæld i virksomheden. Siden 

år 2018 har denne sammenligning dog ikke haft en reel betydning for virksomhedsejeren, da procentsatsen 

for beregning af kapitalafkast udgør 0%. 

6.3 Renter 

Renter beskattes forskelligt afhængigt af, hvilken ordning virksomhedsejeren anvender. Ved beskatning ef-

ter PSL, fradrages renteudgifter i kapitalindkomsten, og ved beskatning i VSO, fradrages renteudgifter i den 

personlige indkomst. Dette betyder, at i så fald man vælger at anvende VSO, bliver virksomhedens andel af 

renteudgifter overført fra kapitalindkomsten til den personlige indkomst, grundet adskillelsen mellem pri-

 
32 (Danskelove.dk, 2020) 
33 (Retsinformation.dk, 2020) 
34 (Aage Michelsen, 2019) s. 236 
35 (Danskelove.dk, 2020) 
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vatøkonomien og virksomhedsøkonomien. Således kan den selvstændige erhvervsdrivende person med-

regne renteudgifterne i virksomhedens skattepligtige indkomst, og dette er til virksomhedsejerens fordel 

grundet en skattemæssig besparelse.  

Den skattemæssige besparelse kommer af at medtage rentefradrag i den personlige indkomst, som har hø-

jere beskatning på 56,5% i forhold til marginalskatten på højst 42,7% i kapitalindkomsten.36 Dette betyder, 

at der ved fradrag i den personlige indkomst kan opnås en skattebesparelse på 56,5% mod 42,7% ved fra-

drag i kapitalindkomsten. Omvendt ved renteindtægter i virksomheden, der kan man opnå den mest fordel-

agtige beskatning i kapitalindkomsten, da skatteprocenten er lavere.  

6.4 Opsparing af overskud 

Der kan opspares overskud i virksomheden alene i VSO og ikke PSL, hvilket giver virksomhedsordningen én 

af de mest betydningsfulde fordele. Opsparing af overskud sker mod en aconto skat på 22% i 2019, og dette 

muliggør en indkomstudjævning og skatteoptimering for den selvstændige erhvervsdrivende med svin-

gende resultater i indkomstårene.  

Indkomstudjævning og skatteoptimering sker i tilfælde af virksomhedens overskud ligger over topskatte-

grænsen. Her kan overskudsdelen over topskattegrænsen opspares til senere hævning til en lav beskatning 

på 22% frem for til normal personlig beskatning inkl. 15% yderligere beskatning. På samme måde kan der i 

indkomstår med overskud, som ligger under topskattegrænsen, foretages en optimering af beskatningen 

ved at hæve del af det opsparede overskud, så det ligger op til grænsen for topskat. 

Overskud, som er opsparet til en lav virksomhedsskat på 22%, behøver ikke nødvendigvis hæves til privat 

formål. Virksomheden kan anvende det opsparede overskud til investering i og konsolidering af virksomhe-

den uden yderligere beskatning.  

6.5 Delkonklusion 

Overordnet set er personskattelovens regler den mest ukomplicerede ordning sammenlignet med virksom-

hedsskatteordningen, som har langt flere krav og komplicerede regler. 

Personskatteloven kan med fordel anvendes, hvis virksomhedens struktur og transaktioner er tilsvarende 

ligetil. Hvis virksomheden ikke har behov for at udjævne svingende indkomster, der kan komme over tops-

kattegrænsen, og tilmed ikke har væsentlige renteudgifter eller investeringer i form af aktiver og gæld, kan 

den selvstændige erhvervsdrivende ikke få gavn af fordelene ved anvendelse af virksomhedsskatteordnin-

gen. Det er således ikke nødvendigt at anvende en mere kompleks ordning som VSO, hvis en simpel ordning 

som PSL kan anvendes og drages lige så stor nytte af. 

Er der derimod store renteudgifter og årlige overskud, som ligger omkring topskattegrænsen, kan der op-

nås adskillige fordele ved anvendelse af VSO. Renteudgifterne kan fradrages til en højere skatteprocent, og 

 
36 (Skm.dk, 2020) 
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overskuddet kan opspares i virksomheden for at undlade topskattebeskatning. Det opsparede overskud kan 

gøre gavn ved senere hævning eller skattefri investering i virksomheden. Det involverer generelt en del 

mere tid og flere udgifter ved anvendelse af VSO, da det er en kompleks ordning, hvor der typisk er behov 

for en revisor til at bistå med opgørelsen af virksomhedsregnskabet. 

Afhængig af hvilket omfang virksomhedens aktivitet og indkomst er på, kan man anvende PSL og VSO efter 

det pågældende behov for fordele i ordningen. Hvis tiden og de yderligere udgifter, som kræves ved skatte-

mæssig opgørelse efter virksomhedsskatteordningens regler, bliver opvejet af virksomhedens beskatnings-

mæssige fordele ved anvendelsen heraf, kan VSO med fordel anvendes. Hvis der ikke kan opnås væsentlig 

fordel ved anvendelse af VSO, kan PSL benyttes uden ekstraordinært tidsforbrug og udgifter. 

7. Analyse af skattemæssige konsekvenser fra opstillede scenarier 

Denne analyse har til formål at belyse, hvilken af de fremstillede beskatningsmodeller der vil være mest at-

traktiv for den selvstændig erhvervsdrivende med følgende forskellige scenarier: 

Scenarie 1: Indkomst over topskattegrænsen uden erhvervsmæssige renteudgifter 

Scenarie 2: Indkomst over topskattegrænsen med erhvervsmæssige renteudgifter 

Scenarie 3: Indkomst over topskattegrænsen med renteudgifter og salg af ejendom. 

Følgende case er gældende for de førnævnte scenarier. 

7.1 Case præsentation 

Denne fiktive case omhandler en it-virksomhed, i casen benævnt som “IT-konsulenten”. IT-konsulenten ejes 

100% af en selvstændig erhvervsdrivende ved navn Jens Betjent. Virksomheden er stiftet pr. 1/1 2019, og 

det er dermed første regnskabsår for den selvstændige erhvervsdrivende. Jens indskød i starten af året en 

udlejningsejendom, som blev lejet ud til et pizzeria. Ejendommen blev købt til den nominelle værdi af 

1.000.000 kr., hvoraf grundværdien udgjorde 30% i år 2018, og den seneste offentlige vurdering pr. 01/10 

2019 var opgjort til 1.295.000 kr. 

Jens har ikke været opmærksom på, at der er forskellige beskatningsmuligheder og går derfor med tanken 

om at blive beskattet jf. PSL. 

I virksomheden er kun Jens selv, som er IT konsulent, og som har udlejning af ejendom som bierhverv. 

Grundet virksomhedens lille størrelse har Jens valgt at stå for alle økonomiske og administrative opgaver i 

virksomheden, men er kommet til den erkendelse, at grundet den manglende ekspertise, vil han tage fat en 

revisor til hjælp med de skatteretlige forhold. Jens er single og har dermed ikke en samlevende ægtefælle 

og bor i Hvidovre kommune, hvor kommuneskatten er på 25,5% og en kirkeskat på 0,72%37. Jens er ikke 

berettiget til nogen form for befordringsfradrag, da virksomhedens adresse også er hans hjemmeadresse. 

 
37 (Skm.dk, 2020) 
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Jens har i årene haft indbetalt til en ratepension tilsvarende det maksimale fradragsberettigede beløb på 

55.900 kr. i år 2019.38 Jens har ingen renteindtægter, da der en 0% rente i banken, hvor han har et indestå-

ende, men har dog renteudgifter på årligt 35.000 kr. i forbindelse med lånet på udlejningsejendommen. 

Da Jens’ IT-virksomhed kører rigtig godt, er der et stigende overskud, som bevæger sig lige over topskatte-

grænsen år 2019. Samtidig har Jens’ udlejningsejendom et lille økonomisk overskud. De regnskabsmæssige 

resultater, som er oplyst, anses også for at være de skattemæssige resultater. Da Jens allerede i slutningen 

af år 2018 tog fat i en ekstern konsulent vedr. rådgivning af økonomien, begyndte han at holde sin private 

økonomi og sin virksomhedsøkonomi adskilt for året 2019, så der ville være mulighed for benyttelse af VSO, 

jf. kravene til anvendelse heraf.   

7.2 Scenarie 1 - Ingen erhvervsmæssige renteudgifter 

Der er for året 2019 udarbejdet en resultatopgørelse samt balance som fremgår af bilag 1. I dette scenarie 

forudsættes det, at de tidligere benævnte renteudgifter i casepræsentationen ikke er eksisterende, som 

følge af at lånet til købet af ejendommen har rentestop. 

7.2.1 Beregning ved anvendelse af PSL 

I nedenstående beregninger kan opgørelsen af Jens Betjents skattepligtige indkomst for år 2019 samt hans 

skattebetaling ses. Beregningerne er baseret på baggrund af bilag 1. 

 

38 (Skat.dk, 2020) 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af figur 19, har Jens Betjent et skattepligtigt resultat på i alt 525.755,04 kr. og nedenfor vil der 

dermed blive beregnet de endelige skattebetalinger med skattesatserne for år 2019. 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af figur 20, skal Jens Betjent samlet set betale 251.697 kr. i skat ved anvendelsen af beskat-

ningsreglerne ved brug af Personskattelovens bestemmelser. 

7.2.2 Beregning ved anvendelse af VSO 

Ved anvendelse af VSO ønsker Jens Betjent at optimere beskatningen af virksomhedens overskud ved at 

hæve det maksimale beløb til den minimale beskatning for personlig indkomst, og det resterende overskud 

opspares til senere hævning mod 22% aconto skat. Ved Jens’ indtrædelse i virksomhedsskatteordningen i 

2019 skal der opgøres en indskudskonto og et kapitalafkastgrundlag med udgangspunkt i virksomhedens 

balancesaldi for ultimo 2018, jf. bilag 1. 
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Indskudskonto 

Der skal ved indtrædelse i virksomhedsordningen opgøres en indskudskonto, som årligt skal reguleres. Ind-

skudskontoen udgør som udgangspunkt virksomhedens indskudte aktiver fratrukket virksomhedens gæld. 

Som opgjort nedenfor er der i indskudskontoen medtaget den kontante anskaffelsessum af ejendommen, 

likvide midler og bankgæld. Da Jens ønsker en indtrædelse i VSO fra år 2019 af, anvendes balancesaldiene 

fra ultimo 2018. 

Ved indtrædelse i ordningen primo 2019 var der endnu ikke fastsat en offentlig ejendomsværdi, og der an-

vendes således den kontante anskaffelsessum i indskudskontoens opgørelse. Hvis der eksisterede en of-

fentlig ejendomsværdi, ville det være valgfrit, hvilken værdi skulle benyttes, men gerne den højeste værdi 

skulle medtages for at give en højere værdi i indskudskontoen. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Ved indtrædelse i ordningen er principperne for opgørelse af kapitalafkastgrundlaget næsten ens med op-

gørelse af indskudskontoen. Den mest betydelige forskel i dette tilfælde ville være den medregnede værdi 

af ejendommen, dvs. offentlig ejendomsværdi eller kontant anskaffelsessum. Som nævnt tidligere er der 

frit valg, om der i indskudskontoen skal medtages den offentlige værdi eller kontante anskaffelsessum. 

Der er dog for opgørelse af kapitalafkastgrundlaget regel om anvendelse af ejendommens kontante anskaf-

felsessum. Da der i dette tilfælde ikke er fastsat en offentlig ejendomsvurdering pr. primo 2019, vil der for 

begge opgørelser medtages den kontante anskaffelsessum. Kapitalafkastgrundlaget og indskudskontoen 

ved indtrædelse i VSO er således ens i dette tilfælde. 

