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1. Forord 

Dette projekt er udarbejdet som afgangsprojekt på HD-R på Copenhagen Business School. Projektet tager 

udgangspunkt i fagene Skat og Erhvervsbeskatning. 

Afgangsprojektets formål er at give en gennemgang af det væsentligste lovgrundlag, som den selvstændige 

erhvervsdrivende skal kende til i forbindelse med beskatningen af denne og dennes virksomhed. Fokus er på 

Personskatteloven og Virksomhedsskatteloven (Virksomhedsordningen). Herigennem analyseres og 

sammenlignes disse, hvor der udarbejdes konkrete eksempler herfor, som giver læseren en illustration af de 

reelle forskelle metoderne imellem. Slutteligt er der udarbejdet en case, hvor udvalgte dele af teorien 

anvendes i praksis på en række forhold. 

Projektet er ikke målrettet specialister, men kan bruges på forskellige niveauer derunder. Projektet giver en 

god baggrundsviden for de forskellige lovmæssige elementer, og hvordan disse spiller sammen på tværs. 

Jeg håber, at projektet vil danne et godt grundlag for fremtidige valg, metoderne imellem. 

God læselyst. 

 

Frederiksberg, den 6. maj 2020 

 

Casper Kjær-Larsen  
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2. Indledning 

2.1. Problemidentifikation 

Det danske skattesystem er relativt komplekst, og kan for den almindelige selvstændige erhvervsdrivende 

derfor være en større udfordring at finde rundt i, og som følge heraf få optimeret sine skatteforhold. 

For den almindelige lønmodtager er systemet efterhånden bygget så godt op, at langt de fleste 

indkomstoplysninger automatisk bliver indberettet af arbejdsgivere, pengeinstitutter, realkreditinstitutter 

m.v. Der er for denne indkomstgruppe derfor relativt lidt, der skal tages stilling til og derfor også en mindre 

fejlmargin (alt andet lige). 

Det er for den almindelige lønmodtager forholdsmæssigt uproblematisk at få styr på sine skatteforhold på 

bedst mulige vis, grundet de få valgmuligheder, mens det for selvstændige erhvervsdrivende ikke altid er helt 

ligetil. For selvstændige erhvervsdrivende har der siden 1987-skattereformen, været mulighed for at tilvælge 

Virksomhedsordningen. Introduktionen af Virksomhedsordningen gav den selvstændige erhvervsdrivende 

mulighed for blandt andet at opnå fradrag for dennes nettorenteudgifter i virksomheden i den personlige 

indkomst, beregning af et kapitalafkast, der flyttes fra den personlige indkomst til kapitalindkomsten samt 

mulighed for opsparing af ikke hævet overskud med en foreløbig virksomhedsskat svarende til 

selskabsskatteprocenten. 

I forlængelse af 1987-skattereformen blev der i 1993 introduceret en lempeligere og forenklet version af 

Virksomhedsordningen – denne blev kaldt Kapitalafkastordningen. I Kapitalafkastordningen var der ligeledes 

et element, der minder om Virksomhedsordningens mulighed for opsparing af overskud. Dette blev benævnt 

konjunkturudligning og er i øvrigt blevet begrænset på opsparing på 25% af virksomhedens overskud. På lige 

fod med Virksomhedsordningen beregnes der her et kapitalafkast, der flyttes fra den skattepligtiges 

personlige indkomst til kapitalindkomsten. 

Der er derfor i dag tre muligheder for beskatning af selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i 

en personlig dreven virksomhed. Mulighederne udgør Personskatteloven, Virksomhedsordningen og 

Kapitalafkastordningen. Der er fordele og ulemper ved de forskellige metoder, ligesom der kan være 

mulighed for at opnå relativt store skattebesparelser og/eller -udskydelser ved valg af den mest optimale 

form. Valget af beskatningsformen kan alt andet lige også medføre en større administrationsbyrde i forhold 

til overholdelse af den gældende lovgivning. Oftest vil det anbefales at søge rådgivning hos en revisor eller 

lignende rådgiver ved anvendelse af Virksomhedsordningen og Kapitalafkastordningen. 

Grundet kapitalafkastet disse år andrager 0%, er Kapitelafkastordningens værdi dog ikke af væsentlig 

betydning, hvorfor dette projekt ikke vil gennemgå ordningen yderligere jf. afgangsprojektets afgrænsning. 
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2.2. Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 

Efter en kort introduktion i problemidentifikationen til de selvstændige erhvervsdrivendes problemstilling 

omkring valg af beskatningsform, vil afgangsprojektets hovedformål være som følger: 

Hvilken beskatningsform vil være den meste optimale af Personskatteloven og Virksomhedsordningen 

samt under hvilke forudsætninger? 

Ovenstående problemstilling vil blive analyseret og besvaret ud fra følgende undersøgelsesspørgsmål: 

• Hvordan er lovgivningen opbygget for de to metoder? 

• Hvilke fordele, ulemper og forskelle er der ved de omtalte metoder? 

• Hvorledes vil reglerne i praksis påvirke den skattepligtige – ud fra opstillet case? 

2.3. Metodevalg og struktur 

Afgangsprojektet har til formål at danne grundlag for valget mellem Personskatteloven og 

Virksomhedsordningen, og tager derfor sit udgangspunkt i den juridiske metode. Indledningsvist identificeres 

problemet og problemformuleringen formuleres, ligesom forkortelser og forudsætninger for projektet 

foreskrives. 

Det har derfor været fundamentalt at gennemgå selve teorien bag de to metoder. Projektet er derfor delt op 

i en hovedsagelig teoretisk del, efterfulgt af en analytisk og mere konkluderende del. 

Indledende defineres et grundlæggende begreb, der bruges gennemgående i projektet; selvstændig 

erhvervsdrivende. Derfra følger en gennemgang af de to beskatningsmetoder – Personskatteloven og 

Virksomhedsordningen, samt en forklaring af de direkte forskelle, der følger af Virksomhedsordningen. Det 

er i tillæg til de teoretiske afsnit forsøgt løbende at illustrere teorien med eksempler. 

Efterfølgende sammenholdes teorien med fokus på de fordele og ulemper, der er ved hver af metoderne. 

Ligeledes her illustreres disse med eksempler med tilhørende skatteberegninger og en opfølgende forklaring 

herpå. 

Endeligt er der udarbejdet en fiktiv case, der benytter de væsentligste elementer i lovgivningen og viser 

effekterne heraf på et mere nuanceret plan. 

Projektet forsøger løbende at besvare de undersøgelsesspørgsmål, der er oplistet i projektets 

problemformulering igennem de respektive afsnits delkonklusioner og opsamlinger. Den afsluttende 

konklusion i projektet samler derved op på disse delkonklusioner, og besvarer den overordnede 

problemstilling endeligt.  
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2.4. Afgrænsning 

Behandlingen af den angivne problemstilling ovenfor vil alene tage udgangspunkt i den personligt drevne 

virksomhedsform. Således afgrænses der fra vurderingen om, hvorvidt det ville være fordelagtigt at drive sin 

virksomhed som for eksempel et kapitalselskab. Lovgivningens konsekvenser ved henholdsvis skattefri og 

skattepligtig virksomhedsomdannelse vil som følge heraf heller ikke blive gennemgået. Fokus vil være på 

skatteoptimering, og de forhold der umiddelbart følger deraf. 

Afgangsprojektet afgrænser sig også fra at omfatte personlige virksomheder, hvis overskud beskattes som 

kapitalindkomst. 

Som følge af kapitalafkastordningens beskedne værdi for skattepligtige i indeværende indkomstår, hvor 

kapitalafkastsatsen er 0%, vil dette alternativ til beskatningsform tillige ej heller blive behandlet. 

I forbindelse med behandlingen af grundlæggende elementer i den skattepligtiges indkomstopgørelse, vil 

forholdene omkring aktieindkomst og CFC-indkomst ikke blive uddybet ud fra en vurdering af relevansen til 

problemstillingen - dette gør sig også gældende for så vidt angår kirkeskatten. 

Gennemgangen af hvad der skal forstås ved definitionen af selvstændig erhvervsdrivende, samt hvorledes 

virksomheden opgør sit skattemæssige resultat, vil kun grundlæggende blive behandlet. Dette for at bygge 

en basal forståelse, men samtidig ses det ikke som værende et altafgørende element, hvorfor specifikke 

undtagelser til hovedreglerne er udeladt. 

Ophør med selvstændig virksomhed i Virksomhedsordningen vil ikke indeholde en gennemgang af 

behandlingen ved konkurs, da det i sig selv ikke vurderes til at være et direkte parameter i valget af 

beskatningsform. 

2.5. Kildekritik 

Afgangsprojektets kilder tager sit udspring i primær såvel som sekundær litteratur. Den primære litteratur, 

der er brugt som grundlag for projektet, stammer fra gældende dansk lovgivning. Denne er, hvor det har 

været hensigtsmæssigt, fortolket gennem sekundær litteratur - såsom lærebøger og den juridiske vejledning. 

Gældende skattesatser m.v. er så vidt muligt taget fra Skatteforvaltningens hjemmeside. Disse kilder er 

oplistet i litteraturlisten bagerst i afgangsprojektet.  

Vurdering af reliabiliteten for gældende lovgivning anses ikke for nødvendig qua sin status. Kilder, foruden 

gældende lovgivning, anvendes med en vis professionel skepsis i henhold til fortolkning og forældelse. For så 

vidt angår lærebøgerne, bruges disse udelukkende som fortolkningsbidrag og ses derfor i sammenhæng med 

de lovhenvisninger, der fremstilles. Den juridiske vejledning er udtryk for Skatteforvaltningens opfattelse og 

fortolkning af lovgivningen og gældende ret. Der er derfor anlagt en kritisk tilgang for brugen heraf. 
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2.6. Forkortelser og forudsætninger 

Der er i afgangsprojektet gjort brug af en række forkortelser, der er angivet nedenfor. 

Forkortelse Betydning 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

AMBL Arbejdsmarkedsbidragsloven 

BFL Bogføringsloven 

EBL Ejendomsavancebeskatningsloven 

KGL Kursgevinstloven 

KOSL Kommuneskatteloven 

KSL Kildeskatteloven 

LL Ligningsloven 

PBL Pensionsbeskatningsloven 

PSL Personskatteloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SL Statsskatteloven 

VLL Varelagerloven 

VSL Virksomhedskatteloven 

VSO Virksomhedsordningen 

I afgangsprojektet oplyses der tillige løbende om gældende skattesatser, fradrag m.v. Disse er som 

udgangspunkt gældende for indkomståret 2019 og for enlige - medmindre andet specifikt er angivet. I de 

gennemgående eksempler og case forudsættes det, at det regnskabsmæssige resultat og skattemæssige 

resultat er identisk. 

Løbende eksempler kan virke simplificeret, hvilket er gjort ud fra ønsket om at give en bedre forståelse for 

de enkelte elementer, der indgår i lovgivningen, og ikke at fjerne fokus fra selve problemstillingen. I praksis 

vil der være en række grænsetilfælde m.v., der kan eller vil skulle afklares med hjælp fra ekstern rådgiver 

eller eventuelt bindende ligningssvar fra Skattestyrelsen. 

Samtlige skatteberegninger, der er foretaget i projektet, er bekræftet gennem skatteprogrammet ”SKAT 

NOVA”. Dette skulle gerne give en ekstra sikkerhed for anvendte satser og metoder for beregningerne. 
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3. Lovgivningens opbygning 

Dette afsnit har til formål at gennemgå de to relevante lovgivninger i forhold til den angivne problemstilling. 

Der indledes med en kort gennemgang af, hvordan en selvstændig erhvervsdrivende defineres i henhold til 

gældende lovgivning og praksis i øvrigt. Derefter kommer to større afsnit med en relativ dybdegående 

gennemgang af de væsentligste regler i henholdsvis PSL og VSL, hvor sidstnævnte blandt andet indeholder 

reglerne om VSO. 

Indledningsvist er det helt grundlæggende at forstå, at en personlig drevet virksomhed er skattemæssig 

transparent. Virksomheden udgør ikke et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor det er ejeren bag, der beskattes 

personligt af overskuddet1. Ligeledes er det som følge heraf den skattepligtige, der hæfter for de pålignede 

skatter efter afsnit VII i KSL. Den private hæftelse er i øvrigt et generelt kendetegn ved denne 

virksomhedsform. 

Overordnet set er afsnittet opdelt som angivet nedenfor. 

 Overskrift Afsnit i projekt 

Definition af selvstændig erhvervsdrivende Afsnit 3.1. 

Personskatteloven (PSL) Afsnit 3.2. 

Virksomhedsordningen (VSO) Afsnit 3.3. 

 

  

 
1 Eventuelt den ægtefælle der driver virksomheden jf. afsnit 3.2.2. 
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3.1. Definition af selvstændig erhvervsdrivende 

En selvstændig erhvervsdrivende beskrives og defineres i den juridiske vejledning. I tillæg hertil bygger 

definitionen på retspraksis indenfor området2. 

I de fleste tilfælde vil der ikke være tvivl om, hvorvidt der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende. Der 

kan dog forekomme situationer, hvor det kan være svært at skelne mellem førnævnte eller et egentlig 

lønmodtager- og/eller honorarforhold. 

Den juridiske vejledning angiver som udgangspunkt følgende hovedregel i forbindelse med definitionen af 

en selvstændig erhvervsdrivende. 

Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko 

udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå et overskud2. 

Dertil foreskrives det, at virksomheden skal udøves løbende og i et rimeligt omfang. Øvrig løn- og 

honorarindkomst afgrænser ikke muligheden for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed. 

En vurdering af hvorvidt der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende, kan give en lang række 

udfordringer, da det blandt andet er begrænset, hvad ikke-selvstændige erhvervsdrivende kan fratrække i 

den personlige indkomst jf. afsnit 3.2.3.1. 

Sondringen er derfor vigtig, men gennemgås ikke yderligere, idet der henvises til den juridiske vejledning for 

en uddybelse af de nærmere kriterier, ligesom der i afgangsprojektets afgrænsninger er redegjort for, at der 

kun foretages en indledende beskrivelse af definitionen. 

  

 
2 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048529 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048529
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3.2. Personskatteloven (PSL) 

Fysiske personer med skattepligt til Danmark beskattes efter reglerne i PSL. Dette gælder for både den 

almindelig lønmodtager, kontanthjælpsmodtageren, pensionisten, den selvstændige erhvervsdrivende m.v.  

Som følge heraf skal der nedenfor skelnes mellem opgørelse af virksomhedens resultat og opgørelse af 

skattepligtig indkomst. Opgørelse af virksomhedens resultat er kun gældende for den selvstændige 

erhvervsdrivende, hvorimod samtlige skattepligtige til Danmark skal opgøre den skattepligtige indkomst. 

Opgørelsen af virksomhedens resultat indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som gennemgået i 

de følgende afsnit.  

Som alternativ til PSL kan selvstændige erhvervsdrivende dog vælge at lade sig beskatte efter reglerne om 

VSO jf. VSL § 1. Dette vil senere blive gennemgået, og der henvises i den forbindelse til afsnit 3.3. 

Det er vigtigt at pointere, at grundlæggende er elementerne gennemgået i dette overordnede afsnit, de 

samme, uanset valg af regelsæt – PSL eller VSO. Forskellen mellem regelsættene ligger som udgangspunkt i, 

hvordan virksomhedens resultat til beskatning i de pågældende indkomstår opgøres og fordeles mellem 

henholdsvis personlig indkomst og kapitalindkomst. Reglerne om VSO er således blot en skattemæssig 

beregnings-/omfordelingsmetode. 

Afsnittet er fordelt, så det danner en løbende forståelse af de elementer, der indgår i lovgivningen. 

Indledningsvist angives også lovgrundlaget, der gennemgås i de respektive afsnit. 

Overskrift Lovgrundlag Afsnit i projekt 

Opgørelse af virksomhedens resultat LL § 5, PSL § 3 

samt SL §§ 4 og 6 

Afsnit 3.2.1. 

Beskatning ved ægteskab KSL 25 A Afsnit 3.2.2. 

Opgørelse af skattepligtig indkomst PSL §§ 1 – 4 b Afsnit 3.2.3. 

Beregning af indkomstskat PSL §§ 5 – 9 Afsnit 3.2.4.  

Personfradrag PSL §§ 10 – 11 Afsnit 3.2.5. 

Underskud PSL §§ 13 – 13 a Afsnit 3.2.6. 

Skatteloft PSL § 19 Afsnit 3.2.7. 

Delkonklusion og opsamling - Afsnit 3.2.8. 
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3.2.1. Opgørelse af virksomhedens resultat 

Når det er fastlagt, at der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende, vil dette medføre, at den 

erhvervsdrivende årligt skal opgøre sit resultat af den erhvervsmæssige virksomhed. Den selvstændige 

erhvervsdrivende vil derfra også være omfattet af BFL, jf. BFL § 1, stk. 1, samt Mindstekravsbekendtgørelsen 

for mindre virksomheder, jf. dennes § 1. Disse lovkrav vil således danne grundlaget for virksomhedens 

resultat gennem et bogholderi. Det er dog ikke et krav, at der udarbejdes et egentligt skattemæssigt 

regnskab, men dette skal udarbejdes på anfordring jf. Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre 

virksomheders § 6. 

Dette opgøres med udgangspunkt for indtægter efter SL § 4, hvorfra der kan fradrages udgifter efter SL § 6 

og PSL § 3, stk. 2. 

Resultatet opgøres efter nettoindkomstprincippet, der betyder, at det opgøres som den samlede sum af 

virksomhedens skattepligtige indtægter med fradrag af fradragsberettigede udgifter.  

Grundlæggende gælder retserhvervelsesprincippet som udgangspunkt for indregning af indtægter. Dette 

betyder, at indtægter skal medregnes, når den skattepligtige har erhvervet ret hertil3. Det er for så vidt angår 

tidspunktet for indregning af indtægten, ligegyldigt hvornår betalingen finder sted. Er der således erhvervet 

ret til en indtægt ultimo december 2019, men denne først indbetales primo januar 2020, vil indtægten skulle 

medregnes i indkomsten i 2019. 

Eksempler på skattepligtige indtægter i erhvervsmæssig virksomhed kunne være følgende (listen er ej 

udtømmende): 

✓ Salgsindtægter, 

✓ Entreindtægter, 

✓ Annonceindtægter, 

✓ Konsulentindtægter og 

✓ Licensindtægter. 

