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1. Indledning 

Der er mange vigtige beslutninger der skal tages højde for, før en person bliver i stand til at 

oprette sin egen virksomhed. Derudover er der indtil flere ting, der skal iværksættes og gøres 

opmærksom på, når personen vælger at følge drømmen om, at konvertere fra lønmodtager til 

selvstændig erhvervsdrivende. 

I Danmark er det muligt at oprette og drive sin virksomhed enten i personligt regi eller i 

selskabsform. Vælges det at drive en virksomhed i personligt regi, er det op til den 

selvstændige erhvervsdrivende selv at vælge, hvorvidt det ønskes at blive beskattet via 

Personskatteloven, Virksomhedsskatteordningen eller Kapitalafkastordningen. Er ønsket 

derimod at oprette sin virksomhed i selskabsform, er de hyppigst benyttede selskabsformer et 

ApS eller et A/S. Her beskattes selskabet efter Selskabsskatteloven. 

Det kan let blive lidt abstrakt at skulle forholde sig til. Derfor vil denne afhandling dykke ned 

i de forskellige betegnelser og se, hvad der specifikt gemmer sig bag deres etikette. Fokus 

sættes på det at drive en virksomhed i personligt regi, herunder med et særligt blik på valg af 

beskatningsformen i form af enten Personskatteloven eller Virksomhedsskatteordningen.  

En selvstændig erhvervsdrivende, vil som udgangspunkt automatisk blive beskattet efter de 

gældende regler i Personskatteloven. 

Den selvstændige erhvervsdrivende skal være opmærksom på, at der årligt skal træffes et 

aktivt valg, som indebærer hvorvidt det ønskes at lade sig beskatte efter 

Virksomhedsskatteordningen. 

Da det kan være en sand jungle at navigere rundt i og få truffet de rigtige valg, holdes fokus 

på hvilke fordele og ulemper, der ligger bag de to forskellige beskatningsformer. For at 

illustrere forskellen vil det blive med udgangspunkt i tre konstruerede cases, hvor analysen 

vil påpege, hvilke dialektiske forhold såsom muligheder/begrænsninger og regler, der kan 

foreligge juridisk for hhv. beskatning via Personskatteloven og Virksomhedsskatteordningen. 

Afhandlingen i form at analysen, hvor Personskatteloven og Virksomhedsskatteordningen 

sættes under lup skal være med til at bidrage til, at den selvstændige erhvervsdrivendes 

horisont udvides og beslutningsgrundlaget højnes. Til brug for rådgivere, der skal hjælpe og 

vejlede den selvstændige erhvervsdrivende med beslutningen om, hvorvidt virksomheden 

skal lade sig beskatte via Personskatteloven eller Virksomhedsskatteordningen. Rådgiveren 

vil med denne afhandling være klædt på til, at støtte den selvstændige erhvervsdrivende i sin 

beslutning og bidrage til, at kontrasterne mellem de to beskatningsformer står helt klart. 
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1.1 Problemstilling 

En selvstændig erhvervsdrivende stiller sig ofte på en brændende platform i opstartsperioden. 

Der er ofte mange løse ender, flere uafklarede spørgsmål og mange vigtige beslutninger, der 

skal træffes, for at skabe et solidt grundlag for den nye selvstændige erhvervsdrivende. 

Valget af beskatningsform spiller en central og kompliceret rolle og spørgsmålet til en 

million er, hvilken slags beskatningsform, der vil fungere mest optimalt i forhold til den 

virksomhed, den selvstændige erhvervsdrivende har erhvervet sig. 

Drives en virksomhed i personligt regi, står valget frit for den selvstændige erhvervsdrivende 

til, at vælge om beskatningen skal ske via Personskatteloven eller 

Virksomhedsskatteordningen. 

Grundet kompleksiteten i det danske beskatningssystem, søger mange erhvervsdrivende 

professionel hjælp til denne afklaring. 

Ovenstående danner grundlag for følgende problemformulering; 

1.2 Problemformulering 

Problemstilling 

Hvilken beskatningsform vil ud fra et skattemæssigt perspektiv kunne identificeres, som den 

mest optimale ud fra en række givne forudsætninger? 

Underspørgsmål; 

Redegør for Personskatteloven og Virksomhedsskatteordningens bestemmelser 

Analyser hvilke fordele og ulemper der er ved beskatning via Personskatteloven og 

Virksomhedsskatteordningen 

Diskuter hvilken beskatningsform der er mest optimal, ud fra en række givne forudsætninger, 

samt argumentere for konsekvenserne for valg af de forskellige beskatningsformer 

1.3 Metode og kildekritik 

I metodeafsnittet er formålet at få kortlagt brugen af de valgte metoder, der anvendes til 

udarbejdelse af afhandlingen. Der tages udgangspunkt i den gældende danske 

skattelovgivning omkring de forskellige beskatningsformer. 

Afhandlingen opbygges ud fra den induktive metode, hvor konkrete case-beregninger 

analyseres og dermed skal danne grundlag for evidens. De frembragte resultater fra analysen 
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skal danne en retningsgivende baggrundsteori for at påvise, hvilken af de to 

beskatningsformer, der tager sig bedst ud, set fra virksomhedsejerens behov. 

Første del af afhandlingen tager udgangspunkt i en overordnet redegørelse af betydningen af 

Personskatteloven og Virksomhedsskatteordningens bestemmelser. For at kunne give et 

detaljeret billede af de to forskellige beskatningsformer bliver der gjort brug af viden samt 

data fra undervisningsfaget Erhvervsbeskatning. 

Anden del af afhandlingen, indeholder den analyserende del. Her dykkes der ned i cases, som 

bliver præsenteret, med det formål at skabe et grundlag for analysen, for at kunne afdække 

problemformuleringen. 

Herunder bliver fordele og ulemper ved de to beskatningsformer ligeledes analyseret. 

Den tredje del af afhandlingen omhandler den vurderende del med henblik på, hvilken af de 

to nævnte beskatningsformer, der er den mest optimale. 

For at kunne besvare afhandlingens problemstillinger, bliver der løbende anvendt relevant, 

troværdig og pålidelige data, som primært vil være sekundære data. 

1.3.1 Kildekritik 

Dataene analyseres objektivt og må tillægges høj troværdighed, da de omtalte love og regler 

er udarbejdet af det danske retssystem. Det er vigtigt, at der holdes et kritisk øje med de 

ændringer, der løbende sker inden for skattesatser og bundgrænser, da de har betydning for 

den enkelte virksomhedsejer. Det er vigtigt at stille sig særlig kritisk ved brug af den 

induktive metode, da den konklusion materialet udløser er et udsnit, der er bygget op på de 

enkelte cases og derfor ikke nødvendigvis vil give samme resultat i en anden sammenhæng. 

1.4 Begrebsdefinitioner + forkortelser 

Følgende skema viser en oversigt over forkortelser af begreber, der er anvendt i afhandlingen. 
 

 

  
  
  
  
 
   Kilde: egen tilvirkning 

Begreber Forkortelse
Virksomhedsskatteordningen VSO
Personskatteloven PSL
Ligningsloven LL
Statsskatteloven SL
Selskabslove SEL
Ejendomsavancebeskatningsloven EBL
Kursgevinstloven KGL
Pensionsbeskatningsloven PBL
Afskrivningsloven AL
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1.5 Afgrænsning 

Grundet afhandlingens underlagte begrænsninger mht. omfang mv. afgrænses der til kun at 

gå i dybden med de områder og emner, der anses for relevante at behandle i denne 

afhandling, til brug for afdækning af problemstillingen. 

 

• De nævnte gældende danske love, som der bliver refereret til gennem afhandlingen, 

bliver ikke beskrevet yderligere, da det ikke anses for relevant. 

• Der afgrænses til kun at fokusere på de to beskatningsformer PSL og VSO. Derfor 

omtales Kapitalafkastordningen ikke. 

• Afhandlingen tager udgangspunkt i tre cases hvorfor afhandlingen ikke er 

udtømmende mht. alle områder inden for PSL og VSO. 

• Med hensyn til virksomhedsform tager de tre cases udgangspunkt i 

enkeltmandsvirksomheder. Derfor afgrænses der fra virksomheder drevet som 

Hobbyvirksomhed, I/S, K/S og P/S. 

• Det forudsættes at personerne i de tre cases er fuldt skattepligtige til Danmark. 

• Det forudsættes at de tre casepersoner ikke står overfor generationsskifte eller 

omdannelse. 

• Udregninger tager udgangspunkt i 2019 satser. 

• Aktieindkomsten og CFC-indkomst behandles ikke i afhandlingen da det ikke har 

relevans. 

• Alle tal i cases og eksempler er simulerede tal, for at kunne udarbejde eksempler til 

beregninger. 
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1.6 Afhandlingens Struktur 
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2. Det danske skattesystem generelt 

I Danmark blev der i 1600-tallet registreret et skattesystem1, men først i 19032 blev der 

indført en skattereform, som minder mest om det nuværende progressive skattesystem. 

Det danske skattesystem sørger for at påvirke fordelingen i samfundet med indkrævning af 

indtægt målt i procent. På den måde regulerer skattesystemet adfærden i befolkningen. 

Helt konkret betyder det, at jo højere indtægt, desto højere trækprocent kvitteres der med. 

Modsat gælder der for selskaber et proportionalt skattesystem, som gør sig gældende for 

selskaber, der beskattes via Selskabsskatteloven. Det har den betydning at uanset størrelsen 

på indkomsten, udgør skatten en fast procentdel på 22% af indkomsten3. 

Den samlede skat, der betales udgøres af flere forskellige skatter, som opkræves ud fra 

forskellige grundlag. Nogle af de opkrævede skatter, har et bundfradrag. Det betyder at der 

ikke bliver beregnet skat af den indkomst, som ligger under en fastsat grænse. 

Det har ydermere den betydning, at nogle af skatteopkrævningerne foretages på baggrund af 

hele indkomst-beløbet, hvoraf andre skatteopkrævninger først får betydning og indvirkning, 

hvis de overskrider de fastsatte bundfradrag4. 

Arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidrag) er en fastlagt skat, som er sat til at være 8%. Det 

betyder, at det beskattes af hele indkomsten. 

Før AM-bidraget kan trækkes fra indkomsten, skal der først trækkes ATP. ATP er en livslang 

lovpligtig pension. Dernæst fratrækkes det personlige pensionsbidrag. Først herefter 

fratrækkes AM-bidraget. 