Ejendom (kontant anskaffelsessum) 1.000.000        

Driftsmidler -                    

Varelager -                    

Varedebitorer -                    

Andre tilgodehavender -                    

Likvide beholdninger 187.000           

Aktiver i alt 1.187.000        

Bankgæld 1.000.000        

Varekreditorer -                    

Anden gæld -                    

Gæld I alt 1.000.000        

Overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen -                    

Indskudskonto ved indtrædelse i VSO 187.000           

Figur 21: Opgørelse af indskudskonto ved indtrædelse i VSO

Aktiver

Gæld
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Kilde: Egen tilvirkning 

Opgørelse af den skattepligtige indkomst og skattebetaling 

Skatteoptimering 

Følgende ”kassesystem” klarlægger disponeringen af virksomhedens skattepligtige overskud efter renter. 

Kapitalafkastsatsen for 2019 er på 0%, hvorfor der ikke hæves til beskatning som kapitalindkomst. Dette 

giver et resterende overskud på 644.812 kr., som fordeles til hævning til beskatning efter personlig ind-

komst, og det resterende beskattes som virksomhedsindkomst. 

Da Jens ønsker optimering efter topskattegrænsen, skal der hæves i alt 618.804 kr., herunder 8% AM-bi-

drag på 49.504 kr. og 55.900 kr. ratepension. De resterende hævninger på 513.400 kr. ligger på topskatte-

grænsesatsen for år 2019. Den resterende indkomst til virksomhedsbeskatning på 61.008 kr. overføres til 

konto for opsparet overskud efter fratrukket virksomhedsskat på 22%, som i dette scenarie udgør 13.422 

kr. 

  

Ejendom (kontant anskaffelsessum) 1.000.000        

Driftsmidler -                    

Varelager -                    

Varedebitorer -                    

Andre tilgodehavender -                    

Likvide beholdninger 187.000           

Aktiver i alt 1.187.000        

Bankgæld 1.000.000        

Gæld til pengeinstitut -                    

Varekreditorer -                    

Anden gæld -                    

Gæld I alt 1.000.000        

Kapitalafkastgrundlag primo 187.000           

Kapitalafkast, 0% -                    

Figur 22: Opgørelse af kapitalafkastgrundlag ved indtrædelse i VSO

Aktiver

Gæld
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Kilde: Egen tilvirkning 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 679.812                 

Renteindtægter, virksomhed -                        

Renteudgifter, virksomhed -                        

Virksomhedsopsparing -61.008                 

Personlig indkomst brutto 618.804                 

AM-bidrag 8% -49.504                 

Kapitalafkast -                        

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -55.900                 

Personlig indkomst netto 513.400                 

Kapitalafkast -                        

Renteindtægter, privat -                        

Renteudgifter, privat -                        

Kapitalindkomst i alt -                        

Beløb

Fradrags-

berettiget andel

Indbetaling til velgørende organisationer -                        

Beskæftigelsesfradrag 68.661  -37.200                 

Jobfradrag 18.308  -2.100                   

Ekstra pensionsfradrag -4.472   -4.472                   

Befordringsfradrag -                        

Ligningsmæssige fradrag i alt -43.772                 

Skattepligtig indkomst 469.628                 

Figur 24: Opgørelse af skattepligtig indkomst
Personlig indkomst

Kapitalindkomst

Ligningsmæssige fradrag
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Som det kan ses af figur 24, opgøres den skattepligtige indkomst for scenarie 1, som udviser en personlig 

indkomst netto på 513.400 kr., som er optimeret efter topskattegrænsen for år 2019, samt ligningsmæssige 

fradrag på i alt 43.772 kr. Dette giver samlet set en skattepligtig indkomst på 469.628 kr. 

Beregning af skat 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Grundlag Sats Beregning

Bundskat 467.200         12,13% 56.671      

Topskat -                 14,42% -            

Kommuneskat 423.428         25,50% 107.974    

Kirkeskat 423.428         0,72% 3.049        

Arbejdsmarkedsbidrag 618.804         8,00% 49.504      

Nedslag for negativ kapitalindkomst -                 8,00% -            

Virksomhedsskat 61.008           22,00% 13.422      

Skattebetaling i alt 230.620    

513.400    

-            

-46.200     

467.200    

513.400    

-513.400   

-            

-            

-            

-            

469.628    

-46.200     

423.428    

 - Personfradrag

Grundlag

Skattepligtig indkomst

Beregningsgrundlag

- Tærskel

Personlig indkomst (netto)

- Topskattegrænse

Total til topskat

Figur 25: Beregning af skattebetaling

Bundskat:

Topskat

Nedslag for negativ kapitalindkomst

Kommuneskat + kirkeskat

Total til topskat

Personlig indkomst (netto)

+ Positiv kapital Indkomst

- Personfradrag

Total til bundskat
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Som det ses af figur 25 skal Jens Betjent i det indeværende år samlet set betale 230.620 kr. ved anvendelse 

af beskatningsreglerne efter Virksomhedsskattelovens bestemmelser. Her er der optimeret efter topskatte-

grænsen, hvorfor der ikke betales topskat, og i stedet bliver det resterende overskud opsparet til en virk-

somhedsskat på 22%. Og disse er til betaling i det indeværende år og indgår derved i de 230.620 kr. 

Udskudt skat 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 61.008          

Renteindtægter, virksomhed -                

Renteudgifter, virksomhed -                

Virksomhedsopsparing -                

Personlig indkomst brutto 61.008          

AM-bidrag 8% -4.881           

Kapitalafkast -                

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -                

Personlig indkomst netto 56.127          

Kapitalafkast -                

Renteudgift, virksomhed -                

Salg af ejendom -                

Renteindtægter, privat -                

Renteudgifter, privat -                

Kapitalindkomst i alt -                

Beløb

Fradrags-

berettiget 

andel

Indbetaling til velgørende organisationer -               

Beskæftigelsesfradrag 68.661      -                

Jobfradrag 18.308      -                

Ekstra pensionsfradrag -4.472       -                

Befordringsfradrag -                

Ligningsmæssige fradrag i alt -                

Skattepligtig indkomst 56.127          

Figur 26: Udskudt skat med skatteoptimering
Personlig indkomst

Kapitalindkomst

Ligningsmæssige fradrag
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I figur 24 fremgår det, at det skattemæssige grundlag for den udskudte skat (virksomhedsindkomsten) er på 

61.008 kr. Dette tages der udgangspunkt i for den ovenstående beregning af den skattepligtige indkomst i 

figur 26. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Sats Grundlag Beregning

Bundskat 12,13% 56.127      6.808         

Topskat 14,42% -            -             

Topskat af positiv KI 4,37% -            -             

Kommuneskat 25,50% 56.127      14.312       

Kirkeskat 0,72% 56.127      404            

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 61.008      4.881         

Nedslag for negativ kapitalindkomst 8,00% -            -             

Virksomhedsskat 22,00% -            -             

Skattebetaling i alt 26.405       

 - Personfradrag

Grundlag

Figur 27: Beregning af skattebetaling for udskudt skat

Kommuneskat + kirkeskat

Skattepligtig indkomst

Beregningsgrundlag

- Tærskel

Grundlag for nedslag

Total til topskat

Nedslag for negativ kapitalindkomst

Topskat - positiv kapitalindkomst

Kapitalindkomst

- Topskattegrænse

- Topskattegrænse

Total til topskat

Topskat

Personlig indkomst (netto)

+ Positiv kapital Indkomst

- Personfradrag

Total til bundskat

Bundskat:

Personlig indkomst (netto)

-                                 

56.127                           

-                                 

-                                 

-                                 

VSO

56.127                           

VSO

-                                 

-                                 

-                                 

VSO

56.127                           

VSO

56.127                           

-56.127                          

0                                    

VSO (Udskudt skat)

VSO

56.127                           

-                                 

-                                 
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Som det kan ses af figur 27, ender skattebetalingen af det opsparede overskud på i alt 26.405 kr., hvoraf de 

første 13.422 kr. blev indbetalt i det år hvor indkomsten opstod. Dette betyder, at den reelle udskudte skat, 

som er til betaling ved hævning af det opsparede overskud, er på 12.983 kr.  

7.2.3 Delkonklusion 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af figur 28 udgør den skattepligtige indkomst 525.755 kr. ved beregning efter PSL, hvorimod 

den kun udgør 469.628 kr. ved brug af VSO. Det skal dog bemærkes, at der ved beregning efter VSO ikke 

PSL VSO

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 679.812       679.812       

Renteindtægter, virksomhed -               -               

Renteudgifter, virksomhed -               -               

Virksomhedsopsparing -               -61.008        

Personlig indkomst brutto 679.812       618.804       

AM-bidrag 8% -54.385        -49.504        

Kapitalafkast -               -               

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -55.900        -55.900        

Personlig indkomst netto 569.527       513.400       

PSL VSO

Kapitalafkast -               -               

Renteudgift, virksomhed -               -               

Salg af ejendom -               -               

Renteindtægter, privat -               -               

Renteudgifter, privat -               -               

Kapitalindkomst i alt -               -               

PSL VSO

Beløb

Fradrags-

berettiget 

andel

Fradrags-

berettiget 

andel

Indbetaling til velgørende organisationer -              -              

Beskæftigelsesfradrag 68.661 -37.200        -37.200        

Jobfradrag 18.308 -2.100          -2.100          

Ekstra pensionsfradrag -4.472  -4.472          -4.472          

Befordringsfradrag -               -               

Ligningsmæssige fradrag i alt -43.772        -43.772        

Skattepligtig indkomst 525.755       469.628       

Personlig indkomst

Kapitalindkomst

Ligningsmæssige fradrag

Figur 28: Opgørelse af skattepligtig indkomst
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opnås så stor en besparelse, som der gives udtryk for. Dette skyldes, at der er tale om en optimering af 

topskatten, og således går al indkomst over topskattegrænsen til virksomhedsopsparing mod 22% i det in-

deværende år, desuden restbeskattes opsparingen i det år, hvor det hæves. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Jf. figur 29 fremgår det, at der er en meget stor skattebesparelse ved brug af beregningsreglerne for VSO 

samt skatteoptimering. Som nævnt i tidligere afsnit, skal der tages hensyn til den udskudte skat, som fort-

sat skal betales, og den udskudte skat udgør en stor del af beløbet, som i første omgang kan misforstås som 

en meget stor skattebesparelse.  