Modsætningsvist gælder pligtpådragelsesprincippet som hovedregel for indregning af udgifter. Dette 

betyder, at udgifter skal medregnes, når den skattepligtiges virksomhed har en pligt til at betale dem4. 

Ligeledes er betalingstidspunktet herfor uvæsentligt. Det væsentlige er, at der er tale om driftsudgifter. 

 
3 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976709 
4 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976731 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976709
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976731
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Disse defineres i SL § 6, som værende udgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde 

indkomsten. Dette afgrænser således private udgifter. 

Eksempler på fradragsberettigede driftsudgifter i erhvervsmæssig virksomhed kunne være følgende (listen 

er ej udtømmende): 

✓ Leje af erhvervslokaler, 

✓ Vareforbrug, 

✓ Lønninger til personale og 

✓ Licensudgifter. 

Ovenstående er hovedreglen for, hvornår indtægter og udgifter skal medregnes. Den væsentligste 

undtagelse til retserhvervelsesprincippet henholdsvis pligtpådragelsesprincippet omfatter renter. Efter LL § 

5, stk. 1, skal disse medregnes i takt med deres forfald. 

En avance ved salg af fast ejendom efter EBL vil under PSL skulle medregnes som kapitalindkomst, og dermed 

ikke som en del af virksomhedens øvrige resultat. Denne forskel vil ikke blive uddybet yderligere. 

Eksempel på opgørelse af virksomhedens resultat: 

 

  

kr.

Bruttofortjeneste 833.654

Personaleomkostninger -9.365

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0

Resultat før finansiering 824.289

Andre finansielle indtægter 10.845

Andre finansielle omkostninger -3.541

Årets resultat 831.593
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3.2.2. Beskatning ved ægteskab 

Når der snakkes enlige, er der ikke den store tvivl om, hvem der skal beskattes af resultatet af selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Virksomheden er personlig drevet og registreret i ens eget navn, hvorfor der kun vil 

være én mulighed – nemlig ejeren af virksomheden. 

Er der derimod tale om et ægteskab, fremgår det af KSL § 25 A, stk. 1, at indkomsten for erhvervet, skal 

medregnes hos den ægtefælle, der i overvejende grad driver virksomheden. Virksomheden kan således 

sagtens være registreret i mandens navn, men blive beskattet hos ægtefællen, såfremt det er denne, der i 

overvejende grad driver virksomheden. 

Dertil er der også mulighed for, efter KSL § 25 A, stk. 3, at få overført en andel af virksomhedens overskud, 

selvom man ikke i overvejende grad driver virksomheden. Forudsætningerne for overførsel af indkomst til 

ægtefælle er som følger: 

✓ Man skal være samlevende ved indkomstårets udgang, 

✓ Begge skal have deltaget væsentligt i driften, 

✓ Det overførte beløb skal være i tilsvarende forhold som arbejdsindsatsen og 

✓ Der må ikke være indgået en lønaftale mellem ægtefællerne for hele eller dele af indkomståret. 

Er ovenstående forudsætninger opfyldt, kan der overføres indtil 50% af overskuddet til den medarbejdende 

ægtefælle, dog maksimalt kr. 241.000 i 2019 i overensstemmelse ovenstående paragrafhenvisning. 

Gøres der i stedet brug af en lønaftale, vil udgiften til ægtefællen være en fradragsberettiget driftsudgift. 

Denne vil omfatte A-indkomst, og virksomheden vil derfor skulle indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 

jf. KSL § 25 A, stk. 7. Forholdet mellem løn og arbejdsindsats må heller ikke ved en lønaftale være direkte 

modstridende. 

3.2.3. Opgørelse af skattepligtig indkomst 

Indkomstopgørelsen for den skattepligtige består af tre opgørelser, hvoraf den første opgørelse har 

yderligere tre delementer. Dette fremgår af PSL § 2. Disse elementer opgøres både for almindelige 

lønmodtagere såvel som for selvstændige erhvervsdrivende. 

Den første opgørelse er den skattepligtige indkomst, der består af tre delementer henholdsvis personlig 

indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Efterfølgende gennemgang vil således både gælde 

for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, medmindre andet er angivet. 
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Dertil er der også opgørelserne over aktieindkomst og CFC-indkomst (Controlled Foreign Company-

indkomst), der er de sidste to opgørelser. Hverken aktieindkomst eller CFC-indkomst vil blive gennemgået, 

da det ikke vurderes at have direkte relevans for den givne problemstilling jf. projektafgrænsningen. 

3.2.3.1. Personlig indkomst 

Den personlige indkomst er negativt afgrænset, hvilket vil sige, at indtægter der ikke er kapitalindkomst og 

tilhører den skattepligtige indkomst, er personlig indkomst. Dette følger af PSL § 3, stk. 1. 

Ligeledes fremgår det af PSL §§ 4 a og 4 b, hvad henholdsvis aktieindkomst og CFC-indkomst omfatter, hvorfor 

denne positive afgrænsning, udelukker denne type af indkomst til at vedrøre den personlige indkomst. 

Eksempler på indtægter der er personlig indkomst, kan for eksempel være lønindtægter, honorarer, 

overførselsindkomster, pensioner, overskud af selvstændige virksomheder med videre. 

Opgørelse af den selvstændigt erhvervsdrivende virksomheds resultat er beskrevet i afsnit 3.2.1, hvortil der 

henvises. 

Grundlæggende vil beskatning efter PSL medføre, at hele virksomhedens overskud beskattes i det 

pågældende indkomstår, hvori overskuddet er opstået. Det vil sige, at genererer ens virksomhed et overskud 

på kr. 2 mio., men hæver man kun kr. 1 mio. til sin private konto, vil man alligevel blive beskattet af hele 

overskuddet på kr. 2 mio. Ligeledes vil man ikke få fradrag for virksomhedens renteudgifter i den personlige 

indkomst, da disse jf. PSL § 4, hører til under kapitalindkomst, hvilket vil blive beskrevet nærmere i de 

efterfølgende afsnit. 

I PSL § 3, stk. 2 foreskrives det endvidere, hvilke udgifter der er mulighed for at opnå fradrag for i den 

personlige indkomst. Det bør her bemærkes, at udgifterne afgrænses positivt modsætningsvist af 

indtægterne. Eksempler herpå er pensionsindbetalinger, arbejdsmarkedsbidrag og indskud på 

iværksætterkonto. De nærmere regler og begrænsninger herfor er udeladt. 

En beskatning efter PSL vil kunne medføre en beskatning af personlig indkomst på op mod 52,05% for 

indkomståret 2019 med tillæg af 8% i arbejdsmarkedsbidrag. Der henvises til afsnit 3.2.4 og afsnit 3.2.7 

omkring henholdsvis beregning af indkomstskat og skatteloftet for yderligere gennemgang heraf. 
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3.2.3.2. Kapitalindkomst 

Som oplyst i forrige afsnit er de nettobeløb, der tilhører kapitalindkomsten, positivt afgrænset i PSL § 4. Disse 

vedrører typisk de indtægter og udgifter, der udspringer fra den skattepligtiges formue. 

En række udvalgte eksempler på kapitalindkomst fra PSL § 4, stk. 1 er som følger: 

✓ Renteindtægter og -udgifter (nr. 1), 

✓ Skattepligtige gevinster og tab efter KGL (nr. 2), 

✓ Kapitalafkast efter VSL § 7 (nr. 3), 

✓ Skattepligtig gevinst og fradragsberettiget tab efter ABL, der ikke er aktieindkomst efter PSL § 4 a (nr. 

5), og 

✓ Rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 3 (nr. 8). 

Kapitalafkast og rentekorrektion er medtaget, da disse to elementer kan forekomme, såfremt man lader sig 

beskatte efter reglerne om VSO. Der henvises til henholdsvis afsnit 3.3.5 og afsnit 3.3.6 herom. 

Det bør også pointeres, at fradragsberettigede udgifter, der forekommer som følge af erhverve, sikre eller 

vedligeholde kapitalindkomsten, skal fradrages heri jf. PSL § 4, stk. 2 og § 3, stk. 2, nr. 1. 

Kapitalindkomst beskattes som udgangspunkt mildere end den personlige indkomst. Beskatningen er 

forskellig, hvorvidt nettokapitalindkomsten er positiv eller negativ. Bundfradraget i positiv kapitalindkomst 

andrager kr. 44.8005 og er blot en grænse for, hvornår det skal medtages i beregningen for 

topskattegrundlaget. Positiv kapitalindkomst over bundgrænsen vil blive beskattet med op til 42%5, hvor 

fradragsværdien modsætningsvist maksimalt vil andrage 33,6%6. Beskatningen eller fradragsværdien 

afhænger blandt andet af den skattepligtiges skattekommune m.v. 

  

 
5 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
6 https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2019 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2019
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3.2.3.3. Ligningsmæssige fradrag 

Ligningsmæssige fradrag er det tredje og sidste delelement ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

De ligningsmæssige fradrag bærer typisk præg af at være udgifter, der er forbundet med det arbejde hvorved, 

man opnår sin indkomst – men dog ikke udelukket hertil. Nedenfor er listet en række udvalgte eksempler på 

ligningsmæssige fradrag, der typisk forekommer hos den skattepligtige: 

✓ Fagligt kontingent på op til kr. 6.000 jf. LL § 13, stk. 1, 

✓ Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse jf. PBL §§ 49, 49 A og 49 B, 

✓ Beskæftigelsesfradrag jf. LL § 9 J, stk. 1 (10,1% af den personlige indkomst, dog maksimalt kr. 

37.2007), 

✓ Jobfradrag jf. LL § 9 K, stk. 1 (3,75% af den personlige indkomst, dog maksimalt kr. 2.1007), 

✓ Ekstra pensionsfradrag jf. LL § 9 L, stk. 1 (8%/22% fradrag af pensionsindbetalinger afgjort efter om 

der er over eller under 15 år til folkepension – dog maksimalt henholdsvis kr. 5.720/kr. 15.7307) og 

✓ Befordringsfradrag jf. LL § 9 C (daglig kørsel til arbejdsplads over 24 km). 

 

Eksempel på opgørelse af skattepligtig indkomst: 

 

 
7 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 

Personlig indkomst

Resultat af virksomhed 800.000

- Arbejdsmarkedsbidrag, 8% -64.000

736.000

Kapitalindkomst

Renter, virksomhed 9.000

Renter, pengeinstitutter -4.000

Renter, realkreditinstitutter -12.000

-7.000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -37.200

Jobfradrag -2.100

-39.300

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst 736.000

Kapitalindkomst -7.000

Ligningsmæssige fradrag -39.300

689.700

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
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3.2.4. Beregning af indkomstskat 

PSL § 5 oplister en række indkomstskatter. I tillæg hertil betales arbejdsmarkedsbidrag efter AMBL § 1. De 

følgende skatter, der vil blive gennemgået, vil således være. 

Skat Lovgrundlag Afsnit i projekt 

Arbejdsmarkedsbidrag AMBL §§ 1, 4 

og 5 

Afsnit 3.2.4.1. 

Bundskat PSL §§ 6 og 9 Afsnit 3.2.4.2. 

Topskat PSL § 7 Afsnit 3.2.4.3. 

Kommuneskat PSL §§ 8 c og 9 Afsnit 3.2.4.4. 

3.2.4.1. Arbejdsmarkedsbidrag 

Arbejdsmarkedsbidrag omfatter en skat på 8% til staten jf. AMBL § 1. AMBL §§ 4 og 5 oplister hvordan 

grundlaget opgøres for erhvervsdrivende, der lader sig beskatte efter PSL og VSO. Grundlaget er den 

arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst. 

Forskellen mellem PSL og VSO ligger i bund og grund på kapitalafkastet, og vil ikke blive gennemgået 

yderligere8. 

3.2.4.2. Bundskat 

Bundskatten beregnes som 12,13% af den personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv kapitalindkomst 

jf. PSL § 6, stk. 2 og stk. 1. Negativ kapitalindkomst fradrages ikke i grundlaget, hvor kun personfradraget, 

gennemgås i afsnit 3.2.5, fragår jf. PSL § 9. 

3.2.4.3. Topskat 

Topskatten beregnes som 15% af den personlige indkomst, der overstiger et bundfradrag på kr. 513.4009 

efter arbejdsmarkedsbidrag. Den personlige indkomst tillægges tillige eventuel positiv kapitalindkomst over 

en bundgrænse på kr. 44.8009. 

3.2.4.4. Kommuneskat 

Kommuneskatten afhænger af, hvilken kommune den skattepligtige var bosat i den 5. september 

indkomståret forud for det pågældende indkomstår jf. KOSL § 2, stk. 1. Dette er blandt andet for at muliggøre 

budgettering i kommunerne. 

 
8 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2290421 
9 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2290421
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
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Et eksempel kunne være, at den skattepligtige flytter fra Frederiksberg kommune den 10. december 2018. 

Som følge heraf ville den skattepligtige alligevel skulle beskattes i Frederiksberg kommune med 22,8%10 for 

indkomståret 2019, da den skattepligtige var bosat der den 5. september 2018. 

Kommuneskatten beregnes af den skattepligtige indkomst med fradrag af personfradraget gennemgås i det 

efterfølgende afsnit, jf. PSL § 9. 

3.2.5. Personfradrag 

Alle fuldt skattepligtige personer til Danmark over 18 år, har et personfradrag på kr. 46.20011. Dette 

personfradrag fragår grundlaget for beregningen af bund- og kommuneskatten efter PSL § 9, og er 

henholdsvist gennemgået i afsnit 3.2.4.2 og afsnit 3.2.4.4. 

Der beregnes endvidere et nedslag i skatten på 8% af den skattepligtiges eventuelle negative 

kapitalindkomst, der ikke overstiger kr. 50.000 jf. PSL §§ 1, stk. 1 og stk. 2. Nedslaget i skatten vil derfor 

maksimalt andrage kr. 4.000. 

3.2.6. Underskud 

Opstår der et skattemæssigt underskud i den selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed, fremgår det af 

PSL §§ 13 – 13 a, hvordan dette skal behandles. 

Som udgangspunkt fratrækkes det erhvervsmæssige underskud i den resterende personlige indkomst. Det 

kan dog forekomme, at den personlige indkomst bliver negativ, ligesom tilfældet som følge heraf, kan 

forekomme for den samlede skattepligtige indkomst. 

Der skal overordnet set sondres mellem, hvorvidt der er underskud i den personlige indkomst eller den 

skattepligtige indkomst. 

Sondringen er vigtig grundet ovenstående gennemgang i afsnit 3.2.4 om beregning af skatter, hvor 

grundlaget til bund- og topskat henholdsvis kommuneskat, netop fremkommer af den personlige indkomst 

og den skattepligtige indkomst. 

Er der underskud i den personlige indkomst, fradrages dette i eventuel positiv kapitalindkomst. Et eventuelt 

resterende underskud fremføres til modregning i fremtidig positiv kapitalindkomst og derefter personlig 

indkomst jf. PSL § 13, stk. 312. 

 
10 https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/frederiksberg 
11 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
12 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1974658 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/frederiksberg
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1974658
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Er der derimod underskud i den samlede skattepligtige indkomst, og skal der betales skat efter PSL §§ 6 og 

7, tages skatteværdien af underskuddet med udgangspunkt i kommuneskatten og kirkeskatten. Denne 

skatteværdi modregnes så i bund- og topskatten. Et eventuelt resterende underskud herefter regnes derfra 

baglæns og fremføres til efterfølgende indkomstår. 

3.2.6.1. Eksempel på underskud 

Et eksempel på overskud i den personlige indkomst og underskud i den skattepligtige indkomst, er illustreret 

i det følgende. Der tages udgangspunkt i følgende indkomstopgørelse. 

Indkomstopgørelse kr. 

Personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag 368.000 

Kapitalindkomst (600.000) 

Ligningsmæssige fradrag (39.300) 

Skattepligtig indkomst (271.300) 

Ovenstående vil medføre følgende skatteberegning, hvor modregningen fremgår, og der således kun skal 

afregnes arbejdsmarkedsbidrag. 

Skat kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag (kr. 368.000 / 92% * 8%) 32.000 

Bundskat, 12,13% af kr. 368.000 44.638 

Skatteværdi af negativ skattepligtig indkomst (maksimalt bundskatten i eksemplet) (44.638) 

Beregnet skat 32.000 

Derudover kan der fremføres kr. 75.518 i underskud til modregning i efterfølgende indkomstår. Beløbet 

beregnes som følger. 

Skat kr. 

Skatteværdi af negativ skattepligtig indkomst, 22,8% af kr. -271.300 61.856 

Modregnet i bundskatten (44.638) 

Resterende skatteværdi af underskud 17.218 

Omregnet til indkomst, kr. 17.218 / 22,8% 75.518 
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3.2.7. Skatteloft 

Skatteloftet er en regel, der skal sætte et loft på, hvad man maksimalt kan beskattes med i den personlige 

indkomst. Skatteloftet andrager 52,05% jf. PSL § 19. Det vil sige, at såfremt skatteprocenterne for bund- og 

topskat efter henholdsvis PSL §§ 6 og 7, med tillæg af kommuneskatteprocenten, sammenlagt overstiger 

dette skatteloft, beregnes et nedslag i statsskatten efter PSL § 7, svarende hertil (i topskatten). Det er her 

kommuneskatten, der er den variable, da denne afhænger af den skattepligtiges kommune. 

3.2.7.1. Eksempel på skatteloft 

Et eksempel på nedslag i topskatten for at overskride skatteloftet findes blandt andet, hvis der tages 

udgangspunkt i Langeland kommune. Langeland Kommune er den kommune i landet, der har den højeste 

kommunale indkomstskat13. 

Kommuneskatten i Langeland Kommune andrager 27,8%. Det vil give en samlet skatteprocent på 54,93%.  

Skat Procent 

Bundskat 12,13% 

Topskat 15,00% 

Kommuneskat 27,80% 

Samlet skatteprocent 54,93% 

Nedslaget i topskatten vil derefter beregnes til 2,88%-point14. 

Tages der udgangspunkt i en personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag på kr. 736.000, vil 

topskattegrundlaget således være kr. 222.600. 

Beregning af topskattegrundlag kr. 

Personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag 736.000 

Bundfradrag i topskattegrundlag (513.400) 

Topskattegrundlag 222.600 

Nedslaget i topskatten vil således være 2,88% af kr. 222.600, svarende til kr. 6.411. Topskatteprocenten vil i 

dette tilfælde være reduceret til 12,12% (15% - 2,88%). 

 
13 https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal-beskatning/kommuneskatteprocenter-og-grundskyldspromiller-
top-20-2019 
14 54,93% - 52,05% = 2,88%-point. 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal-beskatning/kommuneskatteprocenter-og-grundskyldspromiller-top-20-2019
https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal-beskatning/kommuneskatteprocenter-og-grundskyldspromiller-top-20-2019
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3.2.8. Delkonklusion og opsamling 

I ovenstående afsnit er det blevet gennemgået, hvordan den selvstændige erhvervsdrivende skal opgøre 

resultatet for sin virksomhed med udgangspunkt i SL. Indtægterne skal som udgangspunkt medtages, når der 

er erhvervet ret til dem, og udgifterne når der som udgangspunkt er pådraget pligt til at betale dem. Renter 

skal medtages, når de forfalder. 

Virksomheden skal overholde både BFL og Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder. Dertil 

blev der forklaret om mulighederne for overførsel af indkomst til medarbejdende ægtefælle, ligesom det 

blev klarlagt, at det er den ægtefælle, der i overvejende grad driver virksomheden, der skal beskattes af 

resultatet. 

Alle skattepligtige til Danmark skal opgøre deres skattepligtige indkomst årligt. Denne består af personlig 

indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. 

Den personlige indkomst består blandt andet af resultat af selvstændig virksomhed og løn. Den personlige 

indkomst beskattes hårdest. 

Kapitalindkomsten består blandt andet af renter og kursavancer. Kapitalindkomsten beskattes ikke lige så 

hårdt som den personlige indkomst. 

Der er følgende tre skatter i tillæg til arbejdsmarkedsbidrag; bundskat, topskat og kommuneskat. 

Arbejdsmarkedsbidraget andrager 8% og beregnes af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst. 

Bundskatten og kommuneskatten betales af alle og beregnes af henholdsvis den personlige indkomst efter 

arbejdsmarkedsmarkedsbidrag og den skattepligtige indkomst med fradrag af et personfradrag på kr. 46.200. 

Bundskatten andrager 12,13%, og kommuneskatten afhænger af den kommune, man er bosat i den 5. 

september forud for det pågældende indkomstår. 

Topskatten beregnes som 15% af den personlige indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag, på over kr. 513.400. 

Der er indført et skatteloft på 52,05%, der betyder, at sammenlægningen af skatteprocenterne for bund-, 

top- og kommuneskatten ikke tilsammen må overstige dette loft. Overstiges dette, beregnes der et nedslag 

i topskatten ned til dette loft. 

Udgangspunktet for underskud i virksomheden er, at dette fratrækkes i den personlige indkomst. Der er dog 

særlige regler for modregning og fremførsel.  
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3.3. Virksomhedsordningen (VSO) 

Som tidligere gennemgået kan selvstændige erhvervsdrivende vælge at lade sig beskatte i henhold reglerne 

om VSO jf. VSL. Overordnet set er VSL opdelt i fire afsnit og ni kapitler, hvoraf afsnit 1 i lovgivningen 

omhandler de specifikke regler for VSO (de tre øvrige vil ikke yderligere blive behandlet i afsnittet). 

Nedenfor er oplistet, hvad de kommende afsnit omhandler samt angivet lovgrundlaget herfor. 

Overskrift Lovgrundlag Afsnit i projekt 

Ordningens formål - Afsnit 3.3.1. 

Krav, forudsætninger samt grundlæggende forståelse VSL §§ 1, 2 og 21 Afsnit 3.3.2. 

Opgørelse af virksomhedens resultat VSL § 6 Afsnit 3.3.3. 

Indskudskonto VSL §§ 3 og 4 Afsnit 3.3.4. 

Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast VSL §§ 4, 7, 8 og 

9 

Afsnit 3.3.5. 

Rentekorrektion VSL §§ 7, 9, 9 a 

og 11 

Afsnit 3.3.6. 

Mellemregningskonto VSL § 4 a Afsnit 3.3.7. 

Konto for opsparet overskud VSL § 10 og SEL § 

17 

Afsnit 3.3.8. 

Sikkerhedsstillelser VSL §4 b Afsnit 3.3.9. 

Hæverækkefølgen VSL § 5 Afsnit 3.3.10. 

Den udvidede hæverækkefølge Den juridiske 

vejledning, 

C.C.5.2.7.315 

Afsnit 3.3.11. 

Overskudsdisponering VSL § 10 Afsnit 3.3.12. 

Underskud VSL § 13 Afsnit 3.3.13. 

Afståelse, ophør og fravalg af ordningen VSL §§ 15 – 15 b Afsnit 3.3.14. 

Delkonklusion og opsamling - Afsnit 3.3.15. 

 

 
15 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948888&chk=216359 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948888&chk=216359
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3.3.1. Ordningens formål 

Helt grundlæggende giver VSO følgende muligheder for den selvstændige erhvervsdrivende: 

✓ Flytte virksomhedens eventuelle nettorenteudgifter op i den skattepligtiges personlige indkomst, 

✓ Opspare eventuelt ikke hævet overskud med en foreløbig beskatning svarende til 

selskabsskatteprocenten, samt 

✓ Beregne et kapitalafkast, der flyttes fra beskatning i den personlige indkomst til kapitalindkomsten. 

Ovenstående punkter vil blive gennemgået i deres respektive afsnit. 

I 1987 da lovgivningen blev indført, var det med henblik på ikke at skelne, rent skattemæssigt, mellem at 

drive sin virksomhed i kapitalselskab og personlig virksomhed. Det skulle således ikke være et skattemæssigt 

spørgsmål, hvorvidt det var kapitalselskab eller personlig drevet virksomhed, der valgtes som 

virksomhedsform. 

Fra og med indkomståret 2014 blev der indført en række indgreb mod VSO ved lov nr. 992 af 16. september 

2014, der skulle sikre sig, at ordningen ikke blev misbrugt mod den oprindelige hensigt16. Indgrebet 

omfattede som udgangspunkt indskudskontoen, muligheden for opsparing af overskud, samt private 

sikkerhedsstillelser i aktiver, der indgår i VSO. Forholdene vil blive gennemgået i deres respektive afsnit, 

henholdsvis afsnit 3.3.4, afsnit 3.3.8 og afsnit 3.3.9. 

3.3.2. Krav, forudsætninger samt grundlæggende forståelse 

Da VSO giver mulighed for at udskyde beskatning, samt optimere denne, er der fra lovgivers side stillet en 

række krav for, hvem der kan bruge ordningen samt hvilke krav der er i forbindelse hermed. 

Af VSL § 1, stk. 1 fremgår det, at selvstændige erhvervsdrivende kan gøre brug af VSO. VSL §§ 1, stk. 2 og 3 

afgrænser endvidere hvilke aktiver, der ikke kan indgå i VSO. Det drejer sig om visse aktiver, der er omfattet 

af ABL samt blandet benyttede aktiver, dog undtaget blandet benyttet ejendom, som er den skattepligtiges 

private bolig, og i væsentligt omfang indgår i dennes erhverv. 

Det er muligt for den selvstændige erhvervsdrivende at til- og fravælge regelsættet årligt. Udtræden af 

ordningen vil imidlertid medføre, at eventuelle opsparede overskud vil forfalde til endelige beskatning, som 

vil blive gennemgået i afsnit 3.3.8. Ligeledes er der indført restriktioner for så vidt angår opgørelsen af 

indskudskontoen, såfremt der udtrædes af ordningen og indtræder igen indenfor en femårig periode. Dette 

bliver gennemgået i afsnit 3.3.4.  

 
16 https://www.ft.dk/ripdf/samling/20131/lovforslag/l200/20131_l200_som_vedtaget.pdf 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20131/lovforslag/l200/20131_l200_som_vedtaget.pdf
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Ud over hvilke aktiver, der udelukkes fra VSO, oplister lovgivningen i VSL § 2 også en række formelle krav, 

der skal opfyldes ved brug af det særlige regelsæt. 

Kravene er som følger: 

✓ Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden i overensstemmelse med BFL, adskilt 

fra den skattepligtiges private økonomi (stk. 1), 

✓ Der skal senest den 30. juni i det efterfølgende indkomstår oplyses på oplysningsskemaet, hvorvidt 

der ønskes beskatning efter gældende regelsæt (VSO), hvilket skal anvendes for hele det pågældende 

indkomstår. Der skal i tilknytningen hertil oplyses om indestående på indskudskonto, konto for 

opsparede overskud, kapitalafkastgrundlag samt beregnet kapitalafkast (stk. 2), 

✓ Drives der flere virksomheder, behandles disse samlet som én virksomhed ved opgørelsen under 

VSO, og alle indgår derfor i ordningen (stk. 3), 

✓ Overførsler fra virksomheden til privatøkonomien skal bogføres særskilt og på den pågældende 

overførselsdato (stk. 4), 

✓ Overførsel af blandet benyttede biler skal bogføres ved starten af indkomståret, mens overførsel af 

finansielle aktiver og passiver samt indskud og overførsler, modsætningsvist skal bogføres ved udløb 

af indkomståret (stk. 5) og 

✓ Skatteministeren kan i øvrigt fastsætte yderligere krav til regnskab m.v. (stk. 6). 

Den skattepligtige skal være opmærksom på, at der i forlængelse af ovenstående, derfor skal holdes styr på 

og opgøres en indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, mellemregningskonto og konto for opsparet overskud. 

Ovenstående lægger derfor markant op til assistance fra ekstern rådgiver i form af revisor eller lignende, da 

flere af opgørelserne kan være relativt komplicerede for den almindelige selvstændige erhvervsdrivende. Der 

vil derfor så vidt muligt i den følgende gennemgang udarbejdes simplificerede eksempler, der fremstiller den 

gennemgåede lovgivning i praksis. 

I og med at en personlig virksomhed ikke er et selvstændigt skattesubjekt, og dermed i skattemæssig 

henseende er transparent, pålignes virksomhedsskatten den skattepligtige som følge af VSL § 21, stk. 1. Som 

følge heraf anses skatter betalt af virksomheden for den skattepligtige, betalt forud for hæverækkefølgen, 

der gennemgås i afsnit 3.3.10, jf. den udvidede hæverækkefølge, der gennemgås i afsnit 3.3.11. 
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3.3.3. Opgørelse af virksomhedens resultat 

For en god ordens skyld nævnes det igen, at reglerne i VSL om VSO er en skatteberegnings-

/omfordelingsmetode, og virksomhedens resultat opgøres derfor som udgangspunkt på samme måde som 

efter PSL - der er dog et par væsentlige forskelle. 

Avance ved salg af fast ejendom efter EBL, vil skulle medregnes forskelligt efter PSL og VSO. Ved PSL ville 

denne skulle medregnes som kapitalindkomst, hvorimod den ved VSO, vil skulle indgå i den personlige 

indkomst, som en del af virksomhedens øvrige resultat. Denne forskel vil ikke blive uddybet yderligere. 

Ligeledes er der en væsentlig forskel på, hvornår renter skal medregnes virksomhedens resultat. Under VSO 

vil disse skulle medregnes i den periode, de vedrører, modsætningsvist under PSL, hvor de medregnes ud fra 

deres forfaldstidspunkt. Dette følger af VSL § 6, stk. 2. 

3.3.4. Indskudskonto 

Indskudskontoen er en af de opgørelser, der skal opgøres ved anvendelse af VSO. Indskudskontoen består jf. 

VSL § 3, stk. 1 af indskud fra den skattepligtige, der ikke bogføres på mellemregningskontoen efter VSL § 4 a. 

Mellemregningskontoen gennemgås i afsnit 3.3.7. 

Indskudskontoen er derfor en opgørelse over de nettoaktiver den skattepligtige har indskudt i virksomheden 

– altså indskudte beskattede midler. Der skal her være opmærksomhed knyttet til hvilke aktiver, der kan 

medtages i VSO efter VSL §§ 1, stk. 2 og 3, da disse aktiver, såfremt de ikke kan indgå, i så fald vil blive anset 

som en overførsel til den erhvervsdrivende. For hvilke aktiver der ikke kan indgå i ordningen henvises til afsnit 

3.3.2. 

Første indkomstår hvor VSO tilvælges, opgøres indskudskontoen ved starten af indkomståret jf. VSL § 3, stk. 

2. Værdien af indskudte aktiver og gæld tilskrives henholdsvis fratrækkes indskudskontoen efter VSL § 3, stk. 

3 og 4. Dette gennemgås i det følgende. 

VSL § 3, stk. 3 foreskriver, at indskudskontoen opgøres ud fra værdien af de indskudte aktiver med fradrag af 

gælden. I stk. 4 er der oplistet specielle regler for indskud af fast ejendom. 

Både i loven og den juridiske vejledning er det oplistet og gennemgået, hvordan enkelte aktiver og grupper 

heraf opgøres. Nedenfor er udvalgte opgørelsesmetoder gennemgået17. 

 
17 Komplet liste fremgår af Skattestyrelsens juridiske vejledning: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948881 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948881
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Indskud af fast ejendom, skal opgøres til enten den kontante anskaffelsessum eller den fastsatte 

ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse. Denne kan fradrages byrder, der ikke er taget hensyn til ved 

værdiansættelsen. Eventuelle ombygninger og forbedringer skal tillægges aktivets værdi. 

Fuldt ud erhvervsmæssige driftsmidler indskydes til den skattemæssige saldoværdi. Dog kan en negativ 

skattemæssig saldoværdi ikke nedbringe værdien af indskudskontoen. 

Varelager opgøres efter reglerne i VLL § 1, stk. 1 – 3. Denne bestemmelse giver mulighed for at vælge mellem 

i alt tre metoder: 

✓ Dagsprisen ultimo regnskabsåret, 

✓ Indkøbsprisen med tillæg af fragt, told m.v., eller 

✓ Fremstillingsprisen, såfremt det er egenproduceret. 

I opgørelsen af varelagerets værdi skal der ikke medtages indgående omsætningsafgifter, ligesom der er 

mulighed for frit at vælge mellem metode for hver enkelt varegruppe. 

Er den opgjorte indskudskonto negativ ved den skattepligtiges indtræden i VSO, kan denne sættes til kr. 0, 

såfremt det kan dokumenteres, at alle aktiver og passiver er medtaget samt at al gæld er af erhvervsmæssig 

karakter. Dette følger af VSL § 3, stk. 5. 

Der skal derfra årligt foretages en opgørelse af indskudskontoen, hvor der tillægges årets indskud jf. VSL § 3, 

stk. 6 med undtagelse af indskud efter VSL § 4 a (indskud på mellemregningskontoen). Foruden de førnævnte 

indskud, tilskrives indskudskontoen, jf. VSL § 4, stk. 1, også årets kapitalafkast, såfremt dette ikke er hævet i 

virksomheden inden oplysningsfristen – det vil sige den 30. juni i efterfølgende indkomstår. Kapitalafkastet 

gennemgås i afsnit 3.3.5. 

Som værnsregel, målrettet indskud af fast ejendom, vil en genindtræden i VSO indenfor en femårig periode 

efter udtræden medføre, at indskud af selvsamme faste ejendom vil blive anset som indskudt til samme 

værdi som senest ordningen blev anvendt. Det er således ikke muligt at trække en ejendom ud af ordningen 

for at indskyde den årene efter til en højere værdi end oprindeligt. 

En negativ indskudskonto er som udgangspunkt i de fleste tilfælde et udtryk for, at der er medtaget privat 

gæld i VSO. Indskudskontoen må godt lovmæssigt være negativ, men vil kunne medføre rentekorrektion. 

Ligeledes kan det medføre en eventuel beskatning af tidligere års opsparede overskud samt manglende 

mulighed for opsparing af fremtidige overskud. De to sidstnævnte tilfælde om overskudsdisponering bliver 

gennemgået i afsnit 3.3.12. 
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3.3.4.1. Eksempel på opgørelse af indskudskonto  

En selvstændig erhvervsdrivende har i en årrække drevet virksomhed efter de almindelige regler i PSL. I 

samarbejde med sin rådgiver har den erhvervsdrivende nu valgt at lade sig beskatte efter regler i VSO for 

indkomståret 2019. Balancen primo indkomståret, for den erhvervsdrivendes virksomhed, oplyses som 

følgende, hvor det noteres, at samtlige poster er opgjort i henhold til VSL § 3, stk. 3 – 4. 

Aktiver t.kr. Passiver t.kr. 

Ejendom 1.000 Kapitalkonto 1.318 

Driftsmidler 400 Kreditorer 65 

Varelager 25 Kassekredit 42 

Aktiver i alt 1.425 Passiver i alt 1.425 

Indskudskontoen kan herefter opgøres og vil være lig med kapitalkontoen, da jeg ikke har reguleringer til 

ovenstående balanceposter. 

Post t.kr. 

Ejendom 1.000 

Driftsmidler 400 

Varelager 25 

Kreditorer (65) 

Kassekredit (42) 

Indskudskonto ved indtræden 1.318 
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3.3.5. Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Kapitalafkastgrundlaget er, ligesom indskudskontoen, en opgørelse, der skal holdes styr på i forbindelse med 

brugen af regelsættet for VSO. Selve grundlaget for beregningen opgøres mere eller mindre på samme måde 

som indskudskontoen gennemgået i afsnit 3.3.4. Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL § 8. 

Undtagelsen hertil forekommer dog ved værdiansættelsen af fast ejendom. Fast ejendom værdiansættes 

under kapitalafkastgrundlaget til den kontante anskaffelsessum, medmindre denne er anskaffet før 1. januar 

198718, hvorefter den skattepligtige kan vælge at opgøre det på en alternativ måde. Denne alternative måde 

vil ikke blive gennemgået yderligere med henblik på relevansen. 

Kapitalafkastgrundlaget skal bruges til at beregne et såkaldt kapitalafkast. 

Kapitalafkastet er et afkast på den investerede kapital i virksomheden og er et af elementerne, der indgår i 

skatteberegningen. Kapitalafkastet er fastsat i VSL § 7, stk. 1, hvor det ligeledes fremgår, at kapitalafkastet 

ikke kan være negativt og ej heller overstige årets skattepligtige overskud. Kapitalafkastet fratrækkes den 

personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten (og har derfor modsatte effekt af rentekorrektion, som 

gennemgået i afsnit 3.3.6). 