Der gives et personfradrag på 46.200kr.5 (2019) inden der beregnes bundskat på 12,13%, 

kommuneskat og evt. kirkeskat. Kirkeskatten kan undlades hvis den selvstændige 

erhvervsdrivende ikke er medlem af den danske folkekirke. 

Ligningsmæssige fradrag fx. beskæftigelsesfradrag eller jobfradrag fratrækkes i grundlaget 

for kommune og kirkeskatten. Topskatten på 15% beregnes kun af den del af indkomsten, der 

for 2019 ligger over 513.400 kr.6 

 

 
1 https://www.information.dk/indland/2018/10/danmarks-skattesystem-400-aar-gammelt-stoerste-aendring-skete-fem-aartier-siden 
2 Ibid 
3 https://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/progressionen-i-indkomstskattesystemet-2016. 17/02/2020 
4 https://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/progressionen-i-indkomstskattesystemet-2016 
5 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
6 https://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/progressionen-i-indkomstskattesystemet-2016 

https://www.information.dk/indland/2018/10/danmarks-skattesystem-400-aar-gammelt-stoerste-aendring-skete-fem-aartier-siden
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/progressionen-i-indkomstskattesystemet-2016
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/progressionen-i-indkomstskattesystemet-2016
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/progressionen-i-indkomstskattesystemet-2016


  Afsluttende hovedopgave HD(R)  
                          Asger Rolf Rishaug 
              Melanie Simone Søndberg 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    Kilde egen tilvirkning7 

2.1 Indkomstprincippet i Danmark 

I Danmark bliver opgørelsen af den skattepligtige indkomst opgjort jf. Statsskattelovens §4-6, 

hvoraf den bygger på nettoindkomstprincippet. De omkostninger der er afholdt for at 

erhverve, sikre og vedligeholde årets indtægt skal fratrækkes bruttoindkomsten8. 

Derudover skal den skattepligtige indkomst følge det grundlæggende retserhvervelsesprincip, 

hvilket betyder at indtægten først må og skal indregnes på det tidspunkt, hvor den 

selvstændige erhvervsdrivende har erhvervet sig retten til indkomsten. 

2.2 Regler for den selvstændig erhvervsdrivende 

For at kunne anvende Virksomhedsskatteordningen skal den selvstændige erhvervsdrivende 

drive selvstændig virksomhed jf. VSL Jf. 1 stk. 19. Loven foreskriver at det ikke gælder 

kapitalindkomst jf. §4 stk. 1 nr. 9 og 11 i PSL “.indkomst ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er over 10…10” “...indkomst fra udlejning af 

afskrivningsberettigede driftsmidler….11” 

2.2.1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende 

Jf. den juridiske vejledning anses en lønmodtager for at være en person, som modtager et 

vederlag for sit udøvede stykke arbejde. En lønmodtager er derudover kendetegnet ved at 

 
7 https://www.ft.dk/samling/20111/almdel/SAU/bilag/122/1079105.pdf 
8 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2083468. 17/02/20 
9 https://danskelove.dk/virksomhedsskatteloven/1 
10 Ibid 
11 Ibid 

https://www.ft.dk/samling/20111/almdel/SAU/bilag/122/1079105.pdf
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2083468
https://danskelove.dk/virksomhedsskatteloven/1
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udøve arbejde efter en arbejdsgivers anvisninger, som foregår på arbejdsgiverens regning og 

risiko.12 

Der er ingen decideret lov der beskriver, hvornår en person er selvstændig erhvervsdrivende. 

Den juridiske vejledning definerer en selvstændig erhvervsdrivende, ud fra følgende princip  

 

 

 

 

Ud fra ovenstående kan det udledes, at kendetegnet ved en selvstændig erhvervsdrivende 

konkretiseres ud fra, at arbejdet udføres for egen regning og risiko. Kendetegnet ved en 

lønmodtager er, at arbejdet udføres på arbejdsgivers regning og risiko. Derudover er det værd 

at benævne, at en lønmodtager ikke har nogen fradrag for eventuelle afholdte omkostninger i 

den personlige indkomst. Det er kun den selvstændige erhvervsdrivende, der kan få fradrag 

for omkostninger, som afholdes med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde årets 

indkomst jf. SL §613. 

Det er ligeledes et krav, at virksomheden opretholdes igennem en ”ikke kort periode” samt af 

et ”ikke underordnet omfang”.14 

Der fremstår et tydeligt skel mellem at være arbejdstager i forhold til at være selvstændig 

erhvervsdrivende, når der tales om individuel indtægt. Som arbejdstager vil der blive udbetalt 

løn for en fast periode i form af løn pr. time, uge eller måned. Modsat vil indtægten for den 

selvstændig erhvervsdrivende afhænge af overskud og løbende cash-flows i den pågældende 

virksomhed. 

Et andet parameter der adskiller forholdene for arbejdstager, fra en selvstændig 

erhvervsdrivende måles i, at en arbejdstager indgår i et ansættelsesforhold og hermed 

modtager instrukser. Her er der en arbejdsgiver, der fører tilsyn med arbejdstagerens 

arbejdsindsats. En selvstændig erhvervsdrivende vil på modsat vis sædvanligvis være 

afhængig af, at skulle modtage instrukser og feedback fra sine kunder. 

Loven foreskriver at en person, der vil defineres som selvstændig erhvervsdrivende ikke 

nødvendigvis og implicit kan anvende virksomhedsskatteordningen eller benytte sig af andre 

særregler, der hører under kategorien for selvstændige erhvervsdrivende. Her kan blandt 

 
12 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2048530&chk=216701 
13 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2083469 
14 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048527 

”som en der for egen regning og 
risiko udøver en virksomhed af 
økonomisk karakter og med det 
formål at opnå et overskud.”12 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=2048530&chk=216701
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2083469
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048527
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andet nævnes hobbyvirksomheder, der ikke hører med til familien og derfor ikke kan trække 

et evt. underskud fra deres hobbyvirksomhed fra i den skattepligtige indkomst15. 

2.3 Fradragsregler 

Som nævnt i foregående afsnit 2.2.1 er det muligt for en selvstændig erhvervsdrivende at 

fratrække omkostninger i den skattepligtige indkomst. For at kunne fratrække 

omkostningerne, skal de opfylde kravet om, at de skal være kendetegnet ved, at de er afholdt 

for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. 

Der er visse undtagelser til denne foreskrevne skatteregel, som er vigtigt at have for øje. 

Blandt andet kan omkostninger uden tæt tilknytning til indkomsten ikke opgives, som 

fradragsberettiget. 

Det samme gælder for private omkostninger samt omkostninger, der har karakter af 

etablering af formueforøgelse16. 

2.4 Afskrivninger 

Når der investeres i aktiver af en højere værdi, skal de aktiveres i virksomheden og der skal 

samtidig afskrives på aktivet. Det kan fx. være anskaffelse en ejendom, en maskine eller 

anskaffelse af småinventar såsom en computer. 

Det er væsentligt at være sikker på, at aktivet opfylder betingelserne for at være 

afskrivningsberettiget førend der foretages afskrivninger. Betingelserne herfor er nedskrevet i 

Afskrivningsloven. 

Jf. AL §1 og §2 kan der afskrives på et aktiv, hvis det benyttes erhvervsmæssigt. Derudover 

skal aktivet udsættes for en værdiforringelse17. 

Et aktiv anses først for at være anskaffet, hvis det opfylder reglerne i AL §3. Et aktiv anses 

for anskaffet, når aktivet er leveret til den igangværende virksomhed og er klar til at indgå i 

driften18. 

Ifølge Afskrivningsloven stilles der ikke krav om, at en virksomhed skal afskrive på aktivet, 

hvorom virksomheden selv får indflydelse, så længe de holder sig indenfor de fastsatte 

afskrivningssatser, som der max afskrives på de pågældende aktiver. 

 
15 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2048530&chk=216701 
16 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=63303&#P6 
17 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183481 
18 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183481 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=2048530&chk=216701
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=63303&#P6
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183481
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183481
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Et anskaffet aktiv, der beløber sig til maksimum 13.800 kr. i 2019 tilhører småanskaffelser og 

kan straksfradrages i indkomståret, hvis aktivet opfylder de tidligere nævnte regler for 

afskrivning. Et aktiv skal ligeledes opfylde kriteriet for en fysisk levealder på max tre år, for 

at kunne blive straksafskrevet. 

Der er forskel på om der afskrives på et driftsmiddel eller fx. en bygning. Reglerne for 

afskrivning på en bygning findes i AL §14. Ifølge denne hovedregel kan der kun afskrives på 

erhvervsmæssigt benyttede bygninger, alternativt kun den erhvervsmæssige andel af 

bygningen, hvis det er et blandet benyttet aktiv. 

Her fremgår der en lang række undtagelser til hovedreglen, da mange former for bygninger 

ikke tilhører den regel, herunder fx. kontorbygninger, pengeinstitutter, beboelse, hoteller mv. 

jf. AL §14 stk 2. 

Opfylder en bygning betingelserne for afskrivning, sker dette efter den lineære metode, hvor 

der maksimalt må afskrives op til 4% årligt19. 

2.4.1 Afskrivning på bygninger 

Der gælder særlige regler ved afskrivning på en bygning.  
F.eks.: 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
   Kilde: egen tilvirkning 

Der skal inden afskrivning på en bygning, opgøres et afskrivningsgrundlag. Da en grund ikke 

er afskrivningsberettiget, skal denne fratrækkes ejendommens værdi, inden påbegyndelse af 

afskrivning. Bygning A som eksemplet viser ovenfor, har en anskaffelsessum på 5.000.000 

kr. Heraf har grunden en værdi på 1.000.000 kr. Hvorfor afskrivningsgrundlaget udgør 

4.000.000 kr. Heraf afskrives der lineært med 80.000 kr. årligt, da ejendommen har en 

forventet levetid på 50 år. 

 
19 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183481 AL §17 

Bygning A
Anskaffelsessum 5.000.000 kr.
Heraf grund 1.000.000 kr.
Afskrivning 50 år

År 1
Afskrivningsgrundlag 4.000.000 kr.
Afskrivning 4% 80.000 kr.
Ultimo værdi år 1 3.920.000 kr.