Sats Grundlag Beregning Grundlag Beregning

Bundskat 12,13% 523.327    63.480       467.200    56.671       

Topskat 14,42% 56.127      8.094         -            -             

Topskat af positiv KI 4,37% -            -             -            -             

Kommuneskat 25,50% 479.555    122.287     423.428    107.974     

Kirkeskat 0,72% 479.555    3.453         423.428    3.049         

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 679.812    54.385       618.804    49.504       

Nedslag for negativ kapitalindkomst 8,00% -            -             -            -             

Virksomhedsskat 22,00% -            -             61.008      13.422       

Skattebetaling i alt 251.697     230.620     

Figur 29: Beregning af skattebetaling

- Topskattegrænse

Total til topskat

Topskat - positiv kapitalindkomst

Skattepligtig indkomst

 - Personfradrag

Grundlag

Nedslag for negativ kapitalindkomst

Beregningsgrundlag

Tærskel

Grundlag for nedslag

Kommuneskat + kirkeskat

Kapitalindkomst

VSO

-513.400                        

56.127                           

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-513.400                        

-                                 

-                                 

PSL

469.628                         

-46.200                          

423.428                         

525.755                         

-46.200                          

479.555                         

-                                 - Topskattegrænse

Total til topskat

-                                 

-                                 -                                 

VSO

VSOPSL

PSL

VSOPSL

513.400                         

-                                 

Bundskat:

Personlig indkomst (netto)

+ Positiv kapital Indkomst

PSL

513.400                         569.527                         

- Personfradrag

Total til bundskat

Topskat

VSO

VSO

PSL

-46.200                          

467.200                         

569.527                         

-                                 

-46.200                          

523.327                         

Personlig indkomst (netto)
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Den faktiske samlede skattebetaling for opsparing og hævning af virksomhedens opsparede overskud udgør 

26.405 kr. Det er forudsat, at skattesatserne er de samme for det efterfølgende år for hævning af overskud-

det, samt at ligningsmæssige fradrag er fratrukket i indeværende års indkomst. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående beregning viser den faktiske forskel i skattebetaling mellem PSL og VSO på 8.093 kr. Den fakti-

ske forskel består af forskellen mellem de tidligere beregnede skatter i figur 41 inklusive skattebetaling for 

det hævede opsparede overskud fratrukket virksomhedsskatten for det opsparede overskud. Dette bety-

der, at den faktiske besparelse ved anvendelse af VSO frem for PSL fremkommer i topskatten på 8.094 kr. 

  

PSL VSO

Skattebetaling i alt 251.697   230.620   

Virksomhedsskat, opsparet overskud -            -13.422    

Skattebetaling i alt, hævet opsparet overskud -            26.405     

Faktisk skattebetaling 251.697   243.604   

Faktisk forskel i skattebetalinger 8.094        

Figur 30: Beregning af faktisk forskel i skattebetalinger
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7.3 Scenarie 2 - Erhvervsmæssige renteudgifter 

Der er for året 2019 udarbejdet en resultatopgørelse samt balance som fremgår af bilag 2.  

I dette scenarie forudsættes det, at alle oplysninger i casepræsentationen medtages, da IT-konsulenten har 

store renteudgifter som følge af lånet i forbindelse med finansiering af udlejningsejendommen. 

7.3.1 Beregning ved anvendelse af PSL 

I nedenstående beregninger ses opgørelsen af Jens Betjents skattepligtige indkomst for år 2019 samt hans 

skattebetaling. Beregningerne er baseret på baggrund af bilag 2. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af figur 31, har Jens Betjent et skattepligtigt resultat på i alt 490.775,04 kr., og nedenfor bereg-

nes de endelige skattebetalinger med skattesatserne for år 2019. 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af figur 32, skal Jens Betjent samlet set betale 239.720 kr. i skat ved anvendelsen af beskat-

ningsreglerne ved brug af Personskattelovens bestemmelser. 

7.3.2 Beregning ved anvendelse af VSO 

Da der i dette scenarie forekommer erhvervsmæssige renteudgifter, kan Jens opnå en skattemæssig fordel 

ved anvendelse af VSO frem for ved anvendelse af PSL. I VSO kan erhvervsmæssige renter fratrækkes som 

en del af virksomhedens overskud og dermed beskattes som personlig indkomst. Det er blandt andet en af 

fordelene ved anvendelse af beskatning efter VSO i forhold til PSL, hvor de erhvervsmæssige renter bliver 

fratrukket i kapitalindkomsten. 
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Følgende opgørelser og skatteberegninger udstiller de skattemæssige konsekvenser ved anvendelse af be-

skatning efter VSO i dette scenarie med erhvervsmæssige renteudgifter. 

Indskudskonto 

Som vist nedenfor i figur 33 er opgørelse af indskudskontoen ved indtrædelse i VSO. Regnskabsbalancen 

anvendt for scenarie 2 er identisk med scenarie 1, da ultimo værdierne for år 2018 anvendes i opgørelsen. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Som nævnt for scenarie 1, er der ved indtrædelse i ordningen samme principper for opgørelse af kapitalaf-

kastgrundlaget som ved opgørelse af indskudskontoen med undtagelse af den medregnede ejendoms-

værdi.  

Der er ingen fastsat offentlig ejendomsvurdering pr. primo 2019, hvorfor den kontante anskaffelsessum an-

vendes for begge opgørelser af kapitalafkastgrundlaget og indskudskontoen. 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Opgørelse af den skattepligtige indkomst og skattebetaling 

Skatteoptimering 

Følgende ”kassesystem” klarlægger disponeringen af virksomhedens skattepligtige overskud efter renter. 

Kapitalafkastsatsen for 2019 er på 0%, hvorfor der ikke hæves til beskatning som kapitalindkomst. Dette 

giver et resterende overskud på 644.812 kr., som fordeles til hævning til beskatning efter personlig ind-

komst, og det resterende beskattes som virksomhedsindkomst. 

Igen ønsker Jens at optimere efter topskattegrænsen på 513.400 kr., hvorfor der skal hæves i alt 618.804 

kr., som indeholder 8% AM-bidrag på 49.504 kr. og 55.900 kr. ratepension. Den resterende indkomst til 

virksomhedsbeskatning på 26.008 kr. overføres til konto for opsparet overskud efter fratrukket virksom-

hedsskat på 22%, som i dette scenarie udgør 5.722 kr. 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 35
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Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan ses af figur 36 opgøres den skattepligtige indkomst for scenarie 2, som udviser en personlig 

indkomst netto på 513.400 kr., som er optimeret efter topskattegrænsen for år 2019, samt ligningsmæssige 

fradrag på i alt 43.772 kr. Dette giver samlet set en skattepligtig indkomst på 469.628 kr., som er tilsva-

rende scenarie 1 grundet skatteoptimering. 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af figur 37 skal Jens Betjent i det indeværende år samlet set betale 222.920 kr. ved anvendelse 

af beskatningsreglerne efter virksomhedsskattelovens bestemmelser. Her er der optimeret efter topskatte-

grænsen, hvorfor der ikke betales topskat, og i stedet bliver det resterende overskud opsparet til en virk-

somhedsskat på 22%. Disse er således til betaling i det indeværende år og indgår derved i de 222.920 kr. 

Grundlag Sats Beregning

Bundskat 467.200         12,13% 56.671      

Topskat -                 14,42% -            

Kommuneskat 423.428         25,50% 107.974    

Kirkeskat 423.428         0,72% 3.049        

Arbejdsmarkedsbidrag 618.804         8,00% 49.504      

Nedslag for negativ kapitalindkomst -                 8,00% -            

Virksomhedsskat 26.008           22,00% 5.722        

Skattebetaling i alt 222.920    

513.400    

-            

-46.200     

467.200    

513.400    

-513.400   

-            

-            

-            

-            

469.628    

-46.200     

423.428    

Skattepligtig indkomst

 - Personfradrag

Grundlag

Kommuneskat + kirkeskat

+ Positiv kapital Indkomst

- Personfradrag

Total til bundskat

Topskat

Personlig indkomst (netto)

- Topskattegrænse

Total til topskat

Nedslag for negativ kapitalindkomst

Beregningsgrundlag

- Tærskel

Total til topskat

Bundskat:

Personlig indkomst (netto)

Figur 37: Beregning af skattebetaling
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Udskudt skat 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

I figur 38 fremgår det, at det skattemæssige grundlag for den udskudte skat (virksomhedsindkomsten) er på 

26.008 kr. Dette tages der udgangspunkt i for den ovenstående beregning af den skattepligtige indkomst i 

figur 38. 

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 26.008          

Renteindtægter, virksomhed -                

Renteudgifter, virksomhed -                

Virksomhedsopsparing -                

Personlig indkomst brutto 26.008          

AM-bidrag 8% -2.081           

Kapitalafkast -                

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -                

Personlig indkomst netto 23.927          

Kapitalafkast -                

Renteudgift, virksomhed -                

Salg af ejendom -                

Renteindtægter, privat -                

Renteudgifter, privat -                

Kapitalindkomst i alt -                

Beløb

Fradrags-

berettiget 

andel

Indbetaling til velgørende organisationer -               

Beskæftigelsesfradrag 68.661      -                

Jobfradrag 18.308      -                

Ekstra pensionsfradrag -4.472       -                

Befordringsfradrag -                

Ligningsmæssige fradrag i alt -                

Skattepligtig indkomst 23.927          

Figur 38: Udskudt skat med skatteoptimering

Ligningsmæssige fradrag

Kapitalindkomst

Personlig indkomst
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Sats Grundlag Beregning

Bundskat 12,13% 23.927      2.902         

Topskat 14,42% -            -             

Topskat af positiv KI 4,37% -            -             

Kommuneskat 25,50% 23.927      6.101         

Kirkeskat 0,72% 23.927      172            

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 26.008      2.081         

Nedslag for negativ kapitalindkomst 8,00% -            -             

Virksomhedsskat 22,00% -            -             

Skattebetaling i alt 11.257       

Grundlag 23.927                           

 - Personfradrag -                                 

VSO

Skattepligtig indkomst 23.927                           

Kommuneskat + kirkeskat

Grundlag for nedslag -                                 

- Tærskel -                                 

VSO

Beregningsgrundlag -                                 

Nedslag for negativ kapitalindkomst

Total til topskat -                                 

- Topskattegrænse -                                 

VSO

Kapitalindkomst -                                 

Topskat - positiv kapitalindkomst

Total til topskat -                                 

- Topskattegrænse -23.927                          

VSO

Personlig indkomst (netto) 23.927                           

Topskat

Total til bundskat 23.927                           

- Personfradrag -                                 

+ Positiv kapital Indkomst -                                 

Personlig indkomst (netto) 23.927                           

Bundskat: VSO

Figur 39: Beregning af skattebetaling for udskudt skat
VSO (Udskudt skat)
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Som det kan ses af figur 39, ender skattebetalingen af det opsparede overskud på i alt 11.257 kr., hvoraf de 

første 5.722. blev indbetalt i det år hvor indkomsten opstod. Dette betyder at den reelle udskudte skat, 

som er til betaling ved hævning af det opsparede overskud, er på 5.535 kr. 

7.3.3 Delkonklusion 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af figur 40 udgør den skattepligtige indkomst 490.755 kr. ved beregning efter PSL, hvorimod 

den kun udgør 469.628 kr. ved brug af VSO. Det skal dog bemærkes, at der ved beregning efter VSO ikke 

PSL VSO

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 679.812       679.812       

Renteindtægter, virksomhed -               -               

Renteudgifter, virksomhed -               -35.000        

Virksomhedsopsparing -               -26.008        

Personlig indkomst brutto 679.812       618.804       

AM-bidrag 8% -54.385        -49.504        

Kapitalafkast -               -               

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -55.900        -55.900        

Personlig indkomst netto 569.527       513.400       

PSL VSO

Kapitalafkast -               -               

Renteudgift, virksomhed -35.000        -               

Salg af ejendom -               -               

Renteindtægter, privat -               -               

Renteudgifter, privat -               -               

Kapitalindkomst i alt -35.000        -               

PSL VSO

Beløb

Fradrags-

berettiget 

andel

Fradrags-

berettiget 

andel

Indbetaling til velgørende organisationer -              -              

Beskæftigelsesfradrag 68.661 -37.200        -37.200        

Jobfradrag 18.308 -2.100          -2.100          

Ekstra pensionsfradrag -4.472  -4.472          -4.472          

Befordringsfradrag -               -               

Ligningsmæssige fradrag i alt -43.772        -43.772        

Skattepligtig indkomst 490.755       469.628       

Ligningsmæssige fradrag

Figur 40: Opgørelse af skattepligtig indkomst
Personlig indkomst

Kapitalindkomst



   

 

Side 61 af 118 

 

opnås så stor en besparelse, som der gives udtryk for. Dette skyldes, at der er tale om en optimering af 

topskatten, og således går alt indkomst over topskattegrænsen til virksomhedsopsparing mod en beskat-

ning på 22% i det indeværende år, endvidere restbeskattes opsparingen i det år hvor det hæves. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Jf. figur 41 fremgår det, at der er en meget stor skattebesparelse ved brug af beregningsreglerne for VSO 

samt skatteoptimering. Som nævnt i tidligere afsnit, skal der tages hensyn til den udskudte skat, som fort-

sat skal betales, og den udskudte skat udgør en stor del af beløbet, som i første omgang kan misforstås som 

en meget stor skattebesparelse. 