Kapitalafkastet findes ved at gange kapitalafkastsatsen med kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets 

begyndelse i henhold til VSL § 4, stk. 2. 

I VSL § 9 er det beskrevet, hvordan kapitalafkastsatsen er beregnet. Kapitalafkastsatsen er ikke yderligere 

interessant og gennemgås som følge heraf ikke nærmere. 

Efter VSL § 7, stk. 2 skal et forholdsmæssigt kapitalafkast ud fra hele måneder beregnes, såfremt 

regnskabsperioden er under 12 måneder. 

Den skattepligtige kan selv vælge hvorvidt, afkastet skal hæves eller opspares. Dog er afkastet på finansielle 

aktiver, foruden varedebitorer m.v., undtaget. Såfremt det ikke hæves, vil det anses for værende indskudt på 

indskudskontoen. 

  

 
18 VSL § 8, stk. 2. 
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3.3.6. Rentekorrektion 

Som følge af muligheden for at der kan være medtaget privat gæld i VSO, er der indarbejdet et 

selvkontrollerende element i ordningen med lovindgrebet i 201419. Indgrebet og behovet herfor skyldes, at 

ordningen giver mulighed for den selvstændige erhvervsdrivende at opnå fradrag for sine renteudgifter i den 

personlige indkomst – for derved at opnå en højere fradragsværdi end der ellers ville være under 

kapitalindkomsten. 

Rentekorrektionen skal således fjerne den øgede fradragsværdi af eventuelle private renteudgifter i VSO. 

Dette sker ved at tillægge rentekorrektionen den personlige indkomst og fratrække denne i 

kapitalindkomsten (og har derfor den modsatte effekt af kapitalafkastet, som gennemgået i afsnit 3.3.5). 

Dette følger af VSL § 11, stk. 3.  

Korrektionen kan ikke overstige nettorenteudgifterne i virksomheden og beregnes forholdsmæssigt, såfremt 

der ikke er drevet virksomhed hele indkomståret jf. VSL § 7, stk. 2. 

Som gennemgået i afsnittet omkring indskudskontoen (afsnit 3.3.4) vil en negativ indskudskonto skulle 

medføre rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1, såfremt kapitalafkastgrundlaget også er negativt enten primo 

eller ultimo. Dette vil også være tilfældet, såfremt der både foretages indskud og hævninger på 

indskudskontoen i det samme indkomstår – dette fremgår af VSL § 11, stk. 2. 

Satsen for rentekorrektion opgøres efter VSL §§ 9 og 9 a. Heraf fremgår det, at denne svarer til 

kapitalkastsatsen med tillæg af 2-procentpoint. Fastsættelsen af satsen vil ikke blive gennemgået yderligere. 

Grundlaget for beregning af rentekorrektionen findes ved at sammenligne den største talmæssige negative 

værdi af indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget. Derefter danner det højeste (mindst negative) beløb 

grundlaget for beregningen. Grundlaget ganges herefter med satsen for rentekorrektion. 

Nedenfor er udarbejdet et eksempel, hvor omfanget af rentekorrektionen vises sammen med indgrebet i 

ordningens øvrige elementer.  

 
19 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948910 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948910
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3.3.6.1. Eksempel på rentekorrektion 

En selvstændig erhvervsdrivende har gennem sin rådgiver fået oplyst følgende omkring sin indskudskonto og 

kapitalafkastgrundlag. Ligeledes oplyses det, at virksomhedens nettorenteudgifter andrager t.kr. 15. 

Post t.kr. 

Indskudskonto, primo (800) 

Indskudskonto, ultimo (900) 

Kapitalafkastgrundlag, primo (600) 

Kapitalafkastgrundlag, ultimo 0 

Både indskudskonto og kapitalafkastgrundlag er negativ enten primo eller ultimo. Den største negative 

talmæssige værdi for indskudskontoen er t.kr. 900 (ultimo), mens det for kapitalafkastgrundlaget er t.kr. 600 

(primo). Den mindste værdi af disse er kapitalafkastgrundlaget primo, som herefter vil danne grundlag for 

rentekorrektionen. 

Grundlaget ganges nu med satsen for rentekorrektion på 3%20, hvilket giver en rentekorrektion på t.kr. 18. 

Imidlertid kan rentekorrektionen ikke overstige nettorenteudgifterne, hvorfor denne reduceres til t.kr. 15. 

3.3.7. Mellemregningskonto 

Mellemregningskontoen giver mulighed for, at den skattepligtige midlertidigt kan indskyde likviditet i sin 

virksomhed. Mellemregningskontoen kan dog ikke bruges i forbindelse med indtræden i VSO for derved at 

undgå, at disse indskud havner på indskudskontoen. Hævninger fra mellemregningskontoen vil ikke indgå i 

hæverækkefølgen, der gennemgås i afsnit 3.3.10. Ovenstående følger af VSL § 4 a, stk. 1 – 3. 

Bliver mellemregningskontoen negativ, vil dette anses for en hævning i hæverækkefølgen jf. førnævnte afsnit 

herom. 

Afholdes der udgifter privat, der relaterer sig til virksomhedens drift, samt beløb der overføres til beskatning 

hos medarbejdende ægtefælle, kan disse ligeledes bogføres på denne mellemregningskonto og derved 

udenom hæverækkefølgen. Der henvises til VSL §§ 4 a, stk. 4 og 5. 

  

 
20 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2290421 
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3.3.7.1. Eksempel på mellemregningskonto 

En selvstændig erhvervsdrivende har brug for midlertidig likviditet i sin virksomhed i forbindelse med indkøb 

af materialer til en større ordre, hvor det er aftalt med kunden, at første betaling først finder sted på et 

senere tidspunkt. 

Den erhvervsdrivende har pengene stående på sin private konto, og er derfor ikke interesseret i at betale sit 

pengeinstitut for en forøgelse af den eksisterende kreditramme på virksomhedens kassekredit. 

Den erhvervsdrivende indskyder således likviditeten fra sin private konto, der efter aftale med bogholderen, 

bogføres på en særskilt mellemregningskonto i henhold til VSL § 4 a, stk. 1. 

Der undgås dermed, at beløbet tilskrives indskudskontoen, og beløbet kan derfor senere hæves uden om 

hæverækkefølgen. 

3.3.8. Konto for opsparet overskud 

Muligheden for opsparing af overskud i VSO med en foreløbig virksomhedsskat er en af ordningens helt store 

fordele. Virksomhedsskatten følger selskabsskatteprocenten, og andrager derfor på nuværende tidspunkt 

22% jf. VSL § 10, stk. 2, jf. SEL 17, stk. 1.  

Ordningen giver på den måde den skattepligtige mulighed for at opspare ikke-hævede midler, der derved 

kan konsolidere virksomheden og foretage forretningsmæssige investeringer for relativt set lavt beskattede 

midler. Opsparing af overskud er en hyppigt anvendt metode til blandt andet at optimere den skattepligtiges 

indkomst til topskattegrænsen. Der kan således være tale om en stor likviditetsforbedring som følge heraf. 

Hvis der genbruges det tidligere eksempel for PSL om, hvordan virksomhedens overskud beskattes hos den 

skattepligtige, betyder dette, at en selvstændig erhvervsdrivende, der genererer et overskud i sin virksomhed 

på kr. 2 mio., men kun hæver kr. 1 mio., kun vil blive fuldt beskattet af de kr. 1 mio., der hæves. Den 

resterende ene million, der ikke er hævet, vil foreløbigt blive beskattet med 22%, svarende til t.kr. 220. Den 

resterende skat vil forfalde på et senere tidspunkt, når pengene overføres fra virksomheden til den 

skattepligtiges privatøkonomi jf. VSL § 10, stk. 2. 

Det opsparede overskud, der henlægges til konto for opsparet overskud, vil så i efterfølgende indkomstår, 

hvor de hæves, skulle medregnes den skattepligtige indkomst med tillæg af virksomhedsskatten efter VSL § 

10, stk. 3. 

Som følge af den foreløbige lave virksomhedsbeskatning, vil der således påhvile den skattepligtige en latent 

skat, svarende til forskellen mellem den foreløbige virksomhedsskat, på nuværende 22%, og den egentlige 

beskatning. Kontoen for opsparede overskud opgøres netto uden virksomhedsskatten. En rådgiver vil 

normalt holde klienten opdateret på, hvad den latente skat andrager. 
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Hævning fra konto for opsparede overskud sker i den rækkefølge overskuddene er sparet op. Det vil sige, at 

de ældste opsparede overskud hæves først jf. VSL § 10, stk. 5. 

Lovindgrebet i 2014 medførte nogle begrænsninger på, hvornår der kan opspares overskud. I tilfælde hvor 

indskudskontoen således er negativ enten primo eller ultimo, kan der ikke foretages opsparing i det 

pågældende indkomstår, og indskudskontoen skal indfries førend der kan opspares i det efterfølgende 

indkomstår. 

Der er til ovenstående begrænsning dog indarbejdet en bagatelgrænse for indskudskonti, der var negative 

før den 10. juni 2014. Bagatelgrænsen foreskriver, at såfremt den negative indskudskonto og eventuelle 

sikkerhedsstillelser, før denne dato, ikke tilsammen oversteg kr. 500.000, kunne der fortsat ske opsparing. 

Overskrides bagatelgrænsen, vil der med virkning for indkomståret 2018, ske beskatning af opsparede 

overskud. Sikkerhedsstillelser gennemgås i det efterfølgende afsnit. 

Sikkerhedsstillelser efter denne dato vil ikke medføre begrænsning i opsparing af overskud, da en sådan 

sikkerhedsstillelse blot vil blive anset som en overførsel til den skattepligtige, hvilket vil medføre at værdien 

heraf fragår beløbet, der kan opspares for det pågældende indkomstår – altså bliver beskattet. 

3.3.9. Sikkerhedsstillelser 

Det tidligere omtalte lovindgreb fra og med indkomståret 2014 omfattede også sikkerhedsstillelser for privat 

gæld med aktiver, der indgår i VSO. 

Jf. VSL § 4 b, stk. 1 vil aktiver, der således indgår i VSO og bliver stillet til sikkerhed for gæld, der ikke indgår 

heri, efter den 10. juni 2014, blive anset som værdier overført til den skattepligtige i henhold til 

gennemgangen i afsnit 3.3.8 omkring konto for opsparet overskud. 

Datoen for sikkerhedsstillelsen vil være på tidspunktet for, hvor denne er stillet eller det indkomstår, der 

tilvælges VSO. 

Værdien af sikkerhedsstillelsen opgøres som det laveste beløb af gældens kursværdi og aktivernes 

handelsværdi i sikkerhedsstillelsens indkomstår. 

Til ovenstående hovedregel er der dog tre undtagelser i VSL § 4 b, stk. 2 - 4. Undtagelserne er som følger: 

✓ Sikkerhedsstillelser der er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition (stk. 2), 

✓ Sikkerhedsstillelser for blandet benyttet ejendom under særlige forudsætninger (stk. 3), samt 

✓ Sikkerhedsstillelser for gæld i fast ejendom, der har fungeret som bolig for den skattepligtige, og 

såfremt gælden og den faste ejendom indskydes i VSO i samme indkomstår. 
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Der blev ved indførslen af lovgivningen etableret en overgangsregel, der betyder at etablerede 

sikkerhedsstillelser før den 10. juni 2014, undgår beskatning såfremt de indfris inden den 31. december 

201721. Er disse ikke indfriet, vil opsparede overskud i perioden 11. juni 2014 og frem til 31. december 2017, 

skulle fremføres til beskatning. 

3.3.9.1. Eksempel på sikkerhedsstillelse – sikkerhed for privat gæld 

En selvstændig erhvervsdrivende driver virksomhed efter reglerne om VSO. Pengeinstituttet har i 2019 taget 

sikkerhed i et aktiv, der indgår i dennes VSO på baggrund af en forhøjet privat kassekredit. 

Kursværdien af gælden andrager kr. 100.000, mens handelsværdien af det pågældende aktiv andrager kr. 

200.000. 

Den skattepligtige vil som følge heraf, skulle beskattes af kr. 100.000 i henhold til VSL § 4 b, stk. 1. 

3.3.10. Hæverækkefølgen 

VSL § 5 fastsætter den såkaldte hæverækkefølge, der er af vigtig betydning i forbindelse med den 

efterfølgende skatteberegning. Hæverækkefølgen er også et vigtigt element i VSO, da denne sikrer, at der 

sker beskatning i en nærmere bestemt rækkefølge. Hævninger opgøres brutto, hvorfor der således ikke kan 

udlignes en hævning ved at indskyde beløbet igen. 

Et eksempel på hæverækkefølgens relevans vedrører indskudskontoen.  Indskudskontoen er sidste punkt i 

hæverækkefølgen. Denne er jo som tidligere gennemgået et udtryk for den skattepligtiges indskud af 

beskattede midler, hvorfor det for den skattepligtiges synspunkt ville være fordelagtigt at kunne hæve disse 

skattefrie midler, førend der skulle ske beskatning af endnu ikke beskattede midler. 

Hæverækkefølgen kan i øvrigt opdeles i tre kategorier; faktiske overførsler, ansete overførsler og 

hensættelser til senere hævning. 

Faktiske overførsler andrager egentlige transaktioner til den skattepligtiges privatøkonomi. Dette kan både 

omfatte likvider, aktiver og gæld. 

Ansete overførsler er for eksempel private andele såsom fri bil, fri telefon og lignende. Der er altså primært 

tale om transaktioner, der laves i forbindelse med afslutningen af virksomhedens årsregnskab. 

Hensættelser til senere hævning er et af de vigtige elementer, der indgår i VSO, da dette indgår i forbindelse 

med en eventuel indkomstudjævning og optimering af indkomsten. Det er således muligt at hensætte til 

 
21 Lov nr. 992 af 16. september 2014: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164677 
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senere hævning, hvilket står i forlængelse af muligheden for opsparing af overskud. Dette sker ved, at der 

simuleres en hævning, der afsættes som en gæld til den skattepligtige. 

Hæverækkefølgen er som angivet nedenfor. En beskrivelse af hvorledes de enkelte hævninger beskattes, vil 

fremgå ved den udvidede hæverækkefølge i det næste afsnit. 

Rækkefølge Hævning 

1 Hensat kapitalafkast fra forrige indkomstår 

2 Hensat resterende overskud fra forrige indkomstår 

3 Kapitalafkast for aktuelle indkomstår 

4 Resterende overskud fra aktuelle indkomstår 

5 Opsparede overskud fra tidligere indkomstår 

6 Indestående på indskudskonto 
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3.3.11. Den udvidede hæverækkefølge 

I tillæg til den netop definerede hæverækkefølge er der udarbejdet en såkaldt udvidet hæverækkefølge22. 

Denne omfatter samtlige hævninger i en virksomhed. Den udvidede hæverækkefølge er gengivet nedenfor, 

hvor det også er angivet, hvordan de enkelte hævninger som udgangspunkt beskattes. 

Rækkefølge Hævning Beskatning 

1 Refusion af driftsomkostninger23 Beskattes ikke24 

 Overførsel til medarbejdende ægtefælle Beskattes som person indkomst hos 

ægtefællen 

 Dækning af indkomstårets virksomhedsskat Beskattes ikke 

2 Hensat til senere hævning (primo) Beskattet forrige indkomstår 

3 Overførsel af indkomstårets kapitalafkast Beskattes som kapitalindkomst 

henholdsvis personlig indkomst25 

 Overført fra indkomstårets overskud Beskattes som personlig indkomst 

4 Opsparede overskud Beskattes med tillæg af tilhørende 

virksomhedsskat jf. afsnit 3.3.8. 

5 Indestående på indskudskonto Beskattes ikke jf. afsnit 3.3.4. 

6 Udover indestående på indskudskonto Beskattes ikke (anses som privat 

lån) 

 

  

 
22 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948888 
23 Forudsat ej overført til mellemregningskontoen efter VSL § 4 a, stk. 4. 
24 Undtagelsesvist for så vidt angår refusion af lokaleleje uden vurderingsfordeling. Beskattes som kapitalindkomst. 
25 Der henvises til afsnit 3.3.5. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948888
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3.3.12. Overskudsdisponering 

Ét af de absolut essentielle elementer i VSO er muligheden for indkomstudjævning. Det er således muligt for 

den skattepligtige, at opspare ikke-hævede overskud og blive beskattet med en foreløbig virksomhedsskat 

på 22%, svarende til selskabsskatteprocenten heraf. Dette fremgår af VSL § 10, stk. 2. Disse kan så fremføres 

til beskatning i fremtidige indkomstår, hvilket som tidligere omtalt kan være en likviditetsmæssig fordel. 

På et FSR-kursus omkring optimering i VSO samt efterfølgende undervisning på CBS, blev jeg introduceret for 

nedenstående overskudsdisponerings-matrice, der giver et godt overblik over, hvordan et skattepligtigt 

overskud fordeler sig, og hvordan dette kan behandles.  

Der indledes i denne disponering med at udfylde virksomhedens skattepligtige resultat, hvorefter 

kapitalafkast og resterende overskud udfyldes (kapitalafkast er kr. 0 disse år, hvorfor resterende overskud er 

lig virksomhedens skattepligtige indkomst). 

Derfra udfyldes hævet resterende overskud eller konto for opsparet overskud, alt efter om der skal optimeres 

til en given grænse (hensættelse til senere hævning) eller om der skal minimeres, hvad der skal medregnes 

som personlige indkomst i det pågældende indkomstår. 

 

Et eksempel på en overskudsdisponering med optimering til topskattegrænsen, kunne være som følger. 

 

Virksomhedens 
skattepligtige 

indkomst

Kapitalafkast

Resterende overskud

Hævet resterende 
overskud

(Personlig indkomst)

Indkomst til 
virksomheds-

beskatning

Virksomhedsskat

Konto for opsparet 
overskud

Virksomhedens 
skattepligtige 

indkomst

kr. 800.000

Kapitalafkast

kr. 0

Resterende overskud

kr. 800.000

Hævet resterende 
overskud

(Personlig indkomst)

kr. 558.043

Indkomst til 
virksomheds-

beskatning

kr. 241.957

Virksomhedsskat

kr. 53.231

Konto for opsparet 
overskud

kr. 188.726
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3.3.13. Underskud 

Reglerne i VSO, for så vidt angår underskud, ligger ikke langt fra de gennemgåede regler omkring underskud 

ved PSL. Der er dog indledende undtagelser, førend PSL § 13 bliver aktuel. 