År 2
Primo værdi 3.920.000 kr.
Afskrivning 4% 80.000 kr.
Ultimo værdi år 2 3.840.000 kr.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183481


  Afsluttende hovedopgave HD(R)  
                          Asger Rolf Rishaug 
              Melanie Simone Søndberg 

13 
 

2.4.2 Afskrivning på driftsmiddel 

Ved afskrivning på et driftsmiddel foregår det via saldometoden, hvis det ikke 

straksafskrives. Ved saldometoden afskrives der med op til 25% årligt.20 

Der skal opgøres en primo saldo. Er der foretaget et køb i løbet af året, skal det tillægges 

saldoen, hvorimod et salg i løbet af året skal fratrækkes saldoen, inden beregning af årets 

afskrivning. 

F.eks.:  

  

  

  

  

  

  
            Kilde: egen tilvirkning 
Ovenstående primo saldo på driftsmiddelkontoen udgør en skattemæssig værdi på 125.000 

kr. Tillagt årets køb i året, udgør afskrivningsgrundlaget 140.000 kr. Heraf beregnes en 

afskrivning på 25% af beløbet, som resulterer i en ultimo saldo på 105.000kr. Som tidligere 

nævnt gøres der brug af saldometoden, hvorfor afskrivningsbeløbet i det efterfølgende år ikke 

vil være identisk med foregående år. 

3.0 Personskatteloven 

Følgende afsnit vil indeholde en gennemgang af de væsentligste forhold, der skal tages i 

betragtning, hvis den selvstændige erhvervsdrivende ønsker beskatning via 

Personskatteloven. En selvstændig erhvervsdrivende der lader sig beskatte via PSL, skal være 

opmærksom på, at skulle opfylde Mindstekravsbekendtgørelsen21.Denne stiller blandt andet 

krav om at der skal foretages løbende bogføring og kontrol at virksomhedens transaktioner. 

Ligeledes står det beskrevet, at mindre virksomheder inden for regnskabsklasse A, der ikke 

har regnskabspligt, på SKATs anfordring, som minimum skal kunne fremvise det 

skattemæssige årsregnskab jf. §622. 

Beskatningen sker med udgangspunkt i Statsskattelovens bestemmelser §4-6, da der her er 

foreskrevet, hvad der skal beskattes. SL §4 opstiller hovedreglen for hvad der defineres, som 

 
20 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183481 AL 5 stk. 3 
21 https://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2006/060926_mindstekrav_1_.pdf 
22 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203244 

Driftsmiddel saldo
pr. 01.01.2018 125.000 kr.
Årets køb 15.000 kr.
Afskrivningsgrundlag 140.000 kr.
Afskrivning 25% 35.000 kr.

Ultimo saldo 105.000 kr.
Primo 2019 105.000 kr.
Afskrivning 25% 26.250 kr.
Ultimo saldo 78.750 kr.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183481
https://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2006/060926_mindstekrav_1_.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203244
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en skattepligtig indtægt. Her anses en indtjening for værende en skattepligtig indtægt, omend 

det er en engangsindtægt eller tilbagevende indtægt. Her gælder Globalindkomstprincippet, 

som lyder på at der ikke skelnes mellem en indkomst fra udlandet eller Danmark. 

Det gælder for alle erhvervelser af en økonomisk værdi, hvorvidt det stammer fra et 

formuegode eller kontantbetaling, dog med undtagelse af de oplistede indkomster i SL §523. I 

SL §5 fremgår det, at formueavancer i udgangspunktet anses for værende skattefrie så længe, 

de ikke er anskaffet som led i næring. 

I SL §6 foreskrives fradragsretten til de fradragsberettigede bruttoudgifter. En omkostning 

anses for værende omkostningsberettiget når den har været årsag til at sikre, vedligeholde 

erhverve indkomsten. 

3.1 Indkomstopgørelsen 

Når der skal foretages skatteberegning af personer, opgøres dette af forskellige 

indkomstgrundlag, som hver har deres fradragsmuligheder og beskatningsprocenter.  

Den skattepligtige indkomst består af følgende jf. PSL §2:  

Personlig indkomst 

+/- Kapitalindkomst 

- Ligningsmæssige fradrag 

= Skattepligtig indkomst 

Derudover kommer aktieindkomsten og CFC-indkomst24 som beskattes selvstændigt. 

3.1.2 Den personlige indkomst 

Den personlige indkomst er beskrevet i PSL §325 og defineres som følgende “alle de 

indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst.26” 

Eksempler herpå kan fx være: 

● Lønindkomst 

● Honorarer 

● Værdi af personalegoder 

● Overførselsindkomster 

● Overskud af selvstændig virksomhed 

 
23 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048514 
24 Gennemgås ikke nærmere i afhandlingen 
25 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209109 
26 https://danskelove.dk/personskatteloven/3 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209109
https://danskelove.dk/personskatteloven/3
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Fradrag i den personlige indkomst bliver udgjort af indskud fra f.eks. en pensionsopsparing. 

Hvis en person, har en selvstændig virksomhed, vil indkomst derfra også indgå i den 

personlige indkomst. 

Når en selvstændig erhvervsdrivende vælger at lade sig beskatte efter Personskatteloven, vil 

den erhvervsdrivende blive beskattet af resultatet før renter i det givne år, hvor virksomheden 

har haft et overskud. 

Beskatning efter PSL vil medføre en skattebetaling på op mod 52,05%27(2019) samt et 

arbejdsmarkedsbidrag på 8%. 

PSL §3 stk. 2 definerer, hvad der kan fradrages i den personlige indkomst, hvoraf et uddrag 

af mulige fradrag, anses for værende de mest benyttede og væsentligste fradrag der kan ses 

nedenfor: 

Stk. 2, 1 udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst 

ved selvstændig virksomhed, dog med undtagelse af §4, stk. 1, nr. 1,2,7 og 8, og 

ligningslovens §9 G og §13 nævnte udgifter. 

Stk. 2, 2 udgifter nævnt i ligningslovens §8 

Stk 2, 5 Nedskrivning af varelager 

Stk. 2, 6 Arbejdsmarkedsbidrag  

Stk. 2, 8 udgifter der er fradragsberettigede efter ligningslovens § 9 B. 

Stk 2, 10 Skattemæssige afskrivninger28 

3.1.3 Arbejdsmarkedsbidrag 

Arbejdsmarkedsbidraget på 8% er en almindelig indkomstskat. Alle lønmodtagere og 

selvstændige erhvervsdrivende personer skal hver måned betale et arbejdsmarkedsbidrag af 

deres personlige indkomst ekskl. overførselsindkomster fx. SU og kontanthjælp, samt 

pensionsindkomster og ATP. 

Indkomster samt feriepenge, personalegoder og honorarer mv.  skal der også betales 

arbejdsmarkedsbidrag af. Der skal ligeledes betales arbejdsmarkedsbidrag af udenlandsk 

arbejdsindkomst.29 

 
27  https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/personskatteloven 
28 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
29 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234750 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/personskatteloven
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234750
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3.1.4 Kapitalindkomst 

Kapitalindkomst er defineret i PSL §430 og omfatter det samlede nettobeløb af en række 

indtægter, udgifter, gevinster og tab. fx.: 

● Renteindtægter/Renteudgifter 

● Kursgevinster/Kurstab 

● Udbytter der ikke er aktieindkomster 

● EBL-avancer 

● Indkomst ved udlejning af driftsmidler 

● Kapitalafkastsats og rentekorrektion fra VSO 

En positiv kapitalindkomst beskattes, som personlig indkomst, mens der kun kan fradrages 

skat af kommune- og kirkeskat, hvis kapitalindkomsten er negativ. Det medfører at positiv 

kapitalindkomst bliver beskattet helt op til topskat, mens fradraget ved negativ 

kapitalindkomst vil have en skatteværdi på omkring 25% alt afhængig af, hvilken kommune 

den selvstændige erhvervsdrivende er bosiddende i. 

3.1.5 Ligningsmæssige fradrag 

Ligningsmæssige fradrag er defineret efter Statsskatteloven §631 eller i Ligningsloven32 og 

som ikke er personlig indkomst efter PSL §3 eller kapitalindkomst efter PSL §4. 

De ligningsmæssige fradrag er som hovedregel fradrag, der kan sammenkædes til det arbejde 

den selvstændige erhvervsdrivende udfører, dvs. kontingenter til fagforening LL§13, a-kasse 

og efterløn jf. PBL §49 stk. 1 og 49a stk. 1 samt fradrag fra ens befordring og beskæftigelses 

samt jobfradrag. 

Desuden er der fradrag fra underholdningsbidrag LL§10 samt gaver til godkendte foreninger 

LL§ 8A. Der er samtidig et lønmodtagerfradrag33 hvis de fradragsberettigede omkostninger 

overstiger grundbeløbet på 6.200 kr. årligt (2019) jf. LL§9. 

Arkitekturen i personbeskatningen kan aflæses afsnit 2.0  
 
 
 

 
30 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209109 
31 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303 
32 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209679 
33 https://danskelove.dk/ligningsloven/9 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209109
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209679
https://danskelove.dk/ligningsloven/9
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3.1.6 Aktieindkomst 

Aktieindkomst beskattes jf. PSL §4 a, separat og opgøres af udbytter samt tab og gevinst på 

værdipapirer, der i årets løb er afhændet. F.eks. bliver en selvstændig erhvervsdrivendes 

positive aktieindkomst på 75.000kr. beskattet med 27% af de første 54.000kr. (2019 grænse). 

Aktieindkomsten udover de 54.000kr. vil blive beskattet med 42%34.  

Satserne for aktieindkomsten bliver fordoblet, hvis personen er gift. Det får den betydning, at 

de første 108.000 kr. (2019) vil blive beskattet med 27%. Et evt. overskydende overskud vil 

blive beskattet med 42%. Det åbner op for at den gifte selvstændige erhvervsdrivende kan få 

lov til at benytte sig af ægtefællens bundgrænse for aktieindkomst ved årsopgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. 

En negativ aktieindkomst kan ikke fratrækkes i andre indkomstgrupper. Hvorimod der er en 

mulighed for at medtage underskuddet på aktieindkomst og fratrække det i fremtidig positiv 

aktieindkomst. 35 

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen foreskrives det i hovedreglen, at aktier ikke 

må medtages. Alligevel er der en mulighed for at den selvstændige erhvervsdrivende kan 

investere overskudslikviditeten i et særligt pensionsdepot, hvor kravene er som følger: 

• Virksomhedsskatteordningen skal være ejer af pensionsdepotet og udbetalingen skal 

alene kunne ske direkte til virksomheden. 