Sats Grundlag Beregning Grundlag Beregning

Bundskat 12,13% 523.327    63.480       467.200    56.671       

Topskat 14,42% 56.127      8.094         -            -             

Topskat af positiv KI 4,37% -            -             -            -             

Kommuneskat 25,50% 444.555    113.362     423.428    107.974     

Kirkeskat 0,72% 444.555    3.201         423.428    3.049         

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 679.812    54.385       618.804    49.504       

Nedslag for negativ kapitalindkomst 8,00% 35.000-      -2.800        -            -             

Virksomhedsskat 22,00% -            -             26.008      5.722         

Skattebetaling i alt 239.720     222.920     

Grundlag 444.555                         423.428                         

 - Personfradrag -46.200                          -46.200                          

Skattepligtig indkomst 490.755                         469.628                         

Kommuneskat + kirkeskat PSL VSO

Grundlag for nedslag -35.000                          -                                 

Tærskel -50.000                          -                                 

Beregningsgrundlag -35.000                          -                                 

Nedslag for negativ kapitalindkomst PSL VSO

Total til topskat -                                 -                                 

- Topskattegrænse -                                 -                                 

Kapitalindkomst -                                 -                                 

Topskat - positiv kapitalindkomst PSL VSO

Total til topskat 56.127                           -                                 

- Topskattegrænse -513.400                        -513.400                        

Personlig indkomst (netto) 569.527                         513.400                         

Topskat PSL VSO

Total til bundskat 523.327                         467.200                         

- Personfradrag -46.200                          -46.200                          

+ Positiv kapital Indkomst -                                 -                                 

Personlig indkomst (netto) 569.527                         513.400                         

Bundskat: PSL VSO

Figur 41: Beregning af skattebetaling
PSL VSO
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Den faktiske samlede skattebetaling for opsparing og hævning af virksomhedens opsparede overskud udgør 

11.257 kr. Det er forudsat, at skattesatserne er de samme for det efterfølgende år for hævning af overskud-

det, samt ligningsmæssige fradrag er fratrukket i indeværende års indkomst. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående beregning viser den faktiske forskel i skattebetaling mellem PSL og VSO på 14.065 kr. Den fak-

tiske forskel består af forskellen mellem de tidligere beregnede skatter i figur 41 inklusive skattebetaling for 

det hævede opsparede overskud fratrukket virksomhedsskatten for det opsparede overskud. Dette bety-

der, at den faktiske besparelse ved anvendelse af VSO frem for PSL fremkommer i topskatten på 8.094 kr. 

samt skatteværdien af renteudgifterne. 

7.4 Scenarie 3 - Erhvervsmæssige renteudgifter samt salg af ejendommen 

Der er for året 2019 udarbejdet en resultatopgørelse samt balance som fremgår af bilag 3. I dette scenarie 

er forudsætningerne de samme som i scenarie 2 med tillæg af, at Jan har fået solgt sin udlejningsejendom 

til ejendomsvurderingen på 1.295.000 kr., som følge af at besværet ved håndtering af ejendommen ikke 

står mål med overskuddet. 

7.4.1 Beregning ved anvendelse af PSL 

I nedenstående beregninger kan opgørelsen af Jens Betjents skattepligtige indkomst for år 2019 samt hans 

skattebetaling ses. Beregningerne er baseret på baggrund af bilag 3.
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Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af figur 43, har Jens Betjent et skattepligtigt resultat på i alt 839.515 kr. og nedenfor beregnes 

de endelige skattebetalinger med skattesatserne for år 2019. 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Jens Betjent skal samlet set betale 388.607 kr. i skat ved anvendelsen af beskatningsreglerne ved brug af 

Personskattelovens bestemmelser. 

7.4.2 Beregning ved anvendelse af VSO 

Dette scenarie udforsker de skattemæssige konsekvenser ved anvendelse af beskatning efter VSO for en 

virksomhed, som både har erhvervsmæssige renteudgifter og ejendomssalg. I modsætning til beskatning 

efter PSL, kan den selvstændige erhvervsdrivende medregne begge værdier i den samlede virksomhedsind-

komst. 

Følgende opgørelser og skatteberegninger udstiller de skattemæssige konsekvenser ved anvendelse af be-

skatning efter VSO i dette scenarie med erhvervsmæssige renteudgifter samt salg af ejendom i løbet af 

året. 
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Indskudskonto 

I lighed med scenarie 1 og 2, giver balancesaldiene for ultimo 2018 en indskudskonto ved indtrædelse i ord-

ningen på 1.187 t.kr., jf. nedenstående figur. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

I lighed med scenarie 1 og 2 opgøres kapitalafkastgrundlaget til 187.000 kr., som er ens med indskudskon-

toen. Dette skyldes, at der i begge opgørelser medtages ejendommens kontante anskaffelsessum, da der 

som nævnt tidligere ikke er mulighed for anvendelse af en offentlig ejendomsvurdering i indskudskontoen. 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Opgørelse af den skattepligtige indkomst og skattebetaling 

Følgende ”kassesystem” klarlægger disponeringen af virksomhedens skattepligtige overskud efter renter. 

Kapitalafkastsatsen for 2019 er på 0%, hvorfor der ikke hæves til beskatning som kapitalindkomst. Dette 

giver et resterende overskud på 955.812 kr., som fordeles til hævning til beskatning efter personlig ind-

komst, og det resterende beskattes som virksomhedsindkomst. 

Igen ønsker Jens at optimere efter topskattegrænsen på 513.400 kr., hvorfor der skal hæves i alt 618.804 

kr., som indeholder 8% AM-bidrag på 49.504 kr. og 55.900 kr. ratepension. Den resterende indkomst til 

virksomhedsbeskatning på 377.008 kr. overføres til konto for opsparet overskud efter fratrukket virksom-

hedsskat på 22%, som i dette scenarie udgør 82.942 kr. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 47
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Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan ses af figur 48, opgøres den skattepligtige indkomst for scenarie 3, som udviser en personlig 

indkomst netto på 513.400 kr., som er optimeret efter topskattegrænsen for år 2019 samt ligningsmæssige 

fradrag på i alt 43.772 kr. Dette giver samlet set en skattepligtig indkomst på 469.628 kr., som er tilsva-

rende scenarie 1 og 2 grundet skatteoptimeringen. 
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Beregning af skat 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af figur 49, skal Jens Betjent i det indeværende år samlet set betale 300.140 kr. ved anvendelse 

af beskatningsreglerne efter virksomhedsskattelovens bestemmelser. Her er der optimeret efter topskatte-

grænsen, hvorfor der ikke betales topskat, og i stedet bliver det resterende overskud opsparet til en virk-

somhedsskat på 22%. Disse er således til betaling i det indeværende år og indgår derved i de 300.140 kr. 

Grundlag Sats Beregning

Bundskat 467.200         12,13% 56.671      

Topskat -                 14,42% -            

Kommuneskat 423.428         25,50% 107.974    

Kirkeskat 423.428         0,72% 3.049        

Arbejdsmarkedsbidrag 618.804         8,00% 49.504      

Nedslag for negativ kapitalindkomst -                 8,00% -            

Virksomhedsskat 377.008         22,00% 82.942      

Skattebetaling i alt 300.140    

513.400    

-            

-46.200     

467.200    

513.400    

-513.400   

-            

-            

-            

-            

469.628    

-46.200     

423.428    

Skattepligtig indkomst

 - Personfradrag

Grundlag

Total til topskat

Nedslag for negativ kapitalindkomst

Beregningsgrundlag

- Tærskel

Total til topskat

Kommuneskat + kirkeskat

- Topskattegrænse

Figur 49: Beregning af skattebetaling

Bundskat:

Personlig indkomst (netto)

+ Positiv kapital Indkomst

- Personfradrag

Total til bundskat

Topskat

Personlig indkomst (netto)
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Udskudt skat 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

I figur 50 fremgår det, at det skattemæssige grundlag for den udskudte skat (virksomhedsindkomsten) er på 

377.008 kr. Dette tages der udgangspunkt i for den ovenstående beregning af den skattepligtige indkomst i 

figur 50. 

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 377.008        

Renteindtægter, virksomhed -                

Renteudgifter, virksomhed -                

Virksomhedsopsparing -                

Personlig indkomst brutto 377.008        

AM-bidrag 8% -30.161         

Kapitalafkast -                

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -                

Personlig indkomst netto 346.847        

Kapitalafkast -                

Renteudgift, virksomhed -                

Salg af ejendom -                

Renteindtægter, privat -                

Renteudgifter, privat -                

Kapitalindkomst i alt -                

Beløb

Fradrags-

berettiget 

andel

Indbetaling til velgørende organisationer -               

Beskæftigelsesfradrag 68.661      -                

Jobfradrag 18.308      -                

Ekstra pensionsfradrag -4.472       -                

Befordringsfradrag -                

Ligningsmæssige fradrag i alt -                

Skattepligtig indkomst 346.847        

Figur 50: Udskudt skat med skatteoptimering
Personlig indkomst

Ligningsmæssige fradrag

Kapitalindkomst
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Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan ses af figur 51, ender skattebetalingen af det opsparede overskud på i alt 163.177 kr., hvoraf 

de første 82.942 kr. blev indbetalt i det år, hvor indkomsten opstod. Dette betyder, at den reelle udskudte 

skat, som er til betaling ved hævning af det opsparede overskud, er på 80.235 kr. 
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7.4.3 Delkonklusion 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af figur 52, udgør den skattepligtige indkomst 839.515 kr. ved beregning efter PSL, hvorimod 

den udgør 513.400 kr. ved brug af VSO. Det skal dog bemærkes, at der ved beregning efter VSO ikke opnås 

så stor en besparelse, som der gives udtryk for. Dette skyldes, at der er tale om en optimering af topskat-

ten, og således går al indkomst over topskattegrænsen til virksomhedsopsparing mod en beskatning på 

22% i det indeværende år. Endvidere restbeskattes opsparingen i det år, hvor det hæves. 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Jf. figur 53 fremgår det, at der er en meget stor skattebesparelse ved brug af beregningsreglerne for VSO 

samt skatteoptimering. Som nævnt i tidligere afsnit, skal der tages hensyn til den udskudte skat, som fort-

sat skal betales, og den udskudte skat udgør en stor del af beløbet, som i første omgang kan misforstås som 

en meget stor skattebesparelse. 

Den faktiske samlede skattebetaling for opsparing og hævning af virksomhedens opsparede overskud udgør 

346.847 kr. Det er forudsat, at skattesatserne er de samme for det efterfølgende år for hævning af over-

skuddet, samt at ligningsmæssige fradrag er fratrukket i indeværende års indkomst. 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående beregning viser den faktiske forskel i skattebetaling mellem PSL og VSO på 5.992 kr. Den fakti-

ske forskel består af forskellen mellem de tidligere beregnede skatter i figur 53 inklusive skattebetaling for 

det hævede opsparede overskud fratrukket virksomhedsskatten for det opsparede overskud. Dette bety-

der, at den faktiske besparelse ved anvendelse af VSO frem for PSL er på kun 5.992 kr. til trods for, at der er 

en topskat på 11.808 kr. i PSL, da al indkomsten i VSO bliver beskattet som personlig indkomst. 