Har den skattepligtige opsparede overskud fra tidligere indkomstår, modregnes underskuddet først heri. 

Efterfølgende vil et resterende underskud skulle modregnes i en eventuel positiv kapitalindkomst. Derefter 

modregnes et eventuelt resterende underskud fuldt ud i den skattepligtiges personlige indkomst, uagtet om 

denne bliver negativ. Dette er reguleret i VSL § 13, stk. 1 – 4. 

Den efterfølgende behandling følger herefter PSL § 13, som gennemgået i afsnit 3.2.6. 

3.3.13.1. Eksempel på underskud 

En selvstændig erhvervsdrivende har i indeværende indkomstår underskud i virksomheden, men har 

opsparede overskud fra tidligere indkomstår. 

Der er opsparede overskud på t.kr. 195 med en virksomhedsskat på 22% (brutto t.kr. 250). Virksomhedens 

underskud for indkomståret andrager t.kr. 275, og de private renteindtægter andrager t.kr. 25. Den 

skattepligtiges indkomstopgørelsen vil derfor se således ud. 

Post t.kr. 

Resultat af virksomhed (275) 

Overført fra opsparede overskud inkl. 22% virksomhedsskat 250 

Overført til modregning i positiv kapitalindkomst 25 

Personlig indkomst 0 

  

Renteindtægter 25 

Overført underskud til modregning i positiv kapitalindkomst (25) 

Kapitalindkomst 0 

  

Skattepligtig indkomst 0 

Virksomhedsskatten på de opsparede overskud, svarende til t.kr. 55, vil som følge af fremførslen blive 

udbetalt til den skattepligtige. 
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3.3.14. Afståelse, ophør og fravalg af ordningen 

For at kunne anvende ordningen er det et krav, at der drives erhvervsmæssig virksomhed. Der vil som følge 

heraf, ved henholdsvis afståelse, ophør eller fravalg af reglerne om VSO, være en række følger, den 

skattepligtige skal være opmærksom på. 

I forbindelse med afståelse og ophør skelnes der mellem om afståelsen eller ophøret er fuldkomment, eller 

kun vedrører en del af den virksomhed eller de virksomheder, der drives af den skattepligtige. Som tidligere 

gennemgået i afsnit 3.3.2, vil flere virksomheder hos den erhvervsdrivende, medføre at alle disse, ved dette 

regelsæt, vil være omfattet af ordningen og blive behandlet som én virksomhed. 

Som udgangspunkt vil en fuldkommen afståelse eller ophør medføre, at den skattepligtige vil blive beskattet 

af et eventuelt indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af den dertilhørende foreløbige 

virksomhedsskat. Dette vil ske som personlig indkomst og vil foregå i det indkomstår, hvor afståelsen eller 

ophøret finder sted. Denne hovedregel fremgår af VSL § 15, stk. 1. Eventuelle avancer vil ikke indgå i 

virksomhedens skattemæssige resultat, men vil blive beskattet, som var reglerne i PSL anvendt og derfor 

efter de respektive avancelovgivninger. 

Den skattepligtige har dog mulighed for at anvende undtagelsen i VSL § 15, stk. 2. Denne foreskriver, at 

såfremt den skattepligtige opretholder opdelingen af virksomhedsøkonomien og privatøkonomien, vil denne 

kunne overtage eller påbegynde en anden virksomhed inden udløbet af det efterfølgende indkomstår, og 

derved opretholde sin VSO. Derved kan den skattepligtige undgå beskatning af tidligere indkomstårs 

opsparede overskud. Fastholdes VSO vil avancerne medgå til virksomhedens resultat på lige fod med det 

øvrige driftsoverskud. En hyppigt anvendt metode til at fastholde sin status som selvstændig 

erhvervsdrivende, er køb af fast ejendom til udlejning, da dette som udgangspunkt anses for at opfylde 

betingelserne herfor26. 

Umiddelbart vil en delvis afståelse eller et delvist ophør af en eller flere af virksomhederne ikke have direkte 

indflydelse på anvendelsen af VSO. Dette skyldes, at der i så fald fortsat vil være tale om en bestående 

virksomhed, hvorfor VSL § 1, stk. 1 er opretholdt. Dette er selvfølgelig forudsat, at den erhvervsdrivende 

fortsat ønsker at anvende reglerne for VSO. Det provenu, der opstår, vil skulle indgå i virksomhedens resultat, 

og vil således som udgangspunkt blive omfattet af hæverækkefølgen og derfor ikke kunne hæves til 

privatøkonomien uden fuld personlig beskatning. 

 
26 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048527 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048527
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Der er som ved fuldkommen afståelse og ophør, ligeledes en undtagelse til hovedreglen, når det kommer til 

delvis afståelse og ophør. 

Indledningsvist startes der med at behandle undtagelsen for et eventuelt delvist salg, der er reguleret i VSL 

15 a, stk. 1. Dette giver den skattepligtige mulighed for at overføre et beløb, der maksimalt svarer til 

nettovederlaget af det delvise salg fra indskudskontoen til mellemregningskontoen. Derved undgås der, at 

beløbet beskattes, da dette føres uden om den tidligere gennemgåede hæverækkefølge. Nettovederlaget 

opgøres som den kontantomregnede værdi af de overdragne aktiver og passiver. Gøres der brug af denne 

metode, vil det dog medføre, at forholdet mellem det overførte beløb og kapitalafkastgrundlaget primo i det 

delvise afståelsessår, skal bruges som grundlag for beskatning af en del af indestående primo på konto for 

opsparet overskud med tillæg af den dertilhørende virksomhedsskat. Ligeledes vil metoden medføre, at den 

skattepligtige maksimalt vil kunne opspare indkomstårets skattepligtige overskud med fradrag af den 

forholdsmæssige andel, beregnet ud fra det føromtalte forhold mellem overførslen og 

kapitalafkastgrundlaget primo. Ovenstående følger af VSL § 15 a, stk. 2. 

Der er ved et delvist ophør ikke samme likvide transaktion, der kan danne grundlag for en overførsel af et 

nettovederlag fra indskudskontoen til mellemregningskontoen. I VSL § 15 a, stk. 3, er det dog muligt at 

overføre et beløb mere eller mindre på samme vis, som ved et delvist salg. Til dette hører ligeledes også, at 

der skal overføres et forholdsmæssigt beløb fra indestående på konto for opsparede overskud samt en 

begrænsning i opsparing af indkomstårets overskud. Der kan dog i stedet for et nettovederlag, overføres et 

forholdsmæssigt beløb af kapitalafkastgrundlaget primo. Forholdet opgøres som værdien af aktiverne i den 

ophørte del af virksomheden mod samtlige aktiver i den bestående del af virksomheden. I forholdet udelades 

finansielle aktiver. 

Som tidligere omtalt skal den skattepligtige årligt tage stilling til, hvilket regelsæt der ønskes anvendt ved 

beskatningen af sin indkomst. Dette sker på den udvidede selvangivelse, og skal senest oplyses den 30. juni i 

det efterfølgende indkomstår. Det er således muligt for den skattepligtige at skifte mellem de forskellige 

regelsæt årligt. Dog gælder der særlige regler for indskudskontoen ved udtræden og genindtræden i VSO 

indenfor en femårig periode. Der henvises i den forbindelse til afsnit 3.3.4. 

Vælger den skattepligtige at udtræde af VSO, altså vælger at lade sig beskatte efter et andet regelsæt, vil et 

eventuelt indestående på konto for opsparet overskud forfalde til beskatning i det efterfølgende indkomstår, 

hvor VSO senest var anvendt. Dette minder derfor om situationen, hvor den skattepligtige fuldkomment 

afstår eller ophører med sin virksomhed uden påbegyndelse af ny virksomhed. Forskellen ligger dog i, hvilket 

indkomstår de opsparede overskud med virksomhedsskatten medregnes. Dette følger af VSL § 15 b, stk. 1. 
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3.3.15. Delkonklusion og opsamling 

Reglerne i VSL om VSO er blot en metode til at beregne skatten. Den giver mulighed for at flytte renter op i 

den personlige indkomst, opspare ikke hævet overskud samt beregne et kapitalafkast, der flyttes fra den 

personlige indkomst til kapitalindkomsten, der beskattes lavere. Sidstnævnte kapitalafkast er i disse år 

irrelevant, som følge af at satsen herfor andrager 0%. 

Ovenstående omfatter kun selvstændige erhvervsdrivende, og der følger en række krav, som følge af 

muligheden for at indkomstoptimere. De væsentligste krav omfatter, i tillæg til PSL om overholdelses af BFL 

og Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder, også en række øvrige krav. For eksempel at der 

udarbejdes et særskilt regnskab for virksomheden, virksomhedsøkonomien og privatøkonomien skal være 

opdelt og der skal årligt oplyses om tilvalget af VSO, samt værdierne af diverse opgørelser i VSO. Dette sker i 

forbindelse med udfyldelse af oplysningsskemaet. 

Alle de virksomheder, der drives privat, tilvælges samlet VSO og betragtes heri som én samlet virksomhed. 

Virksomhedens resultat opgøres som udgangspunkt ligesom under PSL. Dog medtages en eventuel 

ejendomsavance som en del af virksomhedens resultat – altså i den personlige indkomst. Renter medregnes 

til den periode, de vedrører. 

Der skal ved VSO laves en række opgørelser som indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, mellemregningskonto 

og konto for opsparet overskud. 

Indskudskontoen er et overblik over hvilke beskattede midler, der er indskudt i virksomheden.  

Kapitalafkastgrundlaget bruges til at beregne det tidligere omtalte kapitalafkast, der flyttes fra den personlige 

indkomst til kapitalindkomsten hos den skattepligtige. 

Såfremt både indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget er negativt enten primo eller ultimo, eller der 

hæves og indskydes på indskudskontoen i samme indkomstår, beregnes der en rentekorrektion, der har til 

formål at eliminere den fradragsværdi, der opnås ved at have renteudgifterne med i den personlige indkomst. 

Dette sker efter lovindgrebet i 2014. Rentekorrektionen bliver, modsat kapitalafkastet, tillagt den personlige 

indkomst og fradraget i kapitalindkomsten.  

Mellemregningskontoen er et overblik over hvilke midler, der kan hæves uden om hæverækkefølgen, så 

længe den ikke er negativ, da det i så fald vil anses som en hævning. 

Konto for opsparet overskud er en opgørelse over, hvad der netto er opsparet efter den foreløbige 

virksomhedsskat på nuværende 22%. Det er altså den indkomst, der ikke er ført til fuld beskatning endnu og 
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er det indkomstudjævnende element i VSO. Dette bruges ofte til at optimere til topskattegrænsen eller 

optimere indkomsten i forhold til årets hævninger. 

En negativ indskudskonto vil som følge af lovindgrebet i 2014 medføre, at der ikke kan opspares overskud, 

medmindre den er omfattet af overgangsreglen og bagatelgrænsen. Muligheden for opsparing af overskud, 

giver således mulighed for at opnå en likviditetsmæssig fordel i VSO ved at udskyde den resterende 

beskatning til et senere indkomstår. 

Lovindgrebet i 2014 medførte også, at fremtidige sikkerhedsstillelser for gæld, der ikke indgår i VSO med 

aktiver der gør, skulle anses som en overførsel af værdi til den skattepligtige. Værdien af sikkerhedsstillelsen 

skulle derfor beskattes. Særlige overgangsregler blev indført herom i forbindelse med muligheden for 

opsparing af overskud. 

Hæverækkefølgen, herunder den udvidede hæverækkefølge, skal sikre, at hævningerne i virksomheden 

beskattes og i den rigtige rækkefølge. 

Underskud behandles næsten ligesom ved PSL. Forud for dette modregnes underskuddet dog i opsparede 

overskud. Et eventuelt derefter tilbagestående underskud modregnes først i en eventuel positiv 

kapitalindkomst, for derefter at modregnes fuldt ud i den personlige indkomst, uagtet denne bliver negativ. 

Derfra gælder de i PSL fastsatte regler for fremførsel og skatteberegning i øvrigt. 

Vælges der at enten afstå eller ophøre hele eller dele af virksomheden eller fravælge reglerne om VSO, er 

der specifikke regler herfor.  

Fravælges VSO, vil dette medføre, at opsparede overskud vil forfalde til beskatning i året efter VSO senest 

var anvendt. 

Afstås henholdsvis ophører hele virksomheden, vil dette som udgangspunkt medføre samme resultat som 

ved fravalget af VSO – at opsparede overskud forfalder til beskatning. Ved afståelse eller ophør af virksomhed 

vil eventuelle opsparede overskud imidlertid blive beskattet i det pågældende indkomstår. Dog kan der ved 

opretholdelse af en særskilt virksomhedsøkonomi, indtil udgangen af efterfølgende indkomst, etableres en 

ny selvstændig virksomhed, hvorved beskatningen af opsparede overskud udskydes yderligere. 

Ved en delvis afståelse eller delvist ophør af virksomheden er reglerne for VSO fastholdt, hvorfor der som 

udgangspunkt ikke sker beskatning af opsparede overskud. Der er i stedet mulighed for at overføre et 

nærmere beregnet beløb til privatøkonomien udenom hæverækkefølgen. Metoden vil dog medføre, at en 

andel af opsparede overskud vil forfalde til beskatning, ligesom der vil være en begrænsning i muligheden 

for opsparing i det pågældende indkomstår.  
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4. Sammenligning og analyse af beskatningsformerne 

Dette afsnit har til formål at belyse hvilke fordele, ulemper og/eller forskelle, der er ved de to forskellige 

beskatningsmetoder med fokus på både skattemæssige såvel som administrationsmæssige forhold. 

Forholdene er således de, der vurderes at være mest væsentlige i forhold til valget. 

Dette gøres ved, at der på de beskrevne forhold, gennemgås de direkte forskelle, der er på de to metoder 

samt eksempler på eventuelle skattemæssige effekter heraf. 

Følgende forhold sammenlignes og analyseres. 

Overskrift Afsnit i projekt 

Krav for anvendelsen samt administration heraf Afsnit 4.1. 

Renter Afsnit 4.2. 

Indkomstudjævning Afsnit 4.3. 

Sikkerhedsstillelser Afsnit 4.4. 

Kapitalafkast og rentekorrektion Afsnit 4.5. 

Delkonklusion og opsamling Afsnit 4.6. 
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4.1. Krav for anvendelsen samt administration heraf 

Den grundlæggende beskatning sker efter PSL, ligesom denne metode vil blive anvendt såfremt, VSO ikke 

tilvælges. PSL vil også være den mest lempelige og lige til for den skattepligtige. Hvorvidt der vælges 

beskatning efter PSL eller VSO, vil dette stadig medføre, at både BFL og Mindstekravsbekendtgørelsen for 

mindre virksomheder skal overholdes. 

Det er et særligt krav for at anvende reglerne om VSO, at man overholder kravene om at være anset som 

selvstændig erhvervsdrivende. Ligeledes er det et krav, at der udarbejdes et selvstændigt regnskab for 

virksomheden, og der opgøres en række konti såsom indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, 

mellemregningskonto, konto for opsparede overskud m.v. Af samme årsag er det også et krav, at privat- og 

virksomhedsøkonomien holdes adskilt. 

De krav, opgørelser og den kompleksitet der følger af valget om VSO-reglerne, vil typisk medføre, at der er 

behov for ekstern rådgivning i form af revisor eller lignende. Dette vil medføre en væsentlig større 

administrationsbyrde, som den skattepligtige skal have med i sine overvejelser omkring beskatningsformen. 

Typisk vil ekstern rådgivning omkring VSO også koste relativt mere, da rådgiveren selvsagt også skal holde 

styr på en række yderligere elementer. 

Valget af regelsæt skal således holde den skatteudskydelse og mulige skattebesparelse, der kan opnås op 

mod den administrationsbyrde og meromkostning, der om muligt vil tilkomme til revisor eller anden rådgiver 

som følge heraf. 

Et vigtigt element vil typisk også være, at den skattepligtige er nødt til at sætte sig grundlæggende ind i 

reglerne om VSO for, at undgå at komme på kant med de forskellige krav, der yderligere stilles herfor. 
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4.2. Renter 

Almindelig lovgivning, PSL, medfører, at virksomhedens resultat bliver opdelt i et resultat før finansiering, 

der bliver beskattet som personlig indkomst og et resultat af finansielle poster, der bliver beskattet som 

kapitalindkomst. Der er her umiddelbart tre væsentlige situationer, den skattepligtige skal have i tankerne. 

Situationerne er henholdsvis, at der ingen renter er i virksomheden, der er væsentlige nettorenteindtægter 

i virksomheden og der er væsentlige nettorenteudgifter i virksomheden. Når det betegnes som væsentlige 

renter, menes der, at nettorenteudgifter i virksomheden på for eksempel kr. 2.000 ikke vil påvirke 

skatteberegningen i et væsentligt omfang. 

Har virksomheden ingen renter, er det selvsagt ikke dette forhold, der skal indgå som et afgørende element 

i beslutningen. Der skal derimod skeles til de øvrige forhold. 

Er situationen derimod, at virksomheden har væsentlige nettorenteindtægter, er størrelsen heraf af 

betydning. Hvorvidt de beskattes som personlig indkomst eller kapitalindkomst afgør, om der skal beskattes 

op mod henholdsvis 52,05%27 eller 42%28. Positiv kapitalindkomst tillægges grundlaget for bundskatten, og 

vil således direkte påvirke skatteberegningen. Overstiger de ligeledes netto, et bundfradrag på kr. 44.80028, 

vil de også indgå i topskattegrundlaget. Er nettorenteindtægterne således under bundfradraget, vil det 

isoleret set være en fordel ikke at vælge VSO. Det skal dog bemærkes, at der skal relativt store beløb til for 

at forskellen er af betydning. 

Det modsatte gælder dog ikke for så vidt angår renteudgifter. Dette skyldes, at de for det første giver fradrag 

i den personlige indkomst, som tillige også vil medføre en besparelse i arbejdsmarkedsbidraget. Den 

akkumulerede effekt er derfor hurtig mere væsentlig for skatteberegningen. Besparelsen skyldes, at 

arbejdsmarkedsbidraget beregnes ud fra virksomhedens resultat, hvor altså renterne fragår, og dermed 

nedbringer grundlaget fra hvor arbejdsbidraget beregnes. Derfra beregnes så de øvrige skatter, hvilket altså 

medfører den afledte effekt. 