• Der må ikke være et element af forsikring i ordningen, da det vil anses som privat 

foranstaltning. Udbetalingen er derfor alene afhængig af indskud og afkast. 

• Indskuddet kan ikke fratrækkes skattemæssigt.36 

3.2 Delkonklusion på Personskatteloven 

I ovenstående afsnit er Personskatteloven defineret og analyseret. Ydermere er de gældende 

og mest centrale regler i Statsskatteloven, Afskrivningsloven og Personskatteloven blevet 

pointeret. Det fremgår heraf at det er Statsskatteloven, der er den fremherskende, når det 

vurderes, hvad der skal beskattes. Hvor det er Personskatteloven, der har størst indflydelse 

på, hvordan en virksomhed beskattes i praksis. 

I afsnit 3.1 er det skitseret hvorledes Personskatteloven opdeler den skattepligtige indkomst i 

hhv. en Personlig indkomst +/- Kapital indkomst, minus Ligningsmæssige fradrag. Heraf 

 
34 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
35 https://www.beierholm.dk/nyheder-events/nyhed/nyhedselement/vis/detaljer/investering-af-frie-midler-i-
virksomhedsordningen/ 
36 https://martinsen.dk/faglig-viden/skat/aktier-i-virksomhedsordningen/ 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
https://www.beierholm.dk/nyheder-events/nyhed/nyhedselement/vis/detaljer/investering-af-frie-midler-i-virksomhedsordningen/
https://www.beierholm.dk/nyheder-events/nyhed/nyhedselement/vis/detaljer/investering-af-frie-midler-i-virksomhedsordningen/
https://martinsen.dk/faglig-viden/skat/aktier-i-virksomhedsordningen/
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beskattes aktieindkomst separat. Det er værd at bemærke, at der ved en virksomheds 

opgørelse af den skattepligtige indkomst, skal tages udgangspunkt i resultatet før renter.  

Når den skattepligtige indkomst skal opgøres, indgår der forskellige skatter, der skal tages 

højde for. Det omhandler skatter såsom Bundskat, Topskat, AM-bidrag, Kommuneskat og 

evt. Kirkeskat. 

Det må konstateres at der ved beskatning via PSL ikke åbnes op for muligheden for, at den 

selvstændige erhvervsdrivende kan opspare et overskud i virksomheden. Det kan ikke ske, da 

den selvstændig erhvervsdrivende vil blive beskattet af overskuddet i det givne år, hvor 

virksomheden har haft et overskud. 

Hvis beskatningen sker via PSL, rejses der ikke et krav om regnskabsaflæggelse. I tilfælde af 

at SKAT anmoder om indsigt i virksomheden, skal det skattemæssige årsregnskab kunne 

fremvises. Det skal pointeres, at det er et krav at mindstekravsbekendtgørelsen og 

bogføringsloven skal overholdes.  

4.0 Virksomhedsordningen 

Der er for en personligt ejet virksomhed, forskellige muligheder at blive beskattet på i 

Danmark. Hvis det antages at den personligt ejede virksomhed ikke ønsker en beskatning 

efter Personskattelovens bestemmelser er det en mulighed at blive beskattet efter 

Virksomhedsskatteloven.  

VSO kan siges at være lidt i familie med de skatteregler, som er gældende for selskaber som 

ApS og A/S, når de skal beskattes. 

Hovedformålet med en selvvalgt beskatning efter Virksomhedsskattelovens principper for en 

personligt ejet virksomhed ses nedenfor. 

1. Erhvervsmæssige renteudgifter kan fradrages i den personlige indkomst. På den måde 

vil den personlige indkomst blive mindre, samt skal der som følge af den personlige 

indkomst betales mindre skat. Der er stadigvæk fuld fradragsret for de omkostninger, 

der er med til at erhverve sikre og vedligeholde indkomsten. 

2. Den personlige indkomst kan reguleres over tid, forstået på den måde, at der kan 

skatteoptimeres til topskattegrænsen samtidig med, at den personligt ejede 

virksomhed er bedre polstret til dårligere tider. 

3. Der kan opspares penge i den personligt ejede virksomhed med en skattefordel. På 

den måde er der et voksende potentiale til grundlag for at udvide kapaciteten i 

virksomheden. 
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4.1 Krav ved anvendelse af VSO 

§1 i Virksomhedsskatteloven37 dikterer at skattepligtige personer, der driver en selvstændig 

erhvervsvirksomhed kan anvende virksomhedsskatteordningen. Ordningen kan benyttes for 

personer, der enten er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark samt anvendes på en 

aktiv, som en passiv virksomhed. Den selvstændige erhvervsdrivende skal blot have for øje, 

at virksomheden skal drives med henblik på at generere overskud. 

Virksomhedsskatteordningen kan derimod ikke anvendes på hobbyvirksomheder, 10-

mandsselskaber, dødsboer samt ved konkursindkomst. 

 

Hvis Virksomhedsskatteordningen anvendes, skal der jf. VSL §2 udarbejdes følgende:  

1. Et tilvalg af VSO kan ske med tilbagevirkende kraft frem til selvangivelsen skal 

afleveres d. 30/6 i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. 

2. Når ordningen anvendes, skal der udarbejdes en opgørelse af indskudskonto jf. VSL 

§3, kapitalafkast jf. VSL §7, kapitalafkastgrundlag jf. VSL § 8 samt opsparingskonto 

jf. §10. 

3. Det er kutymen at der hvert år skal udarbejdes et regnskab for den selvstændige 

erhvervsdrivendes virksomhed. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis VSO 

benyttes som beskatningsform, skal hele virksomheden indgå i regnskabet. Det gælder 

tillige hvis en erhvervsdrivende driver mere end én virksomhed. Da skal alle 

virksomhederne behandles som én virksomhed og alle beskattes via VSO38. 

4. Der skal adskilles skrapt mellem en opdeling af privatøkonomien og virksomhedens 

økonomi. Det er fortsat den selvstændige erhvervsdrivende, som bærer ansvaret og 

skal hæfte for virksomhedens gæld og ejer aktiverne i virksomheden. 

4.2 Indskudskonto39 

Når VSO er valgt som beskatningsform og efterfølgende implementeres, skal der jf. VSL §3 

stk. 2 opgøres en indskudskonto i det år, hvor virksomheden indtræder i VSO. 

Indskudskontoen består af nettoværdien af aktiver, fratrukket gældsforpligtigelser, der bliver 

omfattet af VSO. 

Til sammenligning kan det minde om selskabets egenkapital. 

Indskudskontoen er udtryk for det beløb som den selvstændige erhvervsdrivende skattefrit 

 
37 https://www.retsinformation.dk/FORMS/R0710.ASPX?id=158215#Afs1 
38 VSL §2 stk.3 
39 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948878&vid=216701 

https://www.retsinformation.dk/FORMS/R0710.ASPX?id=158215#Afs1
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948878&vid=216701
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har ret til at hæve. Når der skal hæves penge i virksomheden, er det lovmæssigt bestemt, at 

eventuelle hævninger skal følge en bestemt hæverækkefølge. 

Hævning på en indskudskonto kan først finde sted, når virksomhedens overskud samt 

eventuelt opsparede overskud er hævet. 

Den eneste mulighed den selvstændige erhvervsdrivende har for at ændre på indskudskontoen 

er ved kontant, at indskyde eller hæve på indskudskontoen. 

Det er vigtigt at nævne, at værdiændringer på de indskudte aktiver, ikke påvirker 

indskudskontoen. Dvs. at værdiændringer på en ejendom, der indskydes på en indskudskonto, 

ikke påvirker indskudskontoen. 

Alle overførsler fra privaten til virksomheden anses som et indskud i virksomheden og skal 

derfor føres på indskudskontoen. Undtagelsesvis kan overførsler fra privaten overføres til en 

u-forrentet mellemregningskonto og på den måde holdes uden for indskudskontoen. 

Bemærk at beløb fra mellemregningskontoen kan hæves udenom hæverækkefølgen. Derfor 

gælder det for den givne virksomhed om at have en så stor indskudskonto som muligt. 

Fordelen ved en stor indskudskonto ligger i at den selvstændige erhvervsdrivende kan hæve 

en større sum penge skattefrit, uden at falde for reglerne, som er foreskrevet omkring 

rentekorrektion. 

4.2.1 Aktiver der ikke kan indgå i en opgørelse af en indskudskonto 
Ved opgørelse af en indskudskonto, kan aktiver der både benyttes privat som 

erhvervsmæssigt ikke indgå i opgørelsen. Her er ejendomme og biler dog en undtagelse til 

reglen. 

Aktier, anparter mm. der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens bestemmelser kan 

ligeledes ikke indgå i opgørelsen af indskudskontoen. Der er visse undtagelser, der er værd at 

bemærke, som netop gælder for investeringsbeviser, der er udstedt gennem 

investeringsselskaber samt hvis den selvstændige erhvervsdrivende driver næring af 

aktiehandlen. 

En sidste undtagelse kan være, hvis der er et krav om at den selvstændige erhvervsdrivende 

skal være i besiddelse af givne aktiver, for at kunne eje den givne virksomhed og få 

brugsrettighed til erhvervsnavn samt kæderabatter. 
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Oversigt over værdiansættelse af aktiver og passiver ved opgørelse af indskudskonto fra 

SKATs hjemmeside: 40 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kilde: egen tilvirkning jf. Oversigt fra SKAT 41 

4.2.2 Eksempel på opgørelse af indskudskonto 
Eksemplet tager udgangspunkt i, at der ved virksomhedsskatteordningens begyndelse indgår 

aktiver i den selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed som følger: 

Ejendommens kostpris 3.000.000 kr. 

Ejendomsvurdering ved indtræden 4.500.000 kr. 

Værdipapirer 500.000 kr. 

Likvider 170.000 kr. 

Gæld i ejendommen -2.500.000 kr. 
 
Ved anvendelse af VSO kan ejendommen optages til en kostpris eller til en vurdering ved 

indtrædelsen. Den højeste del af enten kostprisen eller vurderingen vælges, da der på den 

måde opnås den højeste indskudskonto. Værdipapirer medtages ikke og holdes derfor udenfor 

opgørelsen af indskudskontoen. 