8. Konklusion 

Projektets problemformulering har til formål at undersøge, hvilke af de tre forskellige beskatningsformer, 

herunder PSL, KAO og VSO, der vil være den mest rentable for en virksomhed drevet i personligt regi. Be-

skatningsformerne, som er tilgængelige for enhver selvstændig erhvervsdrivende med skattepligt i Dan-

mark, har forskellige fordele og ulemper ved anvendelse. De forskellige egenskaber i beskatningsformerne 

skal opvejes af den selvstændige erhvervsdrivende i forhold til, hvilke behov der skal opfyldes. Som der hur-

tigt blev fremlagt, er det ikke på nuværende tidspunkt fordelagtigt at bruge beskatningsformen KAO, da ka-

pitalafkastsatsen er på 0%.  

Beskatning efter PSL er den mest enkle form, hvor der stilles minimumskrav i forhold til bogføringsloven og 

mindstekravsbekendtgørelsen. Virksomhedens struktur og regnskabsmæssig opstilling er enkel, og er der 

ikke behov for udjævning af svingende indkomster eller skattebesparelse på større renteudgifter, kan PSL 

med fordel anvendes.  

I modsat fald kan VSO anvendes, og der kan opnås besparelser i skatten ved fradrag af erhvervsrenteudgif-

ter, opsparing af indkomster, som når over topskattegrænsen osv. Dog følger der bestemte bekostninger 

ved anvendelse af en skattemæssig fordelagtig ordning, herunder revisorbistand og strengere krav samt 

regler for regnskabsopgørelsen.  

Kort summeret er beskatning efter personskattelovens regler den mest ukomplicerede ordning sammenlig-

net med virksomhedsskatteordningen, som har langt flere krav og komplicerede regler. Som tidligere 

nævnt, kan den selvstændige erhvervsdrivende anvende enten PSL eller VSO i forhold til omfanget i virk-

somhedens aktivitet og indkomst, samt hvilke behov der skal opnås ved anvendelse af ordningen.  

PSL VSO

Skattebetaling i alt 386.367   300.140   

Virksomhedsskat, opsparet overskud -            -82.942    

Skattebetaling i alt, hævet opsparet overskud -            163.177   

Nedslag for negativ kapitalindkomst -            -            

Faktisk skattebetaling 386.367   380.375   

Faktisk forskel i skattebetalinger 5.992        

Figur 54: Beregning af faktisk forskel i skattebetalinger
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For at opnå en mere nuanceret sammenligning for anvendelsen af PSL kontra VSO, er der i projektet gen-

nemgået tre forskellige scenarier; ingen renteudgifter, renteudgifter og salg af ejendom, alle med indkom-

ster over topskattegrænsen, og der analyseres for de skattemæssige konsekvenser ved anvendelse af PSL 

kontra VSO. 

Scenarie 1 udforsker et enkelt virksomhedsregnskab uden erhvervsmæssige renteudgifter. Den faktiske for-

skel i skattebetaling inkl. udskudt skat mellem PSL og VSO udgør lige nøjagtig topskatten, som er den reelle 

besparelse ved anvendelse af VSO frem for PSL. I denne simulation udgjorde topskatten 8.093 kr., og Jens 

Betjent kan overveje, hvorvidt besparelsen opvejer de omkostningsmæssige og administrative byrder, der 

er ved brug af VSO. Alt andet lige vil Jens Betjent opnå en skattemæssig besparelse i VSO, hvis hans ind-

komst overgår topskattegrænsen, og han kan i år med indkomster under topskattegrænsen anvende tidli-

gere opsparet overskud til at udjævne og optimere til grænsen. 

Der er i scenarie 2 medtaget erhvervsmæssige renteudgifter, som giver et større indblik i forskellen i de 

skattemæssige konsekvenser mellem PSL og VSO. Den faktiske forskel i skattebetaling inkl. udskudt skat 

mellem PSL og VSO udgør topskatten samt skatteværdien af renteudgifterne, i alt 14.065 kr. i den fremstil-

lede simulation. Sammenlignet med scenarie 1, er der tydeligt en større skattebesparelse ved anvendelse af 

VSO, da der også er erhvervsmæssige renteudgifter, som har en større skattemæssig værdi, end der er ved 

brug af PSL.  Her anbefales det, at Jens vælger beskatning efter VSO til trods for de større administrative 

krav, som opstår ved brugen af VSO.  

Til slut er der i scenarie 3 simuleret en virksomhed med erhvervsmæssige renteudgifter og et ejendomssalg. 

På trods af at der er en større ejendomsavance i dette scenarie, opstår der blot en faktisk forskel i skattebe-

taling på 5.992 kr. Dette skyldes, at hele indkomsten inklusive det opsparede overskud i VSO bliver beskat-

tet som personlig indkomst. Hvorimod der efter PSL bliver beskattet til en topskat på 42% af kapitalindkom-

sten. Så til trods for det højere skattegrundlag, er skatteværdien ikke så høj, som man først antager. 

Alt andet lige vil Jens Betjent opnå en skattemæssig besparelse ved valg af beskatning efter VSO i enhver af 

de fremstillede scenarier, som alle har indkomster over topskattegrænsen. Med udgangspunkt i udeluk-

kende den skattemæssige besparelse, vil VSO være den mest rentable beskatningsordning af de fremstil-

lede to. Dog skal der, som tidligere nævnt, vurderes om tidsforbruget, omkostningerne og den generelle 

lovmæssige kompleksitet ved anvendelse af VSO opvejer PSL, som forudsætningsløst er den mest enkle be-

skatningsform på alle førnævnte punkter, men også ofrer den skattemæssige besparelse på evt. erhvervs-

mæssige renter eller optimering af topskat. 

Det skal dog pointeres, at hvis der havde været 200.000 kr. mere i kapitalindkomst, ville situationen have 

været anderledes, og der ville derved have været en større skattemæssig besparelse ved brug af PSL frem-

for VSO. 

Man kan i samme omgang sige, at hvis der havde været et lavere overskud under topskattegrænsen og 

uden renteudgifter, ville der ikke anses at være nogen former for økonomiske fordele ved brug af VSO 

fremfor PSL og derved ville man vælge at gøre brug af PSL. 
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Figurer 

Figur 1  
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Figur 2  

 

 

Figur 3 
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Figur 4 
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Figur 5  
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Figur 6 

 
  



   

 

Side 80 af 118 

 

Figur 7 

 

Figur 8 

 

 

Ejendom (offentlig vurdering) 1.500.000

Driftsmidler 300.000

Varelager 50.000

Varedebitorer 25.000

Andre tilgodehavender 10.000

Likvide beholdninger 95.000

Aktiver i alt 1.980.000

Gæld til realkreditinstitut 475.000

Gæld til pengeinstitut 150.000

Varekreditorer 30.000

Anden gæld 50.000

Gæld I alt 705.000

Overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen 0

Indskudskonto ved indtrædelse i VSO 1.275.000

Figur 7: Opgørelse af indskudskonto ved indtrædelse i VSO

Aktiver

Gæld

Ejendom (kontant anskaffelsessum) 975.000

Driftsmidler 300.000

Varelager 50.000

Varedebitorer 25.000

Andre tilgodehavender 10.000

Likvide beholdninger 95.000

Aktiver i alt 1.455.000

Gæld til realkreditinstitut 475.000

Gæld til pengeinstitut 150.000

Varekreditorer 30.000

Anden gæld 50.000

Gæld I alt 705.000

Kapitalafkastgrundlag ved indtrædelse i VSO 750.000

Figur 8: Opgørelse af kapitalafkastgrundlag ved indtrædelse i VSO

Aktiver

Gæld
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Figur 9 

 

Figur 10 

 

Figur 11 

 
  

Opsparet overskud

(Virksomhedsskat, 22%)
Kapitalafkast 

(Kapitalindkomst)

Resterende overskud 

(Personlig indkomst)

Figur 9: Virksomhedens overskud

Hævet overskud

Følgende oplysninger foreligger for opgørelsen:

Skattemæssigt resultat efter afskrivning og finansiering 800.000

Kapitalafkastgrundlag 2.500.000

Konto for opsparet overskud 0

Hensat til senere faktisk hævning 50.000

Faktiske hævninger 165.000

Overført til medarbejdende ægtefælle 225.000

Kørselsgodtgørelse (12.000 km. á 356 øre/km) 42.720

Indkomst til virksomhedsbeskatning 354.000

Figur 10: Opgørelse af hævninger

Figur 11: Eksempel på den udvidede hæverækkefølge

Beløb, der overføres forud for den almindelige hæverækkefølge

Refusion til dækning af driftsomkostninger 42.720

Overført til medarbejdende ægtefælle 225.000

Beløb til dækning af virksomhedsskat (22%) 77.880

Hensat til senere hævning 50.000

Årets virksomhedsoverskud

Kapitalafkast (1%) 25.000

Resterende overskud 140.000 165.000

Samlet overførsel 560.600
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Figur 12 

 

Figur 13 

 

Figur 14 

 
  

+ Skattepligtig indkomst efter renter

- Hævet kontant

- Refusion af driftsomkostninger

+ Hensat til hævning primo

= Maksimal opsparing I virksomheden

Figur 12: Maksimal opsparing I virksomheden

Eksempel A B C D

Indskudskonto primo -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Indskudskonto ultimo -130.000 -130.000 -70.000 100.000

Kapitalafkastgrundlag primo -250.000 -80.000 -80.000 -80.000

Kapitalafkastgrundlag ultimo -280.000 -50.000 -160.000 30.000

Grundlag for rentekorrektion -130.000 -80.000 -100.000 -80.000

Rentekorrektion (4%) 5.200 3.200 4.000 3.200

Nettofinansieringsudgifter 3.500 3.500 3.500 3.500

Faktisk rentekorrektion 3.500 3.200 3.500 3.200

Figur 13: Beregning af rentekorrektion ved negativ indskudskonto

Eksempel A B

Hævninger i året 250.000 150.000

Indskud i året 100.000 250.000

Grundlag for rentekorrektion 100.000 150.000

Rentekorrektion (4%) 4.000 6.000

Figur 14: Beregning af rentekorrektion ved hævning og indskud samme år
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Figur 15 

 

Figur 16 

 

 

Figur 17 

 

 
  

Regnskabsmæssigt resulat 400.000

+ Regnskabsmæssige afskrivninger 20.000

- Skattemæssige afskrivninger -10.000

Faktiske overførsler

Refusion af omkostninger -42.720

Medarbejdende ægtefælle -225.000

Beløb, som anses for overført

Fratrukne faglige kontingenter 8.000

Andre værdier (fri bil, eget vareforbrug, private andele mv.) 5.500

Øvrige skattemæssige reguleringer (f.eks. ej 

fradragsberettigede omkostninger, bøder mv.) 4.000

Skattepligtig indkomst 159.780

Figur 15: Opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst

Figur 16
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Figur 18 
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Figur 19 
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Figur 20 
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Figur 21 

 

Figur 22 

 
  