VSO er ofte anvendt ved forældrekøb af lejligheder, hvor der således opnås det føromtalte højere 

rentefradrag i den personlige indkomst. Dog er der lagt op til, at muligheden for at lade forældrekøb indgå i 

VSO bliver afskaffet fra og med indkomståret 2021. Dette følger af den aftalte finanslov for 202029. 

Et valg ud fra virksomhedens renter skal således bygges på omfanget af renterne, samt om de netto er 

positive eller negative. Eksemplet nedenfor har til formål at illustrere ovenstående i praksis. 

 
27 Skatteloft, PSL § 19. 
28 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
29 https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf, side 34 – 35. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
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4.2.1. Eksempel på væsentlige nettorenteudgifter 

Der forestilles en virksomhed, som for eksempel driver en udlejningsejendom, hvor følgende skattemæssige 

oplysninger om resultat af virksomhed er givet. 

Post kr. 

Resultat før finansiering 500.000 

Nettorenteudgifter (100.000) 

Årets resultat 400.000 

I øvrigt oplyses det, at den skattepligtige er bosat på Frederiksberg, ikke er medlem af folkekirken ultimo 

indkomståret og ikke har indkomst i øvrigt. Hele årets overskud er hævet. Indkomstopgørelsen vil som følge 

af ovenstående oplysninger, se ud som følger for PSL og VSO. 

Post PSL 

kr. 

VSO 

kr. 

Resultat af virksomhed 500.000 400.000 

- Arbejdsmarkedsbidrag, 8% (40.000) (32.000) 

Personlig indkomst 460.000 368.000 

   

Renter, virksomhed (100.000) 0 

Kapitalindkomst (100.000) 0 

   

Beskæftigelsesfradrag30 (37.200) (37.200) 

Jobfradrag30 (2.100) (2.100) 

Ligningsmæssige fradrag (39.300) (39.300) 

   

Skattepligtig indkomst 320.700 328.700 

 
30 Fuldt beskæftigelses- og jobfradrag grundet indkomsten størrelse. 
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Om der vælges PSL eller VSO ved beskatning af ovenstående forholdsvise simple eksempel, vil umiddelbart 

kunne give en ikke uvæsentlig skattebesparelse. Dette til trods for at der i den skattepligtig indkomst kun er 

en forskel på kr. 8.000 – svarende til arbejdsmarkedsbidraget. 

Skatteberegningen for de to metoder vil således være forskellige og se ud som følger. 

Skat PSL 

kr. 

VSO 

kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag, 8% af henholdsvis kr. 500.000 og kr. 400.000 40.000 32.000 

Bundskat, 12,13% af henholdsvis kr. 460.000 og kr. 368.000 55.798 44.638 

Kommuneskat, 22,8% af henholdsvis kr. 320.700 og kr. 328.700 73.120 74.944 

Personfradrag, bundfradrag, 12,13% af kr. 46.200 (5.604) (5.604) 

Personfradrag, kommuneskat, 22,8% af kr. 46.200  (10.534) (10.534) 

Nedslag for negativ kapitalindkomst, 8% af henholdsvis kr. 100.000 

og kr. 0, dog maksimalt kr. 4.000 (4.000) 0 

Skat i alt 148.780 135.444 

Som det ses, medfører rentefradraget i den personlige indkomst en direkte besparelse i beregning af 

arbejdsmarkedsbidraget på kr. 8.000. Samtidig opnås der en besparelse i bundskatten på kr. 11.160. 

Omvendt bliver den beregnede kommuneskat forhøjet med kr. 1.824, ligesom der ikke opnås nedslag i 

skatten for negativ kapitalindkomst. 

Samlet set opnås der dog ved valg af VSO en skattebesparelse i det pågældende eksempel og indkomstår på 

kr. 13.336, svarende til 8,96%31 af skatten ved PSL. 

  

 
31 Besparelse i procent: (kr. 148.780 – kr. 135.444) / kr. 148.780 = 8,96%. 
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4.3. Indkomstudjævning 

Det er tidligere omtalt, at hele den indkomst der opstår i virksomheden, beskattes i det pågældende 

indkomstår efter reglerne i PSL. Omvendt giver reglerne i VSO den skattepligtige mulighed for at opspare den 

del af overskuddet, der ikke er hævet ud til privatøkonomien. 

Dette er fordelagtigt for den skattepligtige, der enten har en svingende indkomst omkring topskattegrænsen, 

eller den skattepligtige, der konsekvent har en indkomst, der overstiger grænsen for topskat, men ikke hæver 

hele overskuddet. Et eksempel på svingende indkomst omkring topskattegrænsen, er illustreret nedenfor. 

 

 Figur 1 – illustration af indkomstfordeling over en årrække sammenholdt med topskattegrænsen.  

Muligheden i VSO for at opspare overskud, giver den skattepligtige mulighed for at tilpasse sine hævninger 

til topskattegrænsen og derved undgå at blive beskattet af det fulde resultat, men kun med foreløbige 22%. 

Sat i forhold til ovenstående illustration ville det betyde, at der i de ulige indkomstår kun hæves til 

topskattegrænsen, hvorved resten af overskuddene opspares. I de lige indkomstår vil der hæves hele årets 

resultat med tillæg af et indestående på konto for opsparet overskud og den dertilhørende virksomhedsskat 

- til dette samlet ramte grænsen for topskatten. Groft sagt ville det således på sigt spare topskatten for den 

skattepligtige. 

Det er således et vigtigt punkt for den skattepligtige at tage stilling til, hvor stor indkomsten forventes at 

blive. Som udgangspunkt vil det anbefales, isoleret set ud fra dette forhold, at tilvælge VSO i de tilfælde hvor 

indkomsten svinger omkring topskattegrænsen eller hvor indkomsten ligger i topskatten uden hele 

overskuddet hæves. Den førnævnte besparelse af topskatten er dog kun en reel besparelse, såfremt beløbet 

føres til beskatning under topskattegrænsen. Ellers vil der reelt blot være tale om en skatteudskydelse. 
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Det likviditetsmæssige aspekt bør også være en vigtig faktor, der skal tages med i overvejelserne. Er der ikke 

behov for likviditeten, og virksomheden i øvrigt betaler negative renter af indestående, vil opsparing af 

overskud ikke være relevant. Der følger nu et eksempel, der illustrerer muligheden for opsparing samt 

effekten på skatteberegningen. 

4.3.1. Eksempel på indkomstudjævning 

Der forestilles en virksomhed, der driver konsulentvirksomhed, og hvor driften giver et overskud på kr. 

800.000. For eksemplets skyld, har virksomheden ingen renteindtægter eller -udgifter.  

I øvrigt oplyses det, at den skattepligtige igen er bosat på Frederiksberg, fortsat ikke er medlem af folkekirken 

ultimo indkomståret og ligeledes ikke har indkomst i øvrigt. 

Den skattepligtige har, efter aftale med sin rådgiver, kun hævet op til topskattegrænsen på kr. 558.043 før 

arbejdsmarkedsbidrag i det pågældende indkomstår. Indkomstopgørelsen vil som følge af ovenstående 

oplysninger, se ud som følger for PSL og VSO. 

Post PSL 

kr. 

VSO 

kr. 

Resultat af virksomhed 800.000 800.000 

- Opsparing af overskud32 0 (241.957) 

Resultat af virksomhed efter opsparing af overskud 800.000 558.043 

- Arbejdsmarkedsbidrag, 8% (64.000) (44.643) 

Personlig indkomst 736.000 513.400 

   

Kapitalindkomst 0 0 

   

Beskæftigelsesfradrag33 (37.200) (37.200) 

Jobfradrag30 (2.100) (2.100) 

Ligningsmæssige fradrag (39.300) (39.300) 

   

Skattepligtig indkomst 696.700 474.100 

 
32 Opsparing af overskud ved VSO: kr. 800.000 – kr. 558.043 = kr. 241.957. 
33 Fuldt beskæftigelses- og jobfradrag grundet indkomstens størrelse. 
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Hvorvidt der vælges PSL eller VSO ved beskatning, af ovenstående simple eksempel, vil umiddelbart kunne 

give en væsentlig skatteudskydelse i første omgang. 

Skatteberegningen for de to metoder vil således være forskellige og se ud som følger. 

Skat PSL 

kr. 

VSO 

kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag, 8% af henholdsvis kr. 800.000 og kr. 558.043 64.000 44.643 

Bundskat, 12,13% af henholdsvis kr. 736.000 og kr. 513.400 89.277 62.275 

Topskat, 15% af henholdsvis kr. 222.600 og kr. 034 33.390 0 

Kommuneskat, 22,8% af henholdsvis kr. 696.700 og kr. 474.100 158.848 108.095 

Virksomhedsskat, 22% af kr. 241.95735 0 53.231 

Personfradrag, bundfradrag, 12,13% af kr. 46.200 (5.604) (5.604) 

Personfradrag, kommuneskat, 22,8% af kr. 46.200  (10.534) (10.534) 

Skat i alt 329.377 252.106 

Umiddelbart ville det være fristende at sige, at der var en skattebesparelse på kr. 77.271, svarende til 

forskellen mellem beskatningen ved PSL og VSO. Dette er imidlertid ikke helt tilfældet. Dette skyldes, at der 

ved brug af VSO brutto opspares kr. 241.957. Dette medfører, at dette beløb foreløbigt bliver beskattet med 

22%, hvortil den resterende skattebetaling heraf vil forfalde i det indkomstår, det hæves. På konto for 

opsparet overskud vil der således ultimo dette indkomstår være et indestående på kr. 188.72636.  

Der vil på dette opsparede overskud ligge en latent skat svarende til arbejdsmarkedsbidraget og den 

marginale skatteprocent, som beløbet hives ud til. Den latente skat kan opgøres som følger (forudsat beløbet 

senere hæves over grænsen for topskat). 

  

 
34 Topskat ved PSL: kr. 736.000 – 513.400 = kr. 222.600. Ved VSO er der ikke indkomst i topskatten. 
35 Foreløbig virksomhedsskat på opsparing. Kun aktuelt ved VSO. 
36 Brutto opspares der kr. 241.957. Konto for opsparet overskud opgøres netto, og fremkommer som følger: kr. 241.957 
* (1 – 22%) = 188.726. 
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Latent skat på konto for opsparet overskud kr. 

Opsparet overskud, brutto 241.957 

- Arbejdsmarkedsbidrag, 8% 19.356 

Beregningsgrundlag for marginalskat 222.601 

Bundskat, 12,13% af kr. 222.601 27.002 

Topskat, 15% af kr. 222.601 33.390 

Kommuneskat, 22,8% af kr. 222.601 50.753 

A conto-betaling af virksomhedsskat, 22% af kr. 241.957 (53.231) 

Latent skat i alt 77.270 

Som eksemplet tydeliggør, er det væsentligt at påpege, at der som udgangspunkt ikke er tale om en 

skattebesparelse. Den skattebesparelse, man umiddelbart så mellem PSL og VSO, skyldes blot, at denne ikke 

er pålagt den skattepligtige endnu. 

Fordelen kan for det første være den skatteudskydelse, som den skattepligtige kan opnå, der giver 

virksomhedsejeren mulighed for at investere i virksomheden for lavt beskattede midler. 

Ønskes der en decideret skattebesparelse, vil det kræve, at det opsparede overskud hæves i de indkomstår, 

hvor indkomsten ikke overstiger grænsen for topskat (se figur 1, i afsnit 4.3). Der vil i så fald kunne spares 

topskatten på 15%, svarende til kr. 33.390.  
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4.4. Sikkerhedsstillelser 

Eventuelle sikkerhedsstillelser er også et element, som den skattepligtige skal have med i sine overvejelser.  

Vælges der at gøre brug af reglerne om PSL, vil dette element ikke være relevant, da det ikke vil påvirke hvad, 

der skal beskattes. Den skattepligtige skal derfor ikke tage stilling til disse i den forbindelse. 

Tænker den skattepligtige derimod at gøre brug af reglerne om VSO, vil eventuelle sikkerhedsstillelser for 

gæld, der ikke indgår i VSO, med aktiver der gør, have betydning for det beløb, der vil blive beskattet. 

Det vil derfor være en god idé at danne sig et overblik over hvorvidt, der er gæld, der ikke indgår i 

virksomheden, som har fået stillet aktiver, der gør, som sikkerhed herfor. Pengeinstituttet har ikke 

nødvendigvis orienteret den skattepligtige om sikkerhedsstillelsen i virksomhedens aktiver, men dette kan 

alligevel for pengeinstituttets side, have indgået i grundlaget for vurderingen. Inden der tilvælges VSO, vil det 

derfor være en god anbefaling at kontakte disse kreditorer med henblik på oplysning om eventuelle 

sikkerhedsstillelser, og beregne den eventuelle skattemæssige effekt heraf. 

4.5. Kapitalafkast og rentekorrektion 

Kapitalafkast og rentekorrektion er hinandens modsætninger og gælder kun for VSO. Som tidligere omtalt er 

kapitalafkast et afkast, man får på baggrund af den investerede kapital i virksomheden. Kapitalafkastet 

fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges til kapitalindkomsten – til en lavere beskatning. 

Omvendt er rentekorrektion en selvkontrollerende effekt, der skal nedbringe fradragsværdien af renter for 

eksempelvis at have medtaget privat gæld i VSO. Denne tillægges omvendt til den personlige indkomst og 

fratrækkes i kapitalindkomsten – til en højere beskatning. Rentekorrektionen har til formål at eliminere 

fradragsværdien af renter på ikke-erhvervsmæssig gæld, der er medtaget i VSO. Der henvises til afsnit 3.3.6 

om rentekorrektion, da teorien bag er forholdsvis omfattende, og ikke er nødvendig at gengive direkte.  

Som følge af at kapitalafkastsen disse år er 0%, er dette ikke et egentligt forhold, der skal tages stilling til på 

nuværende tidspunkt. Den skattepligtige skal dog være opmærksom på, at satsen herfor kan ændre sig, 

hvilket dog vil være en fordel for den skattepligtige. Det er dog et væsentligt forhold, da det bør ses i 

sammenhæng med rentekorrektion. 

Den skattepligtige bør dog have en rentekorrektion for øje, såfremt privat gæld overvejes at medtages i VSO. 

Dette skyldes, at dette delvist vil udligne en eventuel rentefordel som gennemgået i ovenstående afsnit 3.3.6. 

Ligeledes vil muligheden for opsparing begrænses, såfremt indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget er 

negativt primo eller ultimo, eller såfremt der indskydes og hæves på indskudskontoen i samme indkomstår. 

Som følge af en negativ indskudskonto vil dette derfor også medføre begrænsning i opsparing af overskud, 

jf. afsnit 3.3.8. Det vil altså medføre en række begrænsninger, hvorfor det faktisk påvirker ordningen i et 

meget stort omfang og kan udhule værdien heri. 
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4.6. Delkonklusion og opsamling 

Det må konkluderes, at der skal tages højde for den administrative byrde, der følger ved et eventuelt tilvalg 

af reglerne for VSO. Som følge af de opgørelser, der yderligere skal laves ved VSO, vil det, såfremt der gøres 

brug af ekstern rådgiver, også alt andet lige medføre en meromkostning hertil. Den skattepligtige vil nok også 

skulle sætte sig nogenlunde ind i det udvidede regelsæt for at danne sig en grundlæggende forståelse af, 

hvordan ordningen hænger sammen. PSL er relativt mere lige til og har færre krav m.v. 

Muligheden for at den skattepligtige kan fradrage virksomhedens renter i den personlige indkomst ved VSO, 

er et af de elementer, der kan give en væsentlig skattebesparelse. Den skattepligtige skal dog sondre mellem, 

om disse er positive eller negative samt omfanget heraf. Nettorenteudgifter bør være af et væsentligt 

omfang, førend det alene fra dette forhold er anbefalelsesværdigt. Omvendt vil væsentlige 

nettorenteindtægter minimere værdien af et tilvalg af VSO. Begge forhold skyldes først og fremmest, at de 

med det samme påvirker beregningen af arbejdsmarkedsbidraget og efterfølgende den skatteværdi, de ved 

deres respektive placering i den personlige indkomst og kapitalindkomsten får. 

Opsparing af ikke hævede overskud er et væsentlig forhold, der vejer tungt i beslutningen om tilvalget af 

VSO. Som udgangspunkt er dette forhold fordelagtigt for den skattepligtige, der enten har en svingende 

indkomst omkring topskattegrænsen, eller den skattepligtige der konsekvent har en indkomst, der overstiger 

grænsen for topskat, men ikke hæver hele overskuddet. Dette giver den skattepligtige muligheden for at 

spare i topskatten samt optimere sin likviditet med skatteudskydelse til senere indkomstår. Omvendt 

forfalder hele overskuddet til beskatning i de respektive indkomstår ved anvendelsen af PSL. 

Sikkerhedsstillelser bør i henhold til muligheden for opsparing også holdes for øje, da disse kan blive anset 

som værdier overført til den skattepligtige – og forøger dermed det beløb, der skal beskattes. Dette skal dog 

ses som et tillægsforhold til muligheden for indkomstudjævningen. 

Det sidste væsentlige forhold vedrører kapitalafkast og rentekorrektion, som skatteteknisk reelt set er 

hinandens modsætninger. Kapitalafkastet kan være fordelagtigt, hvis der er foretaget væsentlige 

investeringer i virksomheden, der dermed kan rykke en del af indkomsten fra den personlige indkomst til 

kapitalindkomsten. 