+ Ejendommen 4.500.000 kr. 

+ Likvider 170.000 kr. 

- Gæld i ejendom -2.500.000 kr. 

= Indskudskonto primo 2.170.000 kr. 

 
40 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948881 
41 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948881 

Aktiv Værdiansættelse

Fast Ejendom Kontant anskaffelsessum eller fastsat ejendomsværdi ved 
indkomstårets begyndelse.

Driftsmidler og skibe Afskrivningsberettiget saldoværdi
Afskrivningsberettiget saldoværdi
Et blandet benyttet driftsmiddel som en bil kan indgå til den 
fuldes værdi eller helt udelades af VSO. Indregningen tager 
udgangspunkt i 100% erhvervsandel og medfører at brugeren 
beskattes af fri bil hvis bilen fortsat benyttes privat. 

Blandet benyttet Telefon Afskrivningsberettiget saldoværdi
Driftsmidler der hidtil er benyttet privat Handelsværdi

Værdi opgjort efter VLL §1 stk. 1-3
Varelager opgøres til enten dagsværdi, indkøbspris eller 
fremstillingspris

Goodwill Kontant omregnet anskaffelsessum reduceret med afskrivninger
Øvrige aktiver Anskaffelsessum med fradrag for skattemæssige afskrivninger
Finansielle aktiver Som udgangspunkt kursværdien

Passiver Værdiansættelse
Gæld Kursværdi

Blandet benyttet biler

Varelagre

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948881
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948881
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Indskudskontoen reguleres kun, hvis den selvstændige erhvervsdrivende foretager skattefrie 

hævninger på indskudskontoen jf. Hæverækkefølgen, alternativt hvis der indskydes nye 

aktiver i virksomheden og disse ikke føres over en mellemregningskonto. 

4.2.3 Negativ indskudskonto 

Hvis indskudskontoen ved opgørelsen er negativ, skal der beregnes rentekorrektion jf. VSL 

§11. Der skal beregnes rentekorrektion for at sikre, at den selvstændige erhvervsdrivende 

ikke kan opnå en skattemæssig fordel ved at have indskudt privat gæld i virksomheden. 

Rentekorrektionen skal medtages i den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten 

i det pågældende år. Ved et korrektionsbeløb på fx. 5.000 kr. tillægges de 5.000 kr. i den 

personlige indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten. Der skal betales en højere 

skatteværdi af rentekorrektionsbeløbet end den selvstændige erhvervsdrivende kan opnå et 

fradrag for. Årsagen hertil er, at beskatningssatsen er højere i den personlige indkomst end i 

kapitalindkomsten. 

Ligeledes er det gældende ved en negativ indskudskonto, at der ikke kan opspares overskud i 

virksomheden, førend indskudskontoen igen er positivt favør42. 

4.3 Rentekorrektion 

En negativ indskudskonto er et udtryk for, at den selvstændige erhvervsdrivende har hævet 

flere penge end, der har været tjent. Det har i realiteten den betydning, at den selvstændige 

erhvervsdrivende har taget et lån i sin virksomhed. For at modvirke en fordel ved at den 

erhvervsdrivende indskyder privat gæld i virksomheden, skal der rentekorrigeres efter VSL 

§11. Der skal beregnes en rentekorrektion, når indskudskontoen er negativ enten primo eller 

ultimo. 

På samme måde og som er gældende for alle, der er underlagt de danske beskatningslove, 

skal der betales renter af et lån. Rentekorrektionen er derfor et udtryk for en renteindtægt i 

virksomheden og en renteudgift for den selvstændige erhvervsdrivende. 

Rentekorrektionssatsen er for 2019 på 3%, men kan ikke overstige nettorenteudgifterne i 

virksomheden. Rentekorrektionen opgøres i nedenstående tabel. 

 
42 Lov 992 
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   Kilde: egen tilvirkning 

Ved beregning af rentekorrektion markeres den største af de negative værdier for primo og 

ultimo for både indskudskonto og kapitalafkastgrundlag. 

Udgangspunktet kan højest udgøre det talmæssige højeste negative beløb af 

kapitalafkastgrundlaget. Fx betyder det, at hvis indskudskonto primo har en negativ værdi på 

-350 og kapitalafkastgrundlaget primo har en negativ værdi på -330, vil det være værdien på -

330, som skal benyttes ved beregning. 

Et andet eksempel går på, at det i ovenstående skema ses at ved A, har indskudskontoen den 

største negative værdi primo på -200.000 kr. 

Ved kapitalafkastgrundlag er den største negative værdi ligeledes primo, på -150.00 kr. 

ultimo. Den laveste af de to negative værdier benyttes ved beregning af rentekorrektionen, 

som beløber sig til 4.500 kr. i eksemplet. 

I C og D fremgår det at rentekorrektionsbeløbet er lig med nettoudgifterne. Årsagen ligger i, 

at hvis rentekorrektionsbeløbet overstiger værdien af nettorenteudgifterne, reguleres 

rentekorrektionsbeløbet. Beløbet reguleres således til at udgøre samme værdi, da det ikke må 

overstige nettorenteudgifterne. 

4.4 Kapitalafkastgrundlag §7 

Til forskel fra indskudskontoen, der opgøres ved virksomhedsordningens begyndelse og 

efterfølgende kun reguleres, hvis der indskydes eller hæves på kontoen, opgøres 

kapitalafkastgrundlaget årligt. Det svarer stort set til en virksomheds egenkapital. Når aktiver 

og passiver skal opgøres for året, opgøres de identisk, bortset fra ejendom og biler. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL §8 og medtager alle virksomhedens aktiver 

fratrukket følgende:  

● Den erhvervsmæssige gæld 

● Konto for Hensat til senere hævning 

● Indestående på mellemregning 

Sats 3% A B C D
Indskudskonto primo -200.000 -100.000 -200.000 -150.000

Indskudskonto ultimo -100.000 -150.000 -200.000 -80.000

Kapitalafkastgrundlag primo -150.000 -200.000 -100.000 -150.000

kapitalafkastgrundlag ultimo -80.000 -150.000 50.000 75.000

Rentekorrektion beregnes af -150.000 -150.000 -100.000 -150.000
Nettorenteudgifter 6.000 8.000 1.000 3.000

Rentekorrektions beløb 4.500 4.500 1000 3.000
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● Beløb der går fra VSO til privatøkonomien med indvirkning fra begyndelse af 

indkomståret.  

Værdiansættelsen foregår ud fra samme grundlag som når en indskudskonto skal opgøres. På 

den måde bliver kapitalafkastgrundlaget det samme som egenkapitalen. 

Den eneste forskel på værdien ved opgørelsen af indskudskontoen er den værdi, som en 

ejendom indregnes til. 

Når kapitalafkastet ultimo skal opgøres, indregnes fast ejendom til kontant anskaffelsessum. 

4.5 Kapitalafkast 

Kapitalafkastet findes ved at tage kapitalafkastgrundlaget og gange det med 

kapitalafkastsatsen. Kapitalafkastet fremgår tillige som det opsparede overskud for at have 

mulighed for at opdele årets overskud, når skatten skal afregnes. I tilfælde af at 

kapitalafkastet er negativt sættes kapitalafkastet til 0. Derudover kan kapitalafkastet ikke 

overstige årets overskud. 

Den selvstændig erhvervsdrivende har mulighed for at hæve det beregnede kapitalafkast. 

Kapitalafkastet kan hæves som kapitalindkomst og bliver dermed beskattet mildere. Som 

endnu et alternativ kan kapitalafkastet opspares i virksomheden. 

Opsparet kapitalafkast skal være hævet senest året efter, ellers ses det opsparede kapitalafkast 

som et indskud på indskudskontoen. 

Kapitalafkastsatsen er i øjeblikket (2019) på 0%, hvilket betyder at kapitalafkastet og 

ordningen ikke benyttes, da det ikke regnskabsmæssigt ændrer noget. 

4.6 Mellemregningskonto 

Når den selvstændige erhvervsdrivende overfører kontante midler til virksomheden, regnes 

det oftest som et indskud, der skal bogføres på indskudskontoen. 

Der er også mulighed for at lave et indskud i virksomheden, som ikke skal bogføres på 

indskudskontoen, men i stedet på mellemregningskontoen jf. VSL §4a stk. 1. Det er vigtigt at 

holde for øje, at den selvstændige erhvervsdrivende senere hen kan hæve beløbet skattefrit, 

uden om hæverækkefølgen. 

Muligheden er, at det indskudte beløb i stedet for at blive ført på indskudskontoen føres på en 

u-forrentet mellemregningskonto. Ligesom indskudskontoen må mellemregningskontoen 

ikke blive negativ. 
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Hvis mellemregningskontoen bliver negativ, bliver konsekvensen at der udlignes ved at hæve 

i hæverækkefølgen jf. VSL §5. Ved en negativ mellemregningskonto svarer dette til at den 

selvstændige erhvervsdrivende har lånt penge af virksomheden. 

En negativ mellemregningskonto vil til sammenligning med en negativ mellemregningskonto 

svare til et ulovligt aktionærlån jf. SL §210 stk. 1. Desuden kan driftsomkostninger overføres 

via mellemregningen, hvis der har været udgifter hertil i privat regi. Et indskud på 

mellemregningskontoen kan kun foretages kontant. 

4.7 Opsparet overskud 

En af fordelene for den selvstændige erhvervsdrivende er, at ved at benytte sig af VSO kan 

der opspares et overskud i virksomheden til en lavere beskatning end, hvis pengene var hævet 

privat. På den måde kan beskatning udskydes, samtidig med at pengene kan blive i 

virksomheden til brug for at udvide virksomheden yderligere. 

Det opsparede overskud beskattes i første omgang med 22% svarende til den skat, som 

selskaber betaler af deres overskud. Det opsparede overskud bogføres på en konto for sig selv 

og beskattes herefter med forskellen på den betalte virksomhedsskat og det der skal betales i 

skat af den personlige indkomst. 

Det opsparede overskud hæves efter FIFO princippet, da der kan være opsparede overskud, 

hvor virksomhedsskatten har været forskellig. Det er desuden et lovkrav at der opgøres, hvor 

meget der er opsparet og til hvilken virksomhedsskat. 