Ejendom (kontant anskaffelsessum) 1.000.000        

Driftsmidler -                    

Varelager -                    

Varedebitorer -                    

Andre tilgodehavender -                    

Likvide beholdninger 187.000           

Aktiver i alt 1.187.000        

Bankgæld 1.000.000        

Varekreditorer -                    

Anden gæld -                    

Gæld I alt 1.000.000        

Overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen -                    

Indskudskonto ved indtrædelse i VSO 187.000           

Figur 21: Opgørelse af indskudskonto ved indtrædelse i VSO

Aktiver

Gæld

Ejendom (kontant anskaffelsessum) 1.000.000        

Driftsmidler -                    

Varelager -                    

Varedebitorer -                    

Andre tilgodehavender -                    

Likvide beholdninger 187.000           

Aktiver i alt 1.187.000        

Bankgæld 1.000.000        

Gæld til pengeinstitut -                    

Varekreditorer -                    

Anden gæld -                    

Gæld I alt 1.000.000        

Kapitalafkastgrundlag primo 187.000           

Kapitalafkast, 0% -                    

Figur 22: Opgørelse af kapitalafkastgrundlag ved indtrædelse i VSO

Aktiver

Gæld
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Figur 23 

 

Figur 24 

 
  

Figur 23

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 679.812                 

Renteindtægter, virksomhed -                        

Renteudgifter, virksomhed -                        

Virksomhedsopsparing -61.008                 

Personlig indkomst brutto 618.804                 

AM-bidrag 8% -49.504                 

Kapitalafkast -                        

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -55.900                 

Personlig indkomst netto 513.400                 

Kapitalafkast -                        

Renteindtægter, privat -                        

Renteudgifter, privat -                        

Kapitalindkomst i alt -                        

Beløb

Fradrags-

berettiget andel

Indbetaling til velgørende organisationer -                        

Beskæftigelsesfradrag 68.661  -37.200                 

Jobfradrag 18.308  -2.100                   

Ekstra pensionsfradrag -4.472   -4.472                   

Befordringsfradrag -                        

Ligningsmæssige fradrag i alt -43.772                 

Skattepligtig indkomst 469.628                 

Figur 24: Opgørelse af skattepligtig indkomst
Personlig indkomst

Kapitalindkomst

Ligningsmæssige fradrag
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Figur 25 

 
  

Grundlag Sats Beregning

Bundskat 467.200         12,13% 56.671      

Topskat -                 14,42% -            

Kommuneskat 423.428         25,50% 107.974    

Kirkeskat 423.428         0,72% 3.049        

Arbejdsmarkedsbidrag 618.804         8,00% 49.504      

Nedslag for negativ kapitalindkomst -                 8,00% -            

Virksomhedsskat 61.008           22,00% 13.422      

Skattebetaling i alt 230.620    

513.400    

-            

-46.200     

467.200    

513.400    

-513.400   

-            

-            

-            

-            

469.628    

-46.200     

423.428    

 - Personfradrag

Grundlag

Skattepligtig indkomst

Beregningsgrundlag

- Tærskel

Personlig indkomst (netto)

- Topskattegrænse

Total til topskat

Figur 25: Beregning af skattebetaling

Bundskat:

Topskat

Nedslag for negativ kapitalindkomst

Kommuneskat + kirkeskat

Total til topskat

Personlig indkomst (netto)

+ Positiv kapital Indkomst

- Personfradrag

Total til bundskat
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Figur 26 

 
  

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 61.008          

Renteindtægter, virksomhed -                

Renteudgifter, virksomhed -                

Virksomhedsopsparing -                

Personlig indkomst brutto 61.008          

AM-bidrag 8% -4.881           

Kapitalafkast -                

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -                

Personlig indkomst netto 56.127          

Kapitalafkast -                

Renteudgift, virksomhed -                

Salg af ejendom -                

Renteindtægter, privat -                

Renteudgifter, privat -                

Kapitalindkomst i alt -                

Beløb

Fradrags-

berettiget 

andel

Indbetaling til velgørende organisationer -               

Beskæftigelsesfradrag 68.661      -                

Jobfradrag 18.308      -                

Ekstra pensionsfradrag -4.472       -                

Befordringsfradrag -                

Ligningsmæssige fradrag i alt -                

Skattepligtig indkomst 56.127          

Figur 26: Udskudt skat med skatteoptimering
Personlig indkomst

Kapitalindkomst

Ligningsmæssige fradrag
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Figur 27 

 
  

Sats Grundlag Beregning

Bundskat 12,13% 56.127      6.808         

Topskat 14,42% -            -             

Topskat af positiv KI 4,37% -            -             

Kommuneskat 25,50% 56.127      14.312       

Kirkeskat 0,72% 56.127      404            

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 61.008      4.881         

Nedslag for negativ kapitalindkomst 8,00% -            -             

Virksomhedsskat 22,00% -            -             

Skattebetaling i alt 26.405       

 - Personfradrag

Grundlag

Figur 27: Beregning af skattebetaling for udskudt skat

Kommuneskat + kirkeskat

Skattepligtig indkomst

Beregningsgrundlag

- Tærskel

Grundlag for nedslag

Total til topskat

Nedslag for negativ kapitalindkomst

Topskat - positiv kapitalindkomst

Kapitalindkomst

- Topskattegrænse

- Topskattegrænse

Total til topskat

Topskat

Personlig indkomst (netto)

+ Positiv kapital Indkomst

- Personfradrag

Total til bundskat

Bundskat:

Personlig indkomst (netto)

-                                 

56.127                           

-                                 

-                                 

-                                 

VSO

56.127                           

VSO

-                                 

-                                 

-                                 

VSO

56.127                           

VSO

56.127                           

-56.127                          

0                                    

VSO (Udskudt skat)

VSO

56.127                           

-                                 

-                                 



   

 

Side 92 af 118 

 

Figur 28 

 
  

PSL VSO

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 679.812       679.812       

Renteindtægter, virksomhed -               -               

Renteudgifter, virksomhed -               -               

Virksomhedsopsparing -               -61.008        

Personlig indkomst brutto 679.812       618.804       

AM-bidrag 8% -54.385        -49.504        

Kapitalafkast -               -               

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -55.900        -55.900        

Personlig indkomst netto 569.527       513.400       

PSL VSO

Kapitalafkast -               -               

Renteudgift, virksomhed -               -               

Salg af ejendom -               -               

Renteindtægter, privat -               -               

Renteudgifter, privat -               -               

Kapitalindkomst i alt -               -               

PSL VSO

Beløb

Fradrags-

berettiget 

andel

Fradrags-

berettiget 

andel

Indbetaling til velgørende organisationer -              -              

Beskæftigelsesfradrag 68.661 -37.200        -37.200        

Jobfradrag 18.308 -2.100          -2.100          

Ekstra pensionsfradrag -4.472  -4.472          -4.472          

Befordringsfradrag -               -               

Ligningsmæssige fradrag i alt -43.772        -43.772        

Skattepligtig indkomst 525.755       469.628       

Personlig indkomst

Kapitalindkomst

Ligningsmæssige fradrag

Figur 28: Opgørelse af skattepligtig indkomst
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Figur 29 

 

 

Sats Grundlag Beregning Grundlag Beregning

Bundskat 12,13% 523.327    63.480       467.200    56.671       

Topskat 14,42% 56.127      8.094         -            -             

Topskat af positiv KI 4,37% -            -             -            -             

Kommuneskat 25,50% 479.555    122.287     423.428    107.974     

Kirkeskat 0,72% 479.555    3.453         423.428    3.049         

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 679.812    54.385       618.804    49.504       

Nedslag for negativ kapitalindkomst 8,00% -            -             -            -             

Virksomhedsskat 22,00% -            -             61.008      13.422       

Skattebetaling i alt 251.697     230.620     

Figur 29: Beregning af skattebetaling

- Topskattegrænse

Total til topskat

Topskat - positiv kapitalindkomst

Skattepligtig indkomst

 - Personfradrag

Grundlag

Nedslag for negativ kapitalindkomst

Beregningsgrundlag

Tærskel

Grundlag for nedslag

Kommuneskat + kirkeskat

Kapitalindkomst

VSO

-513.400                        

56.127                           

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-513.400                        

-                                 

-                                 

PSL

469.628                         

-46.200                          

423.428                         

525.755                         

-46.200                          

479.555                         

-                                 - Topskattegrænse

Total til topskat

-                                 

-                                 -                                 

VSO

VSOPSL

PSL

VSOPSL

513.400                         

-                                 

Bundskat:

Personlig indkomst (netto)

+ Positiv kapital Indkomst

PSL

513.400                         569.527                         

- Personfradrag

Total til bundskat

Topskat

VSO

VSO

PSL

-46.200                          

467.200                         

569.527                         

-                                 

-46.200                          

523.327                         

Personlig indkomst (netto)
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Figur 30 

 

 

Figur 31 

 

 

PSL VSO

Skattebetaling i alt 251.697   230.620   

Virksomhedsskat, opsparet overskud -            -13.422    

Skattebetaling i alt, hævet opsparet overskud -            26.405     

Faktisk skattebetaling 251.697   243.604   

Faktisk forskel i skattebetalinger 8.094        

Figur 30: Beregning af faktisk forskel i skattebetalinger
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Figur 32 
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Figur 33 

 

Figur 34 

 

Ejendom (kontant anskaffelsessum) 1.000.000        

Driftsmidler -                    

Varelager -                    

Varedebitorer -                    

Andre tilgodehavender -                    

Likvide beholdninger 187.000           

Aktiver i alt 1.187.000        

Bankgæld 1.000.000        

Varekreditorer -                    

Anden gæld -                    

Gæld I alt 1.000.000        

Overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen -                    

Indskudskonto ved indtrædelse i VSO 187.000           

Gæld

Figur 33: Opgørelse af indskudskonto ved indtrædelse i VSO

Aktiver

Ejendom (kontant anskaffelsessum) 1.000.000        

Driftsmidler -                    

Varelager -                    

Varedebitorer -                    

Andre tilgodehavender -                    

Likvide beholdninger 187.000           

Aktiver i alt 1.187.000        

Bankgæld 1.000.000        

Gæld til pengeinstitut -                    

Varekreditorer -                    

Anden gæld -                    

Gæld I alt 1.000.000        

Kapitalafkastgrundlag primo 187.000           

Kapitalafkast, 0% -                    

Gæld

Figur 34: Opgørelse af kapitalafkastgrundlag ved indtrædelse i VSO

Aktiver
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Figur 35 

 

 

Figur 36 

 
  

Figur 35

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 679.812                 

Renteindtægter, virksomhed -                        

Renteudgifter, virksomhed -35.000                 

Virksomhedsopsparing -26.008                 

Personlig indkomst brutto 618.804                 

AM-bidrag 8% -49.504                 

Kapitalafkast -                        

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -55.900                 

Personlig indkomst netto 513.400                 

Kapitalafkast -                        

Renteindtægter, privat -                        

Renteudgifter, privat -                        

Kapitalindkomst i alt -                        

Beløb

Fradrags-

berettiget andel

Indbetaling til velgørende organisationer -                        

Beskæftigelsesfradrag 68.661  -37.200                 

Jobfradrag 18.308  -2.100                   

Ekstra pensionsfradrag -4.472   -4.472                   

Befordringsfradrag -                        

Ligningsmæssige fradrag i alt -43.772                 

Skattepligtig indkomst 469.628                 

Figur 36: Opgørelse af skattepligtig indkomst
Personlig indkomst

Kapitalindkomst

Ligningsmæssige fradrag
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Figur 37 

 
  