Rentekorrektionen er i sig selv måske nok et mindre væsentligt forhold. Det har til formål at eliminere 

fradragsværdien af nettorenteudgifter i den personlige indkomst under en række forhold, der tidligere er 

gennemgået. Der henvises blandt andet til afsnit 3.3.6. Beregnes der rentekorrektion, vil dette imidlertid 

også begrænse muligheden for indkomstudjævning, hvorfor der i dette perspektiv bliver et væsentligt 

forhold, der bør undgås at blive omfattet af, da dette minimerer en væsentlig fordel ved ordningen. 
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Samlet set bør den skattepligtige derfor tage stilling til, om den øgede administrationsbyrde opvejer den 

meromkostning og de offeromkostninger, der om muligt følger et tilvalg af VSO. Dertil skal der skeles til 

virksomhedens finansielle poster samt indkomstfordelingen og likviditeten i øvrigt i virksomheden. 
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5. Analyse af case 

Denne fiktive case har til formål at vise den teori, der er blevet gennemgået samt de fordele og ulemper, der 

er mellem PSL og VSO i praksis. Casen skulle derfor gerne illustrere en række af de tidligere gennemgåede 

forhold, samt den direkte påvirkning heraf på de dertil følgende skatteberegninger. For casens skyld, 

beregnes der ikke på kapitalafkastgrundlaget, idet dette vurderes uhensigtsmæssigt og irrelevant, taget 

satsen for kapitalafkast i betragtning. I forhold til påvirkningen af en eventuel rentekorrektion, vil dette tillige 

kræve, at indskudskontoen er negativ primo eller ultimo. 

5.1. Introduktion 

Den selvstændige erhvervsdrivende, Jesper Sørensen, driver til dagligt en mindre produktionsvirksomhed af 

diverse møbler til virksomheder rundt om i Danmark. 

Jesper er 55 år gammel og har gennem en lang årrække drevet virksomheden alene. Jesper er bosat i 

Frederiksberg Kommune, han er ikke gift og har ingen indkomst og fradrag i øvrigt. Virksomheden er hans 

pensionsopsparing, der har oparbejdet ham en betragtelig formue i privaten, som han selv forvalter.  

De seneste mange år han har drevet virksomheden, har han selv forestået bogføringen, ligesom han altid har 

ladet sig beskatte efter de almindelige regler i PSL. Jespers nabo er også selvstændig, og fortalte Jesper om 

mulighederne i VSO, hvilket har fanget hans opmærksomhed. 

Jesper ønsker dog ikke at arbejde mange år fremover, som følge af en række personlige forhold. Han har 

derfor kontaktet mig med henblik på, at han indenfor de næste fem år gerne vil trække sig tilbage fra 

arbejdsmarkedet. Herefter har han en mulig køber af virksomheden fra og med ultimo år 5. 

I forbindelse med vores indledende møde, drøfter vi Jespers virksomhed. Jesper oplyser her, at hans 

pengeinstitut endnu ikke har indført negative renter på hans indeståender. Jesper har altid haft det bedst 

med at have pengene stående på sin egen konto i enten privat regi eller i virksomheden, til dårlige tider og 

uforudsete udgifter. 

Vi aftaler derfor, at der ud fra nedenstående indkomst, skal udarbejdes indkomstopgørelser, og de 

dertilhørende skatteberegninger for de to metoder, for at han kan se effekterne og forskellene imellem. 

Som følge af opgavens afgræsning, anbefales der ikke alternativer som for eksempel en skattefri 

virksomhedsomdannelse, hvilket ellers ville være en mulighed med den ellers fremlagte tidshorisont, da 

dette ville kunne være en ”pengetank” til Jespers pension og udskyde en endelig beskatning yderligere. 
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Post År 1 

kr. 

År 2 

kr. 

År 3 

kr. 

År 4 

kr. 

År 5 

kr. 

Resultat før finansiering 1.110.000 1.255.000 1.195.000 1.305.000 3.070.000 

Nettorenteudgifter (44.400) (50.200) (47.800) (52.200) (42.800) 

Årets resultat 1.065.600 1.204.800 1.147.200 1.252.800 3.027.200 

Der er i år 5 indregnet en goodwill avance på kr. 2.000.000. Øvrige aktiver og passiver er overdraget til deres 

skattemæssige værdier, hvorfor der ingen avance er herpå. Køberen betaler således alene for Jespers 

kundekartotek. 

 

Hævninger i de kommende indkomstår forudsættes at medføre følgende minimum til den personlige 

indkomst før arbejdsmarkedsbidrag, såfremt VSO bliver tilvalgt. 

Post År 1 

kr. 

År 2 

kr. 

År 3 

kr. 

År 4 

kr. 

År 5 

kr. 

Minimum for personlig indkomst 692.640 783.120 745.680 814.320 667.680 

Der vil som bekendt ved PSL, ske beskatning af det fulde overskud i den enkelte indkomstår. 

5.2. Indskudskonto 

Indledningsvist skal Jespers indskudskonto opgøres, såfremt han vælger at gøre brug af VSO. I denne 

forbindelse efterspørges den skattemæssige balance i år 0, som Jesper udleverer med nedenstående 

informationer. 

Aktiver kr. Passiver kr. 

Driftsmidler 480.000 Kapitalkonto 305.000 

Varelager 75.000 Kreditorer 210.000 

Debitorer 130.000 Kassekredit 65.000 

Periodeafgrænsningsposter 25.000 Anden gæld 130.000 

Aktiver i alt 710.000 Passiver i alt 710.000 

Ovenstående skattemæssige balance omfatter driftsmidler, der andrager den skattemæssige saldoværdi. 

Driftsmidlerne omfatter produktionsudstyr. Varelageret er opgjort til fremstillingsprisen for virksomheden 
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og består primært af præproducerede elementer til fremtidige ordrer. Debitorer, 

periodeafgrænsningsposter, kreditorer, kassekredit og anden gæld er indregnet til deres respektive 

kursværdi. Anden gæld omfatter hovedsageligt skyldig moms for seneste momsperiode. 

Indskudskontoen opgøres herefter til de indskudte aktivers værdi med fradrag af de indskudte gældsposter 

i virksomheden. Da jeg, ligesom i eksemplet i afsnit 3.3.4.1, ikke har korrektioner til ovenstående værdier, vil 

indskudskontoen være lig med virksomhedens kapitalkonto – altså kr. 305.000. 

Beregningen af indskudskontoen opgøres som følger. 

Post kr. 

Driftsmidler 480.000 

Varelager 75.000 

Debitorer 130.000 

Periodeafgrænsningsposter 25.000 

Kreditorer (210.000) 

Kassekredit (65.000) 

Anden gæld (130.000) 

Indskudskonto ved indtræden 305.000 

Der indskydes jf. ovenstående således netto beskattede midler for kr. 305.000. Såfremt Jesper vælger at lade 

sig beskatte efter reglerne for VSO, vil dette være det sidste i hæverækkefølgen. Det bemærkes, at som følge 

af den positive indskudskonto, vil der ikke være grundlag for begrænsning i opsparing af overskud under VSO. 

Som det vil ses i det følgende, hæves der ikke ud over, hvad der tjenes ved brug af VSO. Indskudskontoen er 

således uændret indtil ophøret med VSO i forbindelse med afståelsen i år 5. 

5.3. Indkomstopgørelserne 

Jeg indleder arbejdet med at opstille indkomstopgørelserne for PSL idet, hele overskuddet beskattes i det 

enkelte indkomstår, og derved er relativt let at opgøre.  

Efterfølgende blev det indledende konstateret, at indskudskontoen var positiv, hvorfor der ikke er grundlag 

for en rentekorrektion, uagtet at kapitalafkastgrundlaget ikke er opgjort. 

Derfra blev der opstillet en overskudsdisponering ud fra matricen i afsnit 3.3.12. Denne dannede grundlaget 

for indkomstopgørelserne, såfremt der tilvælges VSO. 
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5.3.1. Indkomstopgørelser ved PSL 

Indkomstopgørelserne for de 5 indkomstår vil under PSL se ud som følger. 

Post År 1 

kr. 

År 2 

kr. 

År 3 

kr. 

År 4 

kr. 

År 5 

kr. 

Resultat af virksomhed 1.110.000 1.255.000 1.195.000 1.305.000 3.070.000 

- Arbejdsmarkedsbidrag, 8% (88.800 (100.400) (95.600) (104.400) (245.600) 

Personlig indkomst 1.021.200 1.154.600 1.099.400 1.200.600 2.824.400 

      

Renter, virksomhed (44.400) (50.200) (47.800) (52.200) (42.800) 

Kapitalindkomst (44.400) (50.200) (47.800) (52.200) (42.800) 

      

Beskæftigelsesfradrag (37.200) (37.200) (37.200) (37.200) (37.200) 

Jobfradrag (2.100) (2.100) (2.100) (2.100) (2.100) 

Ligningsmæssige fradrag (39.300) (39.300) (39.300) (39.300) (39.300) 

      

Skattepligtig indkomst 937.500 1.065.100 1.012.300 1.109.100 2.742.300 

Som det ses ovenfor, medregnes virksomhedens renter til kapitalindkomsten ligesom, at goodwillavancen 

medregnes til den personlige indkomst, da denne ikke kan henføres til kapitalindkomst. 

Den beregnede skat på baggrund af indkomstopgørelserne fremgår af det efterfølgende afsnit.  
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5.3.2. Indkomstopgørelser ved VSO 

Indledningsvist opstilles der i matricen nedenfor, overskudsdisponeringer for de kommende 5 indkomstår. 

Der startes med at udfylde virksomhedens skattepligtige indkomst i henhold til de oplyste tal. Derfra kan det 

resterende overskud udledes, da kapitalafkastet i disse år forudsættes at andrage 0%. 

Det oplyses derfra, at der i årene er foretaget en række hævninger, for hvilke der minimum skal medføre 

beskatning. I årene 1 til 4 udfyldes disse tal i boksen for hævet resterende overskud, da jeg vil minimere den 

personlige indkomst mest muligt. Derfra udledes indkomsten til virksomhedsbeskatningen som forskellen i 

det pågældende indkomstår mellem det resterende overskud og hævet resterende overskud. 

Indkomst til virksomhedsbeskatning fordeler sig med 22% (svarende til virksomhedsskatteprocenten) og 78% 

på boksen for henholdsvis virksomhedsskat og konto for opsparet overskud – ligeledes i år 1 til 4. 

Slutteligt afstås virksomheden i år 5, hvorfor der for dette indkomstår mangler at blive udfyldt en disponering 

for de sidste fire bokse til højre i matricen. Da opsparede overskud forfalder til beskatning med tillæg af 

virksomhedsskatten, betyder det, at opsparingen fra tidligere indkomstår vil skulle fragå konto for opsparet 

overskud. År 5 for virksomhedsskatten og konto for opsparet overskud vil således være den negative sum af 

tidligere års tilgange herpå. Summen af disse vil skulle henføres til indkomst til virksomhedsbeskatning, 

hvorfra hævet resterende overskud endeligt kan udledes. 

 

Virksomhedens 
skattepligtige 

indkomst

År 1: kr. 1.065.600

År 2: kr. 1.204.800

År 3: kr. 1.147.200

År 4: kr. 1.252.800

År 5: kr. 3.027.200

Kapitalafkast

Alle år: kr. 0

Resterende overskud

År 1: kr. 1.065.600

År 2: kr. 1.204.800

År 3: kr. 1.147.200

År 4: kr. 1.252.800

År 5: kr. 3.027.200

Hævet resterende 
overskud

(Personlig indkomst)

År 1: kr. 692.640

År 2: kr. 783.120

År 3: kr. 745.680

År 4: kr. 814.320

År 5: kr. 4.661.840

Indkomst til 
virksomhedsbeskatning

År 1: kr. 372.960

År 2: kr. 421.680

År 3: kr. 401.520

År 4: kr. 438.480

År 5: (kr. 1.634.640)

Virksomhedsskat

År 1: kr. 82.051

År 2: kr. 92.770

År 3: kr. 88.334

År 4: kr. 96.466

År 5: (kr. 359.621)

Konto for opsparet 
overskud

År 1: kr. 290.909

År 2: kr. 328.910

År 3: kr. 313.186

År 4: kr. 342.014

År 5: (kr. 1.275.019)
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Matricen vil herefter danne grundlag for indkomstopgørelsen for de 5 indkomstår under VSO. Disse vil se ud 

som følger. 

Post År 1 

kr. 

År 2 

kr. 

År 3 

kr. 

År 4 

kr. 

År 5 

kr. 

Resultat af virksomhed 1.065.600 1.204.800 1.147.200 1.252.800 3.027.200 

- Opsparing af overskud (372.960) (421.680) (401.520) (438.480) 0 

+ Hævet overskud 0 0 0 0 1.634.640 

Resultat af virksomhed efter 

opsparing/hævning af overskud 692.640 783.120 745.680 814.320 4.661.840 

- Arbejdsmarkedsbidrag, 8% (55.411) (62.649) (59.654) (65.145) (372.947) 

Personlig indkomst 637.229 720.471 686.026 749.175 4.288.893 

      

Kapitalindkomst 0 0 0 0 0 

      

Beskæftigelsesfradrag (37.200) (37.200) (37.200) (37.200) (37.200) 

Jobfradrag (2.100) (2.100) (2.100) (2.100) (2.100) 

Ligningsmæssige fradrag (39.300) (39.300) (39.300) (39.300) (39.300) 

      

Skattepligtig indkomst 597.929 681.171 646.726 709.875 4.249.593 

Her medregnes renter af virksomheden til den personlige indkomst, modsætningsvist ved PSL, hvor disse 

blev medregnet som kapitalindkomst. Goodwillavancen i år 5 medregnes ligeledes her under den personlige 

indkomst, som tilfældet var ved PSL. 

Den beregnede skat på baggrund af indkomstopgørelserne fremgår af det efterfølgende afsnit. 

5.4. Skatteberegninger samt opsparet overskud 

For at give det bedst mulige overblik opstilles de enkelte års skatteberegninger overfor hinanden, hvortil der 

i umiddelbar forlængelse heraf, opgøres den latente skat i forbindelse med den opsparing, der finder sted 

ved anvendelsen af VSO. 
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5.4.1. År 1 – 4 

Skatten, der skal betales i årene 1 til 4, beregnes først på baggrund af de opgjorte indkomstopgørelser for de 

pågældende indkomstår, da der i denne årrække opspares ikke hævet overskud. Det er således 

gennemgående de samme beregninger – dog selvfølgelig forskelligt beregningsgrundlag årene imellem. Disse 

er oplistet i det følgende. 

Skat i år 1 PSL 

kr. 

VSO 

kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag, 8% af henholdsvis kr. 1.110.000 og kr. 

692.640 88.800 55.411 

Bundskat, 12,13% af henholdsvis kr. 1.021.200 og kr. 637.229 123.872 77.296 

Topskat, 15% af personlig indkomst over kr. 513.400, henholdsvis 

kr. 507.800 og kr. 123.829 76.170 18.574 

Virksomhedsskat, 22% af opsparet overskud ved VSO, kr. 372.960 0 82.051 

Kommuneskat, 22,8% af henholdsvis kr. 937.500 og kr. 597.929 213.750 136.328 

Personfradrag, bundfradrag, 12,13% af kr. 46.200 (5.604) (5.604) 

Personfradrag, kommuneskat, 22,8% af kr. 46.200  (10.534) (10.534) 

Nedslag for negativ kapitalindkomst, 8% af henholdsvis kr. 44.400 

og kr. 0, dog maksimalt kr. 4.000 (3.552) 0 

Skat i alt 482.902 353.522 
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Skat i år 2 PSL 

kr. 

VSO 

kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag, 8% af henholdsvis kr. 1.255.000 og kr. 

783.120 100.400 62.649 

Bundskat, 12,13% af henholdsvis kr. 1.154.600 og kr. 720.471 140.053 87.393 

Topskat, 15% af personlig indkomst over kr. 513.400, henholdsvis 

kr. 641.200 og kr. 207.071 96.180 31.061 

Virksomhedsskat, 22% af opsparet overskud ved VSO, kr. 421.680 0 92.770 

Kommuneskat, 22,8% af henholdsvis kr. 1.065.100 og kr. 681.171 242.843 155.307 

Personfradrag, bundfradrag, 12,13% af kr. 46.200 (5.604) (5.604) 

Personfradrag, kommuneskat, 22,8% af kr. 46.200  (10.534) (10.534) 

Nedslag for negativ kapitalindkomst, 8% af henholdsvis kr. 50.200 

og kr. 0, dog maksimalt kr. 4.000 (4.000) 0 

Skat i alt 559.338 413.042 

 

Skat i år 3 PSL 

kr. 

VSO 

kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag, 8% af henholdsvis kr. 1.195.000 og kr. 

745.680 95.600 59.654 

Bundskat, 12,13% af henholdsvis kr. 1.099.400 og kr. 686.026 133.357 83.215 

Topskat, 15% af personlig indkomst over kr. 513.400, henholdsvis 

kr. 586.000 og kr. 172.626 87.900 25.894 

Virksomhedsskat, 22% af opsparet overskud ved VSO, kr. 401.520 0 88.334 

Kommuneskat, 22,8% af henholdsvis kr. 1.012.300 og kr. 646.726 230.804 147.454 

Personfradrag, bundfradrag, 12,13% af kr. 46.200 (5.604) (5.604) 

Personfradrag, kommuneskat, 22,8% af kr. 46.200  (10.534) (10.534) 

Nedslag for negativ kapitalindkomst, 8% af henholdsvis kr. 47.800 

og kr. 0, dog maksimalt kr. 4.000 (3.824) 0 

Skat i alt 527.699 388.413 
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Skat i år 4 PSL 

kr. 

VSO 

kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag, 8% af henholdsvis kr. 1.305.000 og kr. 

814.320 104.400 65.145 

Bundskat, 12,13% af henholdsvis kr. 1.200.600 og kr. 749.175 145.633 90.875 

Topskat, 15% af personlig indkomst over kr. 513.400, henholdsvis kr. 

687.200 og kr. 235.775 103.080 35.366 

Virksomhedsskat, 22% af opsparet overskud ved VSO, kr. 438.480 0 96.466 

Kommuneskat, 22,8% af henholdsvis kr. 1.109.100 og kr. 709.875 252.875 161.852 

Personfradrag, bundfradrag, 12,13% af kr. 46.200 (5.604) (5.604) 

Personfradrag, kommuneskat, 22,8% af kr. 46.200  (10.534) (10.534) 

Nedslag for negativ kapitalindkomst, 8% af henholdsvis kr. 52.200 

og kr. 0, dog maksimalt kr. 4.000 (4.000) 0 

Skat i alt 585.850 433.566 

Som det ses, er der årligt en væsentlig forskel mellem skatteberegningerne efter PSL og VSO. Dette skyldes 

hovedsageligt opsparingen af overskud i VSO, som der påhviler en latent skat på. 

Forskelle i skatteberegninger År 1 

kr. 

År 2 

kr. 

År 3 

kr. 