4.8 Hensat til senere hævning 

Ved benyttelse af VSO som beskatningsform, åbner det op for muligheden for at hensætte en 

del af overskuddet til en senere hævning. Hensættelsen til senere hævning bliver beskattet 

som om pengene er hævet og hermed kommer hævningen til beskatning i det år, hvor 

hævningen anses for at have fundet sted. Hensættelsen kan derefter hæves skattefrit fra 

virksomheden og som første led i hæverækkefølgen. 43 

Der er ikke fastfat nogen frist for, hvornår det hensatte beløb skat udbetales, og beløbet vil 

fremgå som et passiv i virksomhedens balance. Hensættelsen til senere hævning giver også 

mulighed for at kunne optimere til topskattegrænsen. Det kommer til udtryk ved at lade sig 

beskatte yderligere i år med virksomhedsoverskud der ligger under topskattegrænsen og med 

modsat fortegn hvis virksomhedens overskud ligger over topskattegrænsen.  

 
43 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948886 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948886
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4.9 Hæverækkefølgen  

For at den selvstændige erhvervsdrivende kan trække penge ud til sig selv privat, skal 

hæverækkefølgen følges. 44 

Hæverækkefølgen er følgende: 

● Hensættelser til senere hævning 

● Overskud i indkomståret 

● Opsparet overskud 

● Indestående på indskudskontoen 

4.9.1 Den udvidede hæverækkefølge er 
● Beløb der overføres forud for de beløb, der er nævnt i VSL §5 stk. 1 

○ Medarbejdende ægtefælle 

○ Årets virksomhedsskat 

● Beløb der er hensat til senere faktisk hævning i primo balancen 

● Beløb der er overført fra årets overskud 

● Beløb der overføres fra konto for opsparet overskud 

● Beløb fra indskudskontoen 

● Beløb der overføres udover indestående på indskudskontoen 

Bullet 1-5 anses som tvungne overførsler 

 

Jf. Den juridiske vejledning skelnes der mellem tre typer af hævninger, herunder faktisk 

hævet, anses for hævet og hensat til senere hævning. 

Faktisk hævet: 

Dette vedrører beløb, som der reelt faktisk er overført til den erhvervsdrivende. Det kan fx. 

være i form af likvide midler, driftsmidler mv. De faktiske hævninger skal bogføres i 

virksomhedens regnskab til handelsværdi. 

Anses for hævet: 

Beløb der hører under denne kategori er fx. værdi af fri bil, fri telefon og forbrug af egne 

produkter. Beløbene skal registreres i virksomheden og tillægges indkomsten, da de anses for 

at være blevet overført til den erhvervsdrivende. Der er i denne situation kun tale om 

bogholderimæssige posteringer og ingen kontante hævninger. 

 
44 https://tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_7_1.htm 

https://tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_7_1.htm
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Hensat til senere hævning: 

Beløb der indgår her, er hensat til en senere hævning af den erhvervsdrivende. Beløbet bliver 

beskattet i det indkomstår, som det vedrører. Der foreligger ingen frist for, hvornår beløbet 

skal være udbetalt. Dog skal beløbet være ført fra hæverækkefølgen og til et passiv under 

balancen inden fristen for selvangivelsen for det gældende indkomstår45 

4.10 Underskud - § 13 VSL 

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende, der benytter sig af VSO er blevet ramt af et 

underskud i indkomståret, skal dette behandles efter reglerne i §13 i VSL. 

§13 siger at det skattemæssige underskud skal modregnes i og uden for virksomheden på 

nedenstående måde: 

● Underskuddet vil reducere kontoen for opsparet overskud med fradrag for 

virksomhedsskatten. 

● Underskud fradrages i positiv kapitalindkomst, hvis personen er gift, er det også 

tilladt at fradrage positiv kapitalindkomst hos ægtefælle 

● Underskud fradrages i den personlige indkomst udenfor VSO 

● Underskud modregnes i indkomst senere år jf. PSL § 13. 

4.11 Indkomstopgørelse ved benyttelse af VSO 

Jf. VSL §6 stk. 1, opgøres den skattepligtige indkomst for den selvstændige 

erhvervsdrivende, der benytter sig af VSO, efter skattelovgivningens almindelige regler, 

således:  

● Personlig indkomst 

● Kapitalindkomst 

● Virksomhedsindkomst 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 https://tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_7_1.htm Juridiske vejledning 2019 

https://tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_7_1.htm
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Det kan illustreres således: 

 
 
 
 
 
  
Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 
 
For at illustrere brugen af modellen til opgørelse af indkomsten, er modellen anvendt i et 

tænkt eksempel. Forudsætningerne i eksemplet lyder: 

• Overskud 800.000kr. 

• Kapitalafkast 0 kr. 

• Personligindkomst 500.000 kr. 

 

Nedenstående eksempel har følgende fremgangsmåde: 

• Overskuddet på 800.000 kr. indsættes i kassen ´Skattepligtig indkomst´ 

• Kapitalafkastet udgør 0 kr. og indsættes i kassen ´Hævet kapitalafkast´ 

• Det resterende overskud 800.000 – 0 = 800.000 kr. indsættes i kassen ´Resterende 

overskud´ 

• Den personlige indkomst på 500.000 kr. indsættes i kassen ´Personlig indkomst` 

• Det resterende overskud på 800.000 – 500.000 = 300.000 kr. indsættes i kassen 

´Virksomhedsbeskatning´ 

• Virksomhedsskatten på 22% beregnes af de 300.000 kr. og udgør 66.000 kr. Beløbet 

indsættes i kassen ´Virksomhedsskat´ 

• Det resterende beløb på 300.000 – 66.000 = 234.000 kr. indsættes i kassen Opsparet 

overskud. 

 

 
 
 
 
  
Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 
 
Den samlede hævning udgøres af 500.000 kr. + 66.000 kr. = Samlet hævning på 566.000 kr. 

Virksomhedsskatten tæller med som en tvungen hævning jf. hæverækkefølgen. 
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På den måde kan den selvstændige erhvervsdrivende selv påvirke indkomsten og hermed 

også få indflydelse på skatten, når overskudsfordelingen skal finde sted. 

Den resterende skat af det opsparede overskud på 234.000 kr. gælder, som en udskudt skat. 

Den udskudte skat i det her tilfælde vil udgøre en skatteværdien af de 300.000 kr. fratrukket 

de 22%, der i forvejen er blevet betalt af i skat. 

Når det opsparede overskud senere hæves, skal der foretages en beskatning heraf. 

Beskatningen udgør den procentvise forskel fra 22% op til den personlige beskatning på op til 

56%. Dermed mangler det opsparede overskud at blive beskattet med op til 34%, som træder 

i kraft ved hævning. 

Det opsparede overskud på 234.000 kr. beskattes med op til 34% og skatteværdien udgør 

maksimalt 79.560 kr. som kommer til beskatning i den selvstændige erhvervsdrivendes 

personlige indkomst. 

4.12 Personalegode – fri bil 

Ved benyttelse af VSO, skal der ligeledes foretages beskatning af personalegoder. Der indgår 

en bil i den ene konstruerede case. Derfor er fokus her kun lagt på at gennemgå 

beregningsmetoderne for en bil. 

4.12.1 Fri bil 
Der er tre måder at indregne bil på, når der gøres brug af virksomhedsskatteordningen.  

1. Kørselsgodtgørelse 

2. Forholdsmæssig afregning af omkostninger 

3. Fri bil 

Bilen kan enten holdes inden eller uden for virksomheden. Når bilen holdes inde i 

virksomheden, skal den selvstændige erhvervsdrivende beskattes af fri bil.  

Når bilen holdes uden for virksomheden, kan den selvstændige erhvervsdrivende få 

kørselsgodtgørelse eller forholdsmæssig afregning af omkostninger, der er strengt forbeholdt 

de erhvervsmæssige. 

Inden den selvstændige erhvervsdrivende skal stilling til, hvilken form for beskatning, der er 

mest hensigtsmæssig, skal der ses på hvilke behov, der er hos den enkelte. 

En gylden regel siges at være at, hvis der bliver kørt mere privat end erhvervsmæssigt kan det 

tale for en ordning, hvor bilen holdes inde i virksomheden. 

Grunden er at virksomheden på den måde kan afholde omkostninger, som egentligt skulle 

foretages i privat regi. 
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4.12.1.1 Kørselsgodtgørelse 

For at få kørselsgodtgørelse skal bilen holdes uden for virksomheden. Den selvstændige 

erhvervsdrivende skal i den forbindelse selv afholde alle udgifter for beskattede midler. 

Staten har fastsat satser for, hvad der skattefrit kan gives i kørselsgodtgørelse. 

Gældende befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil: 

● Første 20.000 km; 3,56 kr. pr. km. (2019) 3,52 kr. pr. km. (2020) 

● For kørsel udover 20.000 km; 1,98 kr. pr. km (2019) 1,96 kr. pr. km. (2020) 

4.12.1.2 Forholdsmæssig afregning af omkostninger 

For at modtage den forholdsmæssige afregning af omkostningerne til bilen, forudsættes det at 

bilen holdes udenfor virksomheden, ydermere skal den selvstændige erhvervsdrivende selv 

afholde alle udgifter for bilen. 

For den selvstændige erhvervsdrivende vil det kræve en nøje disciplin, da alle 

omkostningerne på bilen skal kunne dokumenteres til skattevæsnet. Herefter skal den 

erhvervsmæssige andel opgøres og på baggrund af den, kan den selvstændige 

erhvervsdrivende skattefrit trække beløbet ud af virksomheden. 

Mange erhvervsdrivende fravælger at benytte sig af ordningen, da den er meget 

administrativt tidskrævende. Der skal holdes styr på afholdte omkostninger og antal kørte 

kilometer af hhv. privat og erhvervsmæssig karakter. 

4.12.1.3 Beskatning af fri bil 
Ved beskatning af fri bil køber virksomheden bilen og afholder alle omkostninger. Den 

selvstændige erhvervsdrivende beskattes efter reglerne om fri bil og beskattes af følgende: 

Beskatningsgrundlaget afhænger af, hvornår bilen er indregistreret. 

De første 36 måneder er beskatningsgrundlaget af nyvognsprisen. Herefter falder 

beskatningsgrundlaget til 75% af nyvognsprisen efter de 36 måneder. 