Grundlag Sats Beregning

Bundskat 467.200         12,13% 56.671      

Topskat -                 14,42% -            

Kommuneskat 423.428         25,50% 107.974    

Kirkeskat 423.428         0,72% 3.049        

Arbejdsmarkedsbidrag 618.804         8,00% 49.504      

Nedslag for negativ kapitalindkomst -                 8,00% -            

Virksomhedsskat 26.008           22,00% 5.722        

Skattebetaling i alt 222.920    

513.400    

-            

-46.200     

467.200    

513.400    

-513.400   

-            

-            

-            

-            

469.628    

-46.200     

423.428    

Skattepligtig indkomst

 - Personfradrag

Grundlag

Kommuneskat + kirkeskat

+ Positiv kapital Indkomst

- Personfradrag

Total til bundskat

Topskat

Personlig indkomst (netto)

- Topskattegrænse

Total til topskat

Nedslag for negativ kapitalindkomst

Beregningsgrundlag

- Tærskel

Total til topskat

Bundskat:

Personlig indkomst (netto)

Figur 37: Beregning af skattebetaling
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Figur 38 

 
  

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 26.008          

Renteindtægter, virksomhed -                

Renteudgifter, virksomhed -                

Virksomhedsopsparing -                

Personlig indkomst brutto 26.008          

AM-bidrag 8% -2.081           

Kapitalafkast -                

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -                

Personlig indkomst netto 23.927          

Kapitalafkast -                

Renteudgift, virksomhed -                

Salg af ejendom -                

Renteindtægter, privat -                

Renteudgifter, privat -                

Kapitalindkomst i alt -                

Beløb

Fradrags-

berettiget 

andel

Indbetaling til velgørende organisationer -               

Beskæftigelsesfradrag 68.661      -                

Jobfradrag 18.308      -                

Ekstra pensionsfradrag -4.472       -                

Befordringsfradrag -                

Ligningsmæssige fradrag i alt -                

Skattepligtig indkomst 23.927          

Figur 38: Udskudt skat med skatteoptimering

Ligningsmæssige fradrag

Kapitalindkomst

Personlig indkomst
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Figur 39 

 



   

 

Side 101 af 118 

 

Figur 40 

 

 

  

PSL VSO

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 679.812       679.812       

Renteindtægter, virksomhed -               -               

Renteudgifter, virksomhed -               -35.000        

Virksomhedsopsparing -               -26.008        

Personlig indkomst brutto 679.812       618.804       

AM-bidrag 8% -54.385        -49.504        

Kapitalafkast -               -               

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -55.900        -55.900        

Personlig indkomst netto 569.527       513.400       

PSL VSO

Kapitalafkast -               -               

Renteudgift, virksomhed -35.000        -               

Salg af ejendom -               -               

Renteindtægter, privat -               -               

Renteudgifter, privat -               -               

Kapitalindkomst i alt -35.000        -               

PSL VSO

Beløb

Fradrags-

berettiget 

andel

Fradrags-

berettiget 

andel

Indbetaling til velgørende organisationer -              -              

Beskæftigelsesfradrag 68.661 -37.200        -37.200        

Jobfradrag 18.308 -2.100          -2.100          

Ekstra pensionsfradrag -4.472  -4.472          -4.472          

Befordringsfradrag -               -               

Ligningsmæssige fradrag i alt -43.772        -43.772        

Skattepligtig indkomst 490.755       469.628       

Ligningsmæssige fradrag

Figur 40: Opgørelse af skattepligtig indkomst
Personlig indkomst

Kapitalindkomst
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Figur 41 

 
  

Sats Grundlag Beregning Grundlag Beregning

Bundskat 12,13% 523.327    63.480       467.200    56.671       

Topskat 14,42% 56.127      8.094         -            -             

Topskat af positiv KI 4,37% -            -             -            -             

Kommuneskat 25,50% 444.555    113.362     423.428    107.974     

Kirkeskat 0,72% 444.555    3.201         423.428    3.049         

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 679.812    54.385       618.804    49.504       

Nedslag for negativ kapitalindkomst 8,00% 35.000-      -2.800        -            -             

Virksomhedsskat 22,00% -            -             26.008      5.722         

Skattebetaling i alt 239.720     222.920     

Grundlag 444.555                         423.428                         

 - Personfradrag -46.200                          -46.200                          

Skattepligtig indkomst 490.755                         469.628                         

Kommuneskat + kirkeskat PSL VSO

Grundlag for nedslag -35.000                          -                                 

Tærskel -50.000                          -                                 

Beregningsgrundlag -35.000                          -                                 

Nedslag for negativ kapitalindkomst PSL VSO

Total til topskat -                                 -                                 

- Topskattegrænse -                                 -                                 

Kapitalindkomst -                                 -                                 

Topskat - positiv kapitalindkomst PSL VSO

Total til topskat 56.127                           -                                 

- Topskattegrænse -513.400                        -513.400                        

Personlig indkomst (netto) 569.527                         513.400                         

Topskat PSL VSO

Total til bundskat 523.327                         467.200                         

- Personfradrag -46.200                          -46.200                          

+ Positiv kapital Indkomst -                                 -                                 

Personlig indkomst (netto) 569.527                         513.400                         

Bundskat: PSL VSO

Figur 41: Beregning af skattebetaling
PSL VSO
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Figur 42 

 

 

Figur 43 

 
  

PSL VSO

Skattebetaling i alt 239.720   222.920   

Virksomhedsskat, opsparet overskud -            -5.722      

Skattebetaling i alt, hævet opsparet overskud -            11.257     

Nedslag for negativ kapitalindkomst 2.800        -            

Faktisk skattebetaling 242.520   228.455   

Faktisk forskel i skattebetalinger 14.065     

Figur 42: Beregning af faktisk forskel i skattebetalinger
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Figur 44 
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Figur 45 

 

Figur 46 

 

Ejendom (kontant anskaffelsessum) 1.000.000        

Driftsmidler -                    

Varelager -                    

Varedebitorer -                    

Andre tilgodehavender -                    

Likvide beholdninger 187.000           

Aktiver i alt 1.187.000        

Bankgæld -                    

Varekreditorer -                    

Anden gæld -                    

Gæld I alt -                    

Overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen -                    

Indskudskonto ved indtrædelse i VSO 1.187.000        

Figur 45: Opgørelse af indskudskonto ved indtrædelse i VSO

Aktiver

Gæld

Ejendom (kontant anskaffelsessum) 1.000.000        

Driftsmidler -                    

Varelager -                    

Varedebitorer -                    

Andre tilgodehavender -                    

Likvide beholdninger 187.000           

Aktiver i alt 1.187.000        

Bankgæld 1.000.000        

Gæld til pengeinstitut -                    

Varekreditorer -                    

Anden gæld -                    

Gæld I alt 1.000.000        

Kapitalafkastgrundlag primo 187.000           

Kapitalafkast, 0% -                    

Figur 46: Opgørelse af kapitalafkastgrundlag ved indtrædelse i VSO

Aktiver

Gæld
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Figur 47 

 

 
 

  

Figur 47
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Figur 48 

 

Figur 49 

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 1.030.812              

Renteindtægter, virksomhed -                        

Renteudgifter, virksomhed -35.000                 

Virksomhedsopsparing -377.008               

Personlig indkomst brutto 618.804                 

AM-bidrag 8% -49.504                 

Kapitalafkast -                        

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -55.900                 

Personlig indkomst netto 513.400                 

Kapitalafkast -                        

Renteindtægter, privat -                        

Renteudgifter, privat -                        

Kapitalindkomst i alt -                        

Beløb

Fradrags-

berettiget andel

Indbetaling til velgørende organisationer -                        

Beskæftigelsesfradrag 68.661  -37.200                 

Jobfradrag 18.308  -2.100                   

Ekstra pensionsfradrag -4.472   -4.472                   

Befordringsfradrag -                        

Ligningsmæssige fradrag i alt -43.772                 

Skattepligtig indkomst 469.628                 

Personlig indkomst

Kapitalindkomst

Ligningsmæssige fradrag

Figur 48: Opgørelse af skattepligtig indkomst
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Grundlag Sats Beregning

Bundskat 467.200         12,13% 56.671      

Topskat -                 14,42% -            

Kommuneskat 423.428         25,50% 107.974    

Kirkeskat 423.428         0,72% 3.049        

Arbejdsmarkedsbidrag 618.804         8,00% 49.504      

Nedslag for negativ kapitalindkomst -                 8,00% -            

Virksomhedsskat 377.008         22,00% 82.942      

Skattebetaling i alt 300.140    

513.400    

-            

-46.200     

467.200    

513.400    

-513.400   

-            

-            

-            

-            

469.628    

-46.200     

423.428    

Skattepligtig indkomst

 - Personfradrag

Grundlag

Total til topskat

Nedslag for negativ kapitalindkomst

Beregningsgrundlag

- Tærskel

Total til topskat

Kommuneskat + kirkeskat

- Topskattegrænse

Figur 49: Beregning af skattebetaling

Bundskat:

Personlig indkomst (netto)

+ Positiv kapital Indkomst

- Personfradrag

Total til bundskat

Topskat

Personlig indkomst (netto)
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Figur 50 

  

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 377.008        

Renteindtægter, virksomhed -                

Renteudgifter, virksomhed -                

Virksomhedsopsparing -                

Personlig indkomst brutto 377.008        

AM-bidrag 8% -30.161         

Kapitalafkast -                

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -                

Personlig indkomst netto 346.847        

Kapitalafkast -                

Renteudgift, virksomhed -                

Salg af ejendom -                

Renteindtægter, privat -                

Renteudgifter, privat -                

Kapitalindkomst i alt -                

Beløb

Fradrags-

berettiget 

andel

Indbetaling til velgørende organisationer -               

Beskæftigelsesfradrag 68.661      -                

Jobfradrag 18.308      -                

Ekstra pensionsfradrag -4.472       -                

Befordringsfradrag -                

Ligningsmæssige fradrag i alt -                

Skattepligtig indkomst 346.847        

Figur 50: Udskudt skat med skatteoptimering
Personlig indkomst

Ligningsmæssige fradrag

Kapitalindkomst
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Figur 51 

 
  

Sats Grundlag Beregning

Bundskat 12,13% 346.847    42.073       

Topskat 14,42% -            -             

Topskat af positiv KI 4,37% -            -             

Kommuneskat 25,50% 346.847    88.446       

Kirkeskat 0,72% 346.847    2.497         

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 377.008    30.161       

Nedslag for negativ kapitalindkomst 8,00% -            -             

Virksomhedsskat 22,00% -            -             

Skattebetaling i alt 163.177     

-                                 

-                                 

Grundlag 346.847                         

346.847                         

-                                 

 - Personfradrag -                                 

Skattepligtig indkomst 346.847                         

Kommuneskat + kirkeskat VSO

Grundlag for nedslag

- Tærskel -                                 

Beregningsgrundlag -                                 

Nedslag for negativ kapitalindkomst VSO

Total til topskat

- Topskattegrænse -                                 

Kapitalindkomst -                                 

Topskat - positiv kapitalindkomst VSO

Total til topskat

- Topskattegrænse -346.847                        

Personlig indkomst (netto) 346.847                         

Topskat VSO

Total til bundskat

- Personfradrag -                                 

+ Positiv kapital Indkomst -                                 

Personlig indkomst (netto) 346.847                         

Bundskat: VSO

Figur 51: Beregning af skattebetaling for udskudt skat
VSO (Udskudt skat)
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Figur 52 

 
  