År 4 

kr. 

PSL 482.902 559.338 527.699 585.850 

VSO (353.522) (413.042) (388.413) (433.566) 

Forskel 129.380 146.296 139.286 152.284 

Forskellen mellem skatteberegningerne skyldes den opsparing af overskud, der årligt finder sted. Opgørelsen 

af opsparede overskud, og den latente skat i forbindelse hermed, er beregnet i det følgende. Hele forskellen 

kan dog ikke tilskrives opsparing af overskud og den latente skat. Forskellen skyldes også den 

nettorenteudgift, der fradrages i den personlige indkomst ved VSO. Skattebesparelsen kan groft opgøres som 

forskellene mellem skatteberegninger i de enkelte indkomstår fratrukket den latente skat. Den egentlige 

skattebesparelse opgøres i forbindelse med beregningen af den afsluttende skat i år 5. 
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Til at starte med opstilles konto for opsparet overskud på baggrund af indkomstopgørelserne for de første 4 

indkomstår. Beløbene, der opspares i de enkelte indkomstår, tilskrives kontoen netto, hvilket vil sige med 

fradrag af den betalte virksomhedsskat i indkomståret. 

Konto for opsparet overskud År 1 

kr. 

År 2 

kr. 

År 3 

kr. 

År 4 

kr. 

Primo 0 290.909 619.819 933.005 

Tilgang i året 290.909 328.910 313.186 342.014 

Ultimo 290.909 619.819 933.005 1.275.019 

Herfra kan den latente skat beregnes ultimo for de enkelte års opsparede overskud. Beregningen tager 

udgangspunkt i de brutto opsparede overskud, hvilket vil sige med tillæg af virksomhedsskatten. Den latente 

skat beregnes som følger. 

Latent skat på de årlige 

opsparinger 

År 1 

kr. 

År 2 

kr. 

År 3 

kr. 

År 4 

kr. 

Opsparet overskud, brutto 372.960 421.680 401.520 438.480 

- Arbejdsmarkedsbidrag, 8% 29.836 33.734 32.121 35.078 

Beregningsgrundlag for 

marginalskat 343.124 387.946 369.399 403.402 

Bundskat, 12,13% 41.621 47.058 44.808 48.933 

Topskat, 15% 51.469 58.192 55.410 60.510 

Kommuneskat, 22,8% 78.232 88.452 84.223 91.976 

A conto-betaling af 

virksomhedsskat, 22% (82.051) (92.770) (88.334) (96.466) 

Latent skat i alt 119.107 134.666 128.228 140.031 

I og med at der i denne årrække kun opspares overskud, vil den latente skat ultimo år 4 være lig med den 

akkumulerede latente skat for de enkelte indkomstår. Dette giver en reel skatteudskydelse for Jesper på kr. 

522.032, såfremt der tilvælges VSO. 
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5.4.2. År 5 

Jesper vælger ultimo år 5 at afstå sin virksomhed fuldkommen. Indkomstopgørelsen for PSL og VSO er opgjort 

i afsnit 5.3.1 samt afsnit 5.3.2 og indeholder også den avance, der opstod på goodwill i forbindelse med 

afståelsen. Skatteberegningen for PSL vil ligne de øvrige indkomstår (selvfølgelig med et større resultat som 

følge af goodwillavancen), hvorimod der ved VSO, vil blive tillagt de opsparede overskud fra de tidligere fire 

indkomstår. Den beregnede latente skat på kr. 522.032 ultimo år 4 fra slutningen af afsnit 5.4.1, vil således 

forfalde til betaling i forbindelse med år 5. 

Skatteberegningerne for de to metoder opgøres som følger. 

Skat i år 5 PSL 

kr. 

VSO 

kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag, 8% af henholdsvis kr. 3.070.000 og kr. 

4.661.840 245.600 372.947 

Bundskat, 12,13% af henholdsvis kr. 2.824.400 og kr. 4.288.893 342.600 520.243 

Topskat, 15% af personlig indkomst over kr. 513.400, henholdsvis 

kr. 2.311.000 og kr. 3.775.493 346.650 566.324 

Negativ virksomhedsskat, 22% af hævet overskud i VSO, kr. 

1.634.640 

0 

(359.621) 

Kommuneskat, 22,8% af henholdsvis kr. 2.742.300 og kr. 4.249.593 625.244 968.907 

Personfradrag, bundfradrag, 12,13% af kr. 46.200 (5.604) (5.604) 

Personfradrag, kommuneskat, 22,8% af kr. 46.200  (10.534) (10.534) 

Nedslag for negativ kapitalindkomst, 8% af henholdsvis kr. 42.800 

og kr. 0, dog maksimalt kr. 4.000 (3.424) 0 

Skat i alt 1.540.532 2.052.662 

Af ovenstående ses det ligeledes, at den foreløbige virksomhedsskat, betalt i de indkomstår der opspares 

overskud, modregnes i den endelige skattebetaling, der finder sted. Således er det kun forskellen mellem de 

22% og marginalskatten, der reelt set betales på de fremførte opsparede overskud i år 5. 
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Hvor der i årene 1 til 4 har været en væsentlig forskel mellem beregningerne (VSO har været lavere), er 

forskellen i år 5 på kr. 512.13037, hvilket overordnet set skyldes, at den latente skat for tidligere indkomstår 

forfalder til beskatning som følge af hævningen af de foregående års opsparede overskud. Konto for opsparet 

overskud ultimo år 5, andrager derfor kr. 0, og der anvendes ikke muligheden for at udskyde beskatningen 

til år 6, såfremt der etableres en ny virksomhed. Dette skyldes, at det er oplyst, at Jesper ønsker at trække 

sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 

5.5. Delkonklusion og opsamling 

Ud fra de netop foretagende beregninger, er den reelle skattebesparelse ved valg af VSO, kr. 55.116, som 

skyldes rentefradraget i den personlige indkomst. Nedenfor er oplistet forskellene i skatteberegningerne 

med fradrag af den årligt beregnede latente skat, hvor den reelle årlige skattebesparelse er i 

størrelsesordenen kr. 10-12.000. 

Reelle forskelle i 

skatteberegninger 

År 1 

kr. 

År 2 

kr. 

År 3 

kr. 

År 4 

kr. 

År 5 

kr. 

Samlet 

kr. 

PSL 482.902 559.338 527.699 585.850 1.540.532 3.696.321 

VSO (353.522) (413.042) (388.413) (433.566) (2.052.662) (3.641.205) 

Ændring i latent 

skat 

(119.107) (134.666) (128.228) (140.031) 522.032 0 

Reel forskel 10.273 11.630 11.058 12.253 9.902 55.116 

Den årlige skattebesparelse må anses for at være rimelig væsentlig. Samlet set vil der ved tilvalg af VSO være 

en reel skattebesparelse på kr. 55.116 grundet muligheden for rentefradrag i den personlige indkomst. Som 

det tydeliggøres med rækken, som indeholder ændringen i den latente skat, andrager denne samlet set kr. 0 

over den femårige periode. Jesper vil dog opnå en kredit hos Skattestyrelsen, indtil denne latente skat samlet 

set forfalder i forbindelse med afståelsen af virksomheden ultimo år 5. Jesper har således mulighed for at 

bruge disse likvider til forretningsmæssige dispositioner. Dette er selvfølgelig fordelagtigt som følge af, at 

Jesper bedst kan lide at have pengene stående på virksomhedens konto, men også fordi det oplyses, at hans 

pengeinstitut ikke opkræver negative renter på hans indeståender. Det må i denne forbindelse være en fordel 

for Jesper at tilvælge reglerne om VSO frem til, han afstår virksomheden, da det antages, at han er indforstået 

med den ekstra administrationsbyrde samt der ikke i øvrigt er oplyst forhold omkring sikkerhedsstillelser eller 

lignende, der kunne tale imod et sådant valg. 

 
37 kr. 2.052.662 – kr. 1.540.532 = kr. 512.130. 
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Nedenfor er den reelle og latente skat illustreret over den femårige periode. Den blå og orange kolonne viser 

de reelle årlige skattebetalinger ved anvendelsen af PSL og VSO. Den gule kolonne viser den årlige tilgang på 

den latente skat som følge af opsparingen. Denne svarer til forskellen mellem VSO og PSL minus 

skattebesparelsen på renterne i VSO. Den grå kolonne illustrerer den akkumulerede latente skat, for hvilken 

det fremgår, at denne bliver realiseret i år 5. 

 

Figur 2 - illustration af reel og latent skat over den femårige periode. 

Området er afgrænset fra projektet, men det bør kort nævnes, da det er vigtigt, at Jesper ville have mulighed 

for at gøre brug af reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Jesper vil således kunne omdanne sin 

personlige virksomhed til et kapitalselskab, hvor konto for opsparet overskud, med tillæg af 

virksomhedsskatten, vil kunne nedbringe aktiernes/anparternes anskaffelsessum som følge af VSL § 16, stk. 

1. 

I forlængelse heraf kan der laves en skattefri aktieombytning i medfør af ABL § 36, stk. 1, hvorpå der etableres 

en holdingkonstruktion. Dette vil medføre, at der skal gå tre år, før Jesper vil kunne sælge datterselskabet 

skattefrit i medfør af ABL § 36, stk. 6, da det ellers ville medføre, at omdannelsen bliver skattepligtig. 

Salget af datterselskabet vil således være skattefrit for holdingselskabet, da der er tale om 

koncernselskabsaktier jf. henholdsvis ABL § 4 B, stk. 1 og ABL § 8, hvorfor Jesper vil kunne udskyde og 

optimere beskatningen yderligere gennem udbytter til lavere beskatning.  
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6. Konklusion 

Hovedformålet og dermed den overordnede problemstilling for projektet var, at klarlægge hvilke 

forudsætninger, der er afgørende for, hvilken beskatningsform der vælges for den selvstændige 

erhvervsdrivende. 

Det blev indledningsvist fastlagt, at den skattepligtige, der driver selvstændig virksomhed, kan vælge mellem 

at lade sig beskatte efter PSL og VSO. Lovgrundlaget for begge metoder blev gennemgået i hver deres afsnit, 

ligesom begrebet ”selvstændig erhvervsdrivende” indledende blev defineret. Efter denne teoretiske 

gennemgang blev de to metoder sammenholdt på de fordele og ulemper der er, metoderne imellem. 

Som udgangspunkt beskattes den selvstændige erhvervsdrivende efter PSL, medmindre der tilvælges 

reglerne for VSO. 

Grundlæggende går mange af reglerne i PSL igen, selvom man vælger at lade sin indkomst beskatte efter 

reglerne VSO. Dette skyldes, at VSO blot er en skatteberegnings-/omfordelingsmodel. Tilvælges der VSO, 

medfører dette en række øgede administrationsforhold. Dette medfører imidlertid også, at der kan opnås 

fradrag for virksomhedens renter i den personlige indkomst, der kan foretages indkomstudjævning og der 

kan, når kapitalafkastsatsen bliver aktuel igen, beregnes et kapitalafkast, der flyttes fra beskatning i den 

personlige indkomst, til kapitalindkomsten. 

Modsætningsvist er reglerne ved PSL mere lempelige, da der ikke er de samme administrationskrav i forhold 

til opdelt økonomi eller regler for, hvilke aktiver der ikke kan indgå i virksomheden - herunder blandet 

benyttede aktiver. 

Typisk vil et tilvalg af VSO også medføre, at der er behov for assistance fra en ekstern rådgiver. 

Muligheden for at opnå rentefradrag i den personlige indkomst, er særligt interessant for den type af 

virksomheder, der har væsentlige renteudgifter. Dette skyldes, at fradragsværdien er højere i den personlige 

indkomst, hvilket alt andet lige medfører en reduktion i den endelige skat. Værdien af rentefradraget blev 

illustreret i den fiktive case, hvor der årligt blev opnået en skattebesparelse på mellem ca. kr. 10.000 og ca. 

kr. 12.000. 

VSO er ofte anvendt på forældrekøbslejligheder. Disse skal dog være opmærksom på, at der med finansloven 

for 2020, vil blive fjernet denne mulighed, da der ved vedtagelsen heraf, ikke længere kan anvendes reglerne 

for VSO. Dette gælder fra og med indkomståret 2021. 

Indkomstudjævningen er særlig relevant for de skattepligtige, der har svingende indkomst omkring 

topskattegrænsen eller for den, der ikke hæver hele virksomhedens overskud. Således kan reglerne for VSO 
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give muligheden for at udskyde beskatningen af denne indkomst, ligesom den for mindre virksomhedsejere, 

kan give mulighed for at spare topskatten. Det væsentligste element må dog siges at være muligheden for at 

udskyde beskatningen og dermed beholde likviditeten i virksomheden – såfremt dette ønskes i disse tider 

med negative renter. Omvendt kan Coronakrisens indtog dog gøre dette livsnødvendigt for virksomhederne. 

Indkomstudjævningen er i et større omfang ligeledes illustreret i den fiktive case. 

Den skattepligtige bør dog være opmærksom på private sikkerhedsstillelser med aktiver, der indgår i VSO, 

for gæld, der ikke gør. Værdien heraf vil blive anset som hævet og dermed mindske muligheden for opsparing 

– afhængig af overskuddets og sikkerhedsstillelsens størrelse. I PSL er der ikke mulighed for 

indkomstudjævning, da hele overskuddet bliver beskattet i det pågældende indkomstår, uagtet hvad der er 

hævet. 

Projektet blev rundet af med en case, der detaljeret viste de skatte- og likviditetsmæssige forskelle over en 

femårig periode. Her var fokus på tydeliggørelse af rentefradragets værdi i den personlige indkomst samt 

den fordel, indkomstudjævningen potentielt kan have på likviditeten over en årrække. 

Samlet set må det i praksis skulle vurderes fra virksomhed til virksomhed, hvorvidt det kan betale sig at gøre 

brug af reglerne for VSO fremfor PSL. Den administrationsmæssige byrde bør ikke i sig selv stoppe den 

skattepligtige fra anvendelse af reglerne om VSO. Dog kan manglende omfang af renteudgifter, indkomst 

under topskattegrænsen eller hævning af hele virksomhedens overskud betyde, at værdien af VSO ikke vil 

være til stede for den skattepligtige. 

Det må derfor konkluderes, at den skattepligtige indledningsvist skal vurdere sine finansielle omkostninger 

samt omfanget af indkomsten og den årlige disponering heraf. Elementet med væsentlige finansielle 

omkostninger vil altså kunne give en direkte besparelse i skatten, mens indkomstudjævningen vil kunne 

understøtte likviditeten i virksomheden, hvilket for nogle virksomheder vil være en stor fordel. 
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7. Perspektivering 

Projektet igennem tager alene udgangspunkt i en personligt drevet virksomhed, da fokus er på beskatning 

efter PSL og VSO. Det kunne imidlertid have været interessant, specielt vedrørende den udarbejdede case, 

at have opstillet og opgjort alternative metoder til afvikling af Jespers personligt drevne virksomhed. 

Her kunne det mere specifikt have været oplagt at beregne på muligheden for en skattefri 

virksomhedsomdannelse med en eventuelt efterfølgende skattefri aktieombytning. På den vis ville Jesper 

kunne have fået etableret sig en holdingkonstruktion. Specielt fordi der arbejdes med en tidshorisont på fem 

år, ville det være fordelagtigt, da driftsselskabet i den nye konstruktion ville kunne sælges skattefrit i medfør 

af ABL § 8 (skattefrit for det eventuelle holdingselskab, da der er tale om koncernselskabsaktier). Jesper 

kunne på den måde igennem kapitalselskabet udskyde den endelige beskatning yderligere, end hvad VSO 

tillod for den personligt drevne virksomhed. 

Der er ligeledes igennem finansloven for 2020 foretaget en indskrænkning for anvendelsen af VSO. Dette går 

på, at udlejning af fast ejendom til nærtstående, fra og med indkomståret 2021, ikke længere kan anvende 

reglerne om VSO. Der er altså primært tale om de såkaldte forældrekøbslejligheder, der primært anvendes 

for den øgede rentefradragsværdi. Denne ændring er i sig selv ikke yderligere relevant at kigge nærmere på, 

men kunne tyde på at være et indledende indgreb, der kunne bane vejen for yderligere stramninger på sigt. 

Ændringer i blandt andet reglerne omkring anvendelse af VSO, samt de formentlige kommende ændringer i 

skattesatser for privat der alt andet lige må komme, må medføre en øget værdi ved tilvalget af VSO – primært 

som følge af den likviditetsforbedrende mulighed, der foreligger herved. Samtidig ville et eventuelt fald i den 

aktuelle selskabsskatteprocent også medføre et fald i den foreløbige virksomhedsskat, der derved på samme 

vis vil forøge værdien af VSO. 

Endeligt kunne der også tages højde for den COVID-19 krise, der har ramt hele verden - specielt i 2020, hvor 

store dele af verden mere eller mindre er blevet lukket ned. Her ville det særligt være relevant og interessant 

at se på, hvordan den likviditetsforbedring, der kan opnås ved VSO, stiller en pågældende virksomhed under 

denne krise. Det må alt andet lige også antages, at hjælpepakker m.v. må skulle finansieres på den ene eller 

anden måde, hvor det er oplagt at antages, at det vil medføre skattestigninger. 
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- Lov nr. 992 af 16. september 2014: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164677 
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Internet 

- Den juridiske vejledning: 

o Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed: https://skat.dk/skat.aspx?oID=2048527 

o Definition af selvstændig erhvervsdrivende: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048529 

o Den udvidede hæverækkefølge: https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948888&chk=216359 

o Pligtpådragelsesprincippet: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976731 

o Retserhvervelsesprincippet: https://skat.dk/skat.aspx?oID=1976709 

o Virksomhedsunderskud: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1974658 

o Værdiansættelse ved opgørelse af indskudskonto: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948881 

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

- Finansloven for 2020: https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf 

- Gældende skattesatser for 2019: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 

- Kommuneskat for Frederiksberg: 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/frederiksberg 

- Kommuneskatter for 2019: https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal-

beskatning/kommuneskatteprocenter-og-grundskyldspromiller-top-20-2019 

- Lov nr. 992 af 16. september 2014: 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20131/lovforslag/l200/20131_l200_som_vedtaget.pdf 

- Sats for kapitalafkast og rentekorrektion for 2019: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2290421 

- Skatteværdi af fradrag for 2019: 

https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2019 
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