Hvis bilen anskaffes 36 måneder efter første indregistrering, er beskatningsgrundlaget 

købsprisen. 

+ 25% af beskatningsgrundlaget op til 300.000 kr. 

+ 20% af beskatningsgrundlaget ud over 300.000 kr. 

+ 150% af den grønne ejerafgift 

= Samlet beskatning for året 
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4.13 Delkonklusion på VSO 

Det er ved gennemgang af teorien bag VSO som beskatningsform blevet tydeliggjort, at den 

selvstændige erhvervsdrivende stilles over for en større fleksibilitet, når der er fokus på 

opnåelse af optimal beskatning for årenes indkomst. Det er muligt for den selvstændige 

erhvervsdrivende at foretage en optimering af den personlige indkomst ved at optimere til 

topskattegrænsen. 

Det er med VSO muligt at opnå fradrag for renteomkostninger, da der ved den skattepligtige 

opgørelse tages udgangspunkt i årets resultat. Renteomkostninger beskattes derfor som 

kapitalindkomst, hvilket kan være en fordel for en virksomhed med større renteomkostninger. 

For virksomheder med store udsving i den økonomiske indtjening, er der med VSO en 

mulighed for at udjævne de svingende indkomstår, da VSO åbner op for anvendelse af 

opsparing af tidligere overskud. 

Samtidig skal det understreges, at den selvstændige erhvervsdrivende stilles over for et større 

administrativt ansvar ved at blive beskattet via VSO. Der foreligger fra beskatningslovens 

side strenge krav til, at den selvstændige erhvervsdrivende skal holde en skarp adskillelse 

mellem den private økonomi og virksomhedens økonomi. 

Ved indtræden i VSO foreligger der desuden krav om, at der skal opgøres en indskudskonto, 

et kapitalafkastgrundlag og en evt. mellemregningskonto. Hvis der beregnes en negativ 

indskudskonto for virksomheden, afføder det den konsekvens, at der skal foretages en 

rentekorrektion. 

Ved benyttelse af VSO er der fremsat konkrete regler for, hvorledes hævninger og indskud 

må foretages i virksomheden, heraf skal loven om hæverækkefølgen overholdes. 

Ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige resultat, skal det fordeles mellem en 

personlig indkomst, en kapitalindkomst og virksomhedens indkomst. 
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5.0 Cases 

Der vil i de følgende afsnit 5-7 blive analyseret tre konstruerede cases med udgangspunkt i 

den gennemgåede teori i de foregående afsnit 2-4. Hver case vil belyse skattetilsvaret ud for 

reglerne i hhv. PSL og VSO. Til sidst i hver case følger en opsummering i form af en 

sammenholdelse af de to beskatningsformer. Afsnit 8 vil danne grundlag for en analyse af 

fordele og ulemper ved både PSL og VSO. 

5.1 Case 1 

Nedenstående case er konstrueret for at belyse og analysere fordele og ulemper mellem at 

drive en virksomhed enten via PSL eller VSO i det første regnskabsår. 

5.2 Præsentation af case 1 - sammenligning af PSL og VSO 

I den konstruerede case 1. tages der udgangspunkt i den fiktive person Mads Ludvigsen 

(M.L). 

M.L er selvstændig erhvervsdrivende og erhverver sig ved salg af fliser og klinker, der har til 

huse i et erhvervslejemål i Gentofte. Virksomheden har M.L oprettet den 01. januar 2019 og 

har nu eksisteret i et år. M.L. er den eneste der er ansat i virksomheden. 

Privat er han bosiddende i Gentofte Kommune i eget hus. M.L er fuld skattepligtig i 

Danmark. 

Det oplyses at M.L ikke er medlem af en fagforening. Han har renteudgifter for 5.000 kr. 

Primo 2019 indkøbte han en ny bil til 450.000 kr. Bilen er en firmabil og bruges kun til 

erhvervsmæssige formål. I løbet af året har M.Ls private kørselsbehov ændret sig. M.L har af 

en kammerat fået oplyst, at der er forskellige muligheder for at få dækket forskellige 

omkostninger af selskabet. M.L har derfor ønske om at vide, hvilke muligheder der er for at 

få finansieret en bil, der kan bruges både erhvervsmæssigt og privat.   

M.L er endnu ikke afklaret med, hvordan bilen skal håndteres og har derfor ønske om, at få 

redegjort mulighederne for, hvordan bilen kan opgøres, inden der tages endelig beslutning.  

Det er tid til at få udarbejdet regnskabet for virksomheden, men først skal M.L finde frem til, 

hvilken beskatningsform der er mest fordelagtig. Valget står mellem PSL eller VSO som 

beskatningsform. For at finde frem til den optimale løsning og træffe det rigtige valg har M.L 

valgt, at kontakte sin revisor. 
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Virksomhedens resultatopgørelse og balance: 

Resultatopgørelsen og balancen46 er med udgangspunkt i at bilen indgår i virksomheden, da 

M.L endnu ikke har taget endelig beslutning. 

Kilde: egen tilvirkning 
                                                                                               Kilde: egen tilvirkning 

5.3 Bil 

For at afdække M.Ls spørgsmål vedrørende bilen, der kan benyttes erhvervsmæssigt og 

privat, vil de forskellige muligheder blive gennemgået herunder. 

Som nævnt i tidligere afsnit 4.12 er der tre alternativer af behandling af en bil for en 

selvstændig erhvervsdrivende herunder; 

• Kørselsgodtgørelse 
• Forholdsmæssig beregning af omkostninger 
• Beskatning af værdi af fri bil 
 

Der er taget udgangspunkt i den bil som M.L. har købt og bruger som firmabil nu. 

Bilen afskrives via saldometoden med 25% årligt. Bilen har en estimeret levetid på 5 år og en 

scrapværdi på 105.000 kr. For året 2019, svarer dette til en afskrivning på 86.250 kr. 

5.3.1 Kørselsgodtgørelse 
En mulighed er at M.L. kan modtage kørselsgodtgørelse. Kørselsgodtgørelsen forudsætter at 

M.L. køber bilen privat og herefter får dækket de omkostninger, som kan henføres til den 

erhvervsmæssige brug. Det betyder at M.L. skal føre et detaljeret kørselsregnskab. Ulempen 

for M.L. er at finansieringen af bilen skal ske privat og for beskattede midler.  

Ved at benytte denne metode, aflæses antallet af kørte km og godtgøres ud fra statens 

gældende takster.  

 
46 Se bilag 2 

Resultatopgørelse 1-1-19 - 31-12-19 år 2019

Nettoomsætning 231.500 kr.
Vareforbrug -84.500 kr.
Bruttofortjeneste 147.000 kr.
Andre eksterne omkostninger -12.300 kr.
Indtjeningsbidrag 134.700 kr.
Afskrivninger -86.250 kr.
Resultat før renter 48.450 kr.
Finansielle omkostninger -5.000 kr.
Årets resultat 43.450 kr.
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Taksterne der er gældende for 2019 er 3,56 kr. de første 20.000 km. For derefter at falde til 

1,98 kr. pr. kørt km. 

Nedenfor er M.L kørselsgodtgørelse beregnet. M.L oplyser at hans bil bliver benyttet 65% til 

erhvervsmæssig kørsel. Beregningen nedenfor afslører, at M.L kan modtage 89.020 kr. 

skattefrit fra virksomheden i 2019 på baggrund af de fastsatte forudsætninger. Virksomheden 

kan trække udgifterne fra i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Her fremgår det ligeledes at bilens samlede omkostninger løber op i 134.250 kr. 

Kilde: egen tilvirkning 

M.L. kan derfor få udbetalt 89.020 skattefrit fra selskabet såfremt denne metode anvendes.   

5.3.2 Beskatning af værdi af fri bil 
En anden mulighed er at virksomheden køber bilen og at finansieringen derfor går igennem 

virksomheden. Virksomheden har dermed også fradragsret for afskrivningerne og et eventuelt 

værditab når bilen skal afstås. Fordelen herved skal ses i lyset af, at administrationen af bilen 

er lettere, da der ikke på samme måde skal føres en kørselsdagbog. Hvis denne metode 

vælges, skal M.L beskattes efter reglerne om beskatning af fri bil. Regnestykket kan opgøres 

på nedenstående måde. 

 

 

Bilens omkostninger Statens takster
Km

Brændstof 29.000 kr. Indtil 20.000 km, 3,56 kr 20.000 71.200 Kr.
Forsikring 9.000 kr. Over 20.000 km 1,98 kr 9.000 17.820 Kr.
Vægtafgift 3.000 kr.
Rep/vedlige 7.000 kr. Samlet 89.020 Kr.

Driftsomkostninger i alt 48.000 kr.

Afskrivningsgrundlag 345.000 kr.
Afskrivning for 2019 86.250 kr.
Afskrivning ultimo 2019 258.750 kr.

Samlede omkostninger bil 134.250 kr.

Erhvervsmæssig andel 65% 87.262,50 kr.
Privatmæssig andel 35% 46.987,50 kr.

Km godtgørelse:
Brændstof 29.000 Kr.
Estimeret Liter til 9,75kr 2.974 Liter
Estimeret 15km pr. L 44.615 Kr.

Erhvervsmæssig andel 65% 29.000 Km
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Bilen er købt for 450.000 kr. som ny bil. 

Afgift 3.000 

Der beskattes med 25% af de første 300.000 kr.  dvs. 75.000 kr. 

Der beskattes med 20% af resterende beløb dvs.         30.000 kr. 

Den årlige beskatning bliver     105.000 kr. 

 

Årlig afgift x 1,5 dvs.          4.500 kr. 

Samlet årlig beskatning bliver           109.500 kr. 

Herefter findes fradragsværdien, hvor den årlige beskatning fratrækkes bilens samlede 

omkostninger.  

  134.250 kr. 

- 109.500 kr. 

=  24.750 kr. 

M.L vil kunne opnå et fradrag på 24.750 kr. såfremt bilen medtages i virksomheden og der 

beskattes efter værdien af fri bil. 

5.3.3 Forholdsmæssig beregning af omkostninger 

Den sidste mulighed er at M.L. køber bilen privat og herefter kan M.L modtage godtgørelse 

for de erhvervsmæssige omkostninger, som kan henføres til bilen. M.L skal altså igen ved 

denne metode stå for finansieringen med beskattede midler. Da der er er krav til at de 

erhvervsmæssige omkostninger skal kunne klarlægges vil det medføre mere administration til 

opgørelse af de korrekte omkostninger der kan henføres til virksomheden. 

Bilens samlede omkostninger løber op i 134.250 kr. 
 
 
 
  

  

  

  

 

 
 

Bilens omkostninger

Brændstof 29.000 kr.
Forsikring 9.000 kr.
Vægtafgift 3.000 kr.
Rep/vedlige 7.000 kr.

Driftsomkostninger i alt 48.000 kr.

Afskrivningsgrundlag 345.000 kr.
Afskrivning for 2019 86.250 kr.
Afskrivning ultimo 2019 258.750 kr.

Samlede omkostninger bil 134.250 kr.

Erhvervsmæssig andel 65% 87.262,50 kr.
Privatmæssig andel 35% 46.987,50 kr.

Kilde: egen tilvirkning  
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Bilen benyttes erhvervsmæssigt i 65% af tiden, hvilket udgør 87.262,50 kr. af bilens samlede 

omkostninger. 

De resterende 35% udgøres af den private andel, som løber op i 46.987,50 kr. 

5.3.4 Sammenligning af de tre metoder 

I det følgende vil de tre metoder holdes op mod hinanden 

Kilde: egen tilvirkning 
På baggrund af ovenstående bliver M.L i samarbejde med sin revisor enig om, at 

kørselsgodtgørelse er det foretrukne valg. M.L er i forvejen meget omhyggelig med sit 

kørselsregnskab og har fået et godt tilbud på en bil, der kan sælges til ham privat. På den 

baggrund kan de private omkostninger holdes længst nede og er derfor mest fordelagtig. 

Vælger M.L at oprette en virksomhed og lade sig beskatte via Virksomhedsskatteordningen 

(VSO) er det muligt at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, hvis bilen ikke indgår i 

virksomheden. 

Vælger M.L at oprette en virksomhed og lade sig beskatte via Personskatteloven (PSL) kan 

der ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse, men derimod muligt at fratrække udgifterne 

til erhvervsmæssig transport i den personlige indkomst. 

Da det er Kørselsgodtgørelse, som er mest fordelagtig for M.L, vil anbefalingen til M.L være 

at holde bilen udenfor. Derfor vil M.L have en fordel af at lade sig beskatte efter VSO. 

5.4 Beskatning via PSL 

Beregningen af M.L skat for året 2019 beregnes efter reglerne i Personskatteloven. 

M.L virksomhed skal efter reglerne i Personskatteloven have beregnet skat af overskuddet for 

indkomståret 2019. 

I følgende afsnit kastes der et blik på hvordan beskatningen vil se ud med udgangspunkt i 

PSL. 

I PSL tager beskatningen afsæt i resultat før renter, idet renterne kommer ned som 

kapitalindkomst. Det betyder at hvis virksomheden har renteomkostninger, vil der ikke kunne 

opnås et fuldt fradrag herfor, ved beskatning via PSL. 

Værdi af fri bil Kørselsgodtgørelse Forholdsmæssig afregning af omk
Bilens samlede omkostninger 134.250 kr. 134.250 kr. 134.250 kr.
Fradrag 24.750 kr. 89.020 kr. 87.262,50 kr.
Omregnet til procent 18,4 66,3 65,0
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          Kilde: egen tilvirkning 

5.4.1 Den personlig indkomst 
M.L personlige indkomst udgør 44.574 kr. 

Beløbet er beregnet ved at trække AM bidrag 

på 8% fra. Beløbet udgør 3.876 kr. af 

resultatet før renter der er på 48.450 kr. 

5.4.2 Kapitalindkomsten 
For året 2019 har M.L renteomkostninger i 

virksomheden for et samlet beløb, der udgør 

5.000 kr. i negativ kapitalindkomst. 

5.4.3 Ligningsmæssige fradrag 
Med hensyn til det ligningsmæssige fradrag i 

indkomståret for 2019, udgøres det af et 

beskæftigelsesfradrag. Satsen fra 2019 udgør 

10,10%, men kan højest være 37.200 kr. i 

201947. 

For indkomståret i M.L virksomhed, kan det 

oplyses at beskæftigelsesfradraget udgør 

4.893 kr. 

5.4.4 Den samlede beskatning efter PSL 
Jf. ovenstående gennemgang af de forskellige indkomsttyper for indkomståret, er det nu en 

mulighed at beregne den samlede skattepligtige indkomst for 2019 for M.Ls virksomhed. 

Hvis M.L vælger at blive beskattet via PSL, skal der betales 3.071 kr. i skat48. 

M.L rammes ikke af topskat, da indkomsten ikke nærmer sig topskattegrænsen, som er 

angivet til at være på 513.400 kr. for 2019. 

 
47 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234762  17.01.20 
48 Se ovenstående beregning i afsnit 5.2.1 

AM Bidrag 8% af 48.450 kr.
Bundskat 12,13% af 44.574 kr.
Topskat 15% af 0 kr.
Kommuneskat 22,8% af 35.072 kr.

Indkomstskatter for 2019

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234762
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Bundskatten beregnes som 12,13% hvoraf personfradraget skal fratrækkes. 

Kommuneskatten er opgivet til at være på 22,8% for Gentofte kommune, heraf skal 

personfradraget ligeledes fratrækkes. 

5.5 Beskatning via VSO 

For at belyse forskellen på de to beskatningsformer set i forhold til, hvilken skat M.L skal 

betale i år 2019, vil nedenstående beregninger tage sit udgangspunkt i reglerne for beskatning 

via VSO. 

Hvis M.L ønsker at lade sig beskatte via VSO skal der opgøres en indskudskonto samt 

kapitalafkastgrundlaget. De er nærmere beskrevet i afsnit 4.2 – 4.5. 

 

 

  

    Kilde: egen tilvirkning 

5.5.1 Indskudskonto 

Indskudskontoen er opgjort ud fra 2019 balancen der ses i bilag 2. 
 
 
 
 
           Kilde: egen tilvirkning 

5.5.2 Kapitalafkastgrundlag 

  

  
  

                      Kilde: egen tilvirkning 

Vælger M.L at virksomheden skal beskattes i VSO regi og virksomheden har første 

regnskabsperiode fra d. 01-01-2019 til d. 31-12-2019 vil indskudskontoen og dermed 

kapitalafkastgrundlaget udgøre 0 kr. 

Årsagen hertil er, at der ved tilvalg af VSO ikke er tale om en virksomhed, der går fra PSL til 

VSO. Virksomheden er nyopstartet og har derfor ikke nogen tidligere balanceposter, at 

beregne ud fra i primo året. 

AM Bidrag 8% af 43.450 kr.
Bundskat 12,13% af 39.974 kr.
Topskat 15% af 0 kr.
Kommuneskat 22,8% af 30.937 kr.

Indkomstskatter for 2019

Indskudskonto 2019
Primo 0

Kapitalafkastgrundlag 2019
Primo 0
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5.5.3 Den personlige indkomst 

Lad os kaste et blik på VSO kontra PSL. 

Vil M.L benytte sig af VSO, vil beregningen 

af årets skat tage afsæt i årets resultat, der 

skal indregnes, som personlig indkomst. Det 

får den betydning, at hvis M.Ls virksomhed 

har renteomkostninger, er det muligt at opnå 

et fuldt fradrag herfor. Når årets 

skattepligtige indkomst er beregnet for 

indkomståret, vil der skulle udarbejdes en 

resultatdisponering. 

 

M.Ls personlige indkomst udgør 43.450 kr. 

før AM-bidraget på 3.476 kr. 

Efter AM-bidrag udgør den personlige 

indkomst 39.974 kr. 

5.5.4 Kapitalindkomsten 
Når VSO anvendes som beskatningsform får 

M.L fradrag for renteudgifterne vedr. virksomheden. Derfor vil det kun være hvis han har 

private renteindtægter eller udgifter, at de skal medtages under kapitalindkomst. 

5.5.5 Ligningsmæssige fradrag 
Det er værd at bemærke, at de ligningsmæssige fradrag vil ændre sig ved    

brug af VSO frem for PSL.    

De er beregnet til at udgøre et beløb på 4.388 kr. som ses i beregningen til højre. 

5.5.6 Virksomhedens indkomst 
Virksomhedens indkomst skal opgøres særskilt ved anvendelse af VSO. 

M.L har hævet hele årets overskud og resultatdisponeringen for M.Ls virksomhed for 

indkomst år 2019 er afbilledet nedenfor. 
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Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO  

 

Årets skattepligtige indkomst udgør 43.450 kr. Heraf er der ikke hævet noget kapitalafkast og 

derfor flyttes hele beløbet til det resterende overskud. Til personlig indkomst forventes hele 

overskuddet hævet og derfor kommer der ikke noget beløb til virksomhedsbeskatning. 

Opsparet overskud vil i året udgøre 0 kr. 

5.5.7 Den samlede beskatning efter VSO 
Efter gennemgang af indkomsttyperne for indkomståret, er det nu muligt at beregne M.Ls 

samlede skattepligtige indkomst for 2019. 

Vælger M.L at blive beskattet efter VSO skal der betales 2.671 kr. i skat49. 

M.L vil ikke blive ramt af topskat, da indkomsten ikke nærmer sig topskattegrænsen på 

513.400 kr. 

De samme forhold. der gør sig gældende med bundskat og kommuneskat ved beskatning via 

PSL, er også gældende ved VSO. 

5.6 Sammenligning af PSL og VSO 

Da de to beskatningsformer nu er analyseret, er det muligt at sammenligne de to 

beskatningsformer med hinanden. Det vil med udgangspunkt i resultaterne fra beregningerne 

besluttes, hvilken beskatningsform der vil være mest optimal for M.L. 

 
49 Se beregning i afsnit 5.3 



  Afsluttende hovedopgave HD(R)  
                          Asger Rolf Rishaug 
              Melanie Simone Søndberg 

41 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

  

  
                       Kilde: egen tilvirkning 
Som det kan aflæses i ovenstående skema, vil det være mest fordelagtigt for M.L at vælge 

VSO som beskatningsform. Begrundelsen ligger i, at M.L her vil opnå den laveste 

skattebetaling. Det skyldes at renteudgifterne er medtaget i den personlige beskatning. 

Årsagen er