PSL VSO

Skattepligtigt resultat før renter, virksomhed 707.812       1.030.812    

Renteindtægter, virksomhed -               -               

Renteudgifter, virksomhed -               -35.000        

Virksomhedsopsparing -               -377.008      

Personlig indkomst brutto 707.812       618.804       

AM-bidrag 8% -56.625        -49.504        

Kapitalafkast -               -               

Ratepension og ophør livrente (max 55,9 tkr.) -55.900        -55.900        

Personlig indkomst netto 595.287       513.400       

PSL VSO

Kapitalafkast -               -               

Renteudgift, virksomhed -35.000        -               

Salg af ejendom 323.000       -               

Renteindtægter, privat -               -               

Renteudgifter, privat -               -               

Kapitalindkomst i alt 288.000       -               

PSL VSO

Beløb

Fradrags-

berettiget 

andel

Fradrags-

berettiget 

andel

Indbetaling til velgørende organisationer -              -              

Beskæftigelsesfradrag 68.661 -37.200        -37.200        

Jobfradrag 18.308 -2.100          -2.100          

Ekstra pensionsfradrag -4.472  -4.472          -4.472          

Befordringsfradrag -               -               

Ligningsmæssige fradrag i alt -43.772        -43.772        

Skattepligtig indkomst 839.515       469.628       

Personlig indkomst

Kapitalindkomst

Ligningsmæssige fradrag

Figur 52: Opgørelse af skattepligtig indkomst
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Figur 53 

   

Sats Grundlag Beregning Grundlag Beregning

Bundskat 12,13% 837.087    101.539     467.200    56.671       

Topskat 14,42% 81.887      11.808       -            -             

Topskat af positiv KI 4,37% 243.200    10.628       -            -             

Kommuneskat 25,50% 793.315    202.295     423.428    107.974     

Kirkeskat 0,72% 793.315    5.712         423.428    3.049         

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 679.812    54.385       618.804    49.504       

Nedslag for negativ kapitalindkomst 8,00% -            -             -            -             

Virksomhedsskat 22,00% -            -             377.008    82.942       

Skattebetaling i alt 386.367     300.140     

-                                 -                                 

Grundlag 793.315                         423.428                         

837.087                         467.200                         

81.887                           -                                 

 - Personfradrag -46.200                          -46.200                          

Skattepligtig indkomst 839.515                         469.628                         

Kommuneskat + kirkeskat PSL VSO

Grundlag for nedslag

Tærskel -                                 -                                 

Beregningsgrundlag -                                 -                                 

Nedslag for negativ kapitalindkomst PSL VSO

Total til topskat 243.200                         -                                 

- Topskattegrænse -44.800                          -                                 

Kapitalindkomst 288.000                         -                                 

Topskat - positiv kapitalindkomst PSL VSO

Total til topskat

- Topskattegrænse -513.400                        -513.400                        

Personlig indkomst (netto) 595.287                         513.400                         

Topskat PSL VSO

Total til bundskat

- Personfradrag -46.200                          -46.200                          

+ Positiv kapital Indkomst 288.000                         -                                 

Personlig indkomst (netto) 595.287                         513.400                         

Bundskat: PSL VSO

Figur 53: Beregning af skattebetaling
PSL VSO
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Figur 54 

 

 

 

 

 

  

PSL VSO

Skattebetaling i alt 386.367   300.140   

Virksomhedsskat, opsparet overskud -            -82.942    

Skattebetaling i alt, hævet opsparet overskud -            163.177   

Nedslag for negativ kapitalindkomst -            -            

Faktisk skattebetaling 386.367   380.375   

Faktisk forskel i skattebetalinger 5.992        

Figur 54: Beregning af faktisk forskel i skattebetalinger
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2019 2018 

Note kr. kr. 

1 928.300 0 

2 -123.500 0 

804.800 0 

3 -58.233 0 

4 -14.730 0 

5 -24.025 0 

-96.988 0 

707.812 0 

707.812 0 

6 -28.000 -28.000

679.812 -28.000

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 

Dækningsbidrag 

Salgs- og distributionsomkostninger 

Driftsmidler og produktionsudstyr 

Administrationsomkostninger 

Andre eksterne omkostninger 

Bruttofortjeneste 

Resultat før afskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 

anlægsaktiver 

Resultat før finansielle poster 

Årets resultat 679.812 -28.000

BILAG 1

1



Balance 31. december 2019 

2019 2018 

Note kr. kr. 

Aktiver 

Grunde og bygninger 7 944.000 972.000 

Materielle anlægsaktiver 944.000 972.000 

Anlægsaktiver 944.000 972.000 

Likvide beholdninger 8 405.812 187.000 

Omsætningsaktiver 405.812 187.000 

Aktiver 1.349.812 1.159.000 

2



Balance 31. december 2019 

2019 2018 

Note kr. kr. 

Passiver 

9 349.812 187.000 

349.812 187.000 

1.000.000 1.000.000 

1.000.000 1.000.000 

1.000.000 1.000.000 

Kapitalkonto 

Egenkapital 

Gæld til banker 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser 

Passiver 1.349.812 1.187.000 

3



Noter 

1. Nettoomsætning

Nettoomsætning

2. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Fremmed arbejde

3. Distributionsomkostninger

Annoncer og reklamer

Rejser og ophold

4. Driftsmidler og produktionsudstyr

Småanskaffelser og værktøj

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler og tryksager

Telefon

Forsikringer

Konsulentbistand

Edb-udgifter/ software

Porto og gebyrer

6. 

Afskrivninger indretning af lejede lokaler 

7. Grunde og bygninger

Kostpris primo

Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger primo 

Årets afskrivninger 

Af- og nedskrivninger ultimo 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 

8. Likvide beholdninger

Bankbeholdning

2019 

928.300 

928.300 

123.500 

123.500 

24.000 

34.233 

58.233 

14.730 

14.730 

783 

2.312 

2.000 

3.000 

15.833 

97 

24.025 

28.000 

28.000 

1.000.000 

1.000.000 

-28.000

-28.000

-56.000

944.000 

405.812 

2018 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28.000 

28.000 

1.000.000 

1.000.000 

0 

-28.000

-28.000

972.000 

187.000 

4



Noter 

2019 2018 

405.812 187.000 

9. Kapitalindestående

Saldo primo 159.000 0 

Resultat 679.812 0 

Indskud 0 187.000 

Hævet -489.000 0 

Saldo ultimo 349.812 187.000 

5



2019 2018 

Note kr. kr. 

1 928.300 0 

2 -123.500 0 

804.800 0 

3 -58.233 0 

4 -14.730 0 

5 -24.025 0 

-96.988 0 

707.812 0 

707.812 0 

6 -28.000 -28.000

679.812 -28.000

7 -35.000 0 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 

Dækningsbidrag 

Salgs- og distributionsomkostninger 

Driftsmidler og produktionsudstyr 

Administrationsomkostninger 

Andre eksterne omkostninger 

Bruttofortjeneste 

Resultat før afskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle og 

immaterielle anlægsaktiver 

Resultat før finansielle poster 

Andre finansielle omkostninger 

Årets resultat 644.812 -28.000

BILAG 2

6



Balance 31. december 2019 

2019 2018 

Note kr. kr. 

Aktiver 

Grunde og bygninger 8 944.000 972.000 

Materielle anlægsaktiver 944.000 972.000 

Anlægsaktiver 944.000 972.000 

Likvide beholdninger 9 370.812 187.000 

Omsætningsaktiver 370.812 187.000 

Aktiver 1.314.812 1.159.000 

7



Balance 31. december 2019 

2019 2018 

Note kr. kr. 

Passiver 

10 314.812 187.000 

314.812 187.000 

1.000.000 1.000.000 

1.000.000 1.000.000 

1.000.000 1.000.000 

Kapitalkonto 

Egenkapital 

Gæld til banker 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser 

Passiver 1.314.812 1.187.000 

8



Noter 

2019 2018 

928.300 0 

928.300 0 

123.500 0 

123.500 0 

24.000 0 

34.233 0 

58.233 0 

14.730 0 

14.730 0 

783 0 

2.312 0 

2.000 0 

3.000 0 

15.833 0 

97 0 

24.025 0 

28.000 28.000 

28.000 28.000 

35.000 0 

35.000 0 

1.000.000 1.000.000 

1.000.000 1.000.000 

-28.000 0 

-28.000 -28.000

1. Nettoomsætning

Nettoomsætning

2. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Fremmed arbejde

3. Distributionsomkostninger

Annoncer og reklamer

Rejser og ophold

4. Driftsmidler og produktionsudstyr

Småanskaffelser og værktøj

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler og tryksager

Telefon

Forsikringer

Konsulentbistand

Edb-udgifter/ software

Porto og gebyrer

6. 

Afskrivninger indretning af lejede lokaler 

7. Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger

8. Grunde og bygninger

Kostpris primo

Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger primo 

Årets afskrivninger 

Af- og nedskrivninger ultimo -56.000 -28.000

9



Noter 

2019 2018 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 944.000 972.000 

9. Likvide beholdninger

Bankbeholdning 370.812 187.000 

370.812 187.000 

10. Kapitalindestående

Saldo primo 159.000 0 

Resultat 644.812 0 

Indskud 0 187.000 

Hævet -489.000 0 

Saldo ultimo 314.812 187.000 

10



2019 2018 

Note kr. kr. 

1 1.251.300 0 

2 -123.500 0 

1.127.800 0 

3 -58.233 0 

4 -14.730 0 

5 -24.025 0 

-96.988 0 

1.030.812 0 

1.030.812 0 

6 0 -28.000

1.030.812 -28.000

7 -35.000 0 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 

Dækningsbidrag 

Salgs- og distributionsomkostninger 

Driftsmidler og produktionsudstyr 

Administrationsomkostninger 

Andre eksterne omkostninger 

Bruttofortjeneste 

Resultat før afskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 

anlægsaktiver 

Resultat før finansielle poster 

Andre finansielle omkostninger 

Årets resultat 995.812 -28.000

BILAG 3

11



Balance 31. december 2019 

2019 2018 

Note kr. kr. 

Aktiver 

Grunde og bygninger 8 0 972.000 

Materielle anlægsaktiver 0 972.000 

Anlægsaktiver 0 972.000 

Likvide beholdninger 9 665.812 187.000 

Omsætningsaktiver 665.812 187.000 

Aktiver 665.812 1.159.000 

12



Balance 31. december 2019 

2019 2018 

Note kr. kr. 

Passiver 

10 665.812 187.000 

665.812 187.000 

0 1.000.000 

0 1.000.000 

0 1.000.000 

Kapitalkonto

Egenkapital 

Gæld til banker 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser 

Passiver 665.812 1.187.000 

13



Noter 

1. Nettoomsætning

Nettoomsætning

Salg af ejendom

2. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Fremmed arbejde

3. Distributionsomkostninger

Annoncer og reklamer

Rejser og ophold

4. Driftsmidler og produktionsudstyr

Småanskaffelser og værktøj

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler og tryksager

Telefon

Forsikringer

Konsulentbistand

Edb-udgifter/ software

Porto og gebyrer

6. 

Afskrivninger indretning af lejede lokaler 

7. Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger

8. Grunde og bygninger

Kostpris primo

Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger primo 

Årets nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger ultimo 

2019 

928.300 

323.000 

1.251.300 

123.500 

123.500 

24.000 

34.233 

58.233 

14.730 

14.730 

783 

2.312 

2.000 

3.000 

15.833 

97 

24.025 

0 

0 

35.000 

35.000 

1.000.000 

1.000.000 

-28.000

-972.000

-1.000.000

2018 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28.000 

28.000 

0 

0 

1.000.000 

1.000.000 

0 

-28.000

-28.000
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Noter 

2019 2018 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 972.000 

9. Likvide beholdninger

Bankbeholdning 665.812 187.000 

665.812 187.000 

10. Kapitalindestående

Saldo primo 159.000 0 

Resultat 995.812 0 

Indskud 0 187.000 

Hævet -489.000 0 

Saldo ultimo 665.812 187.000 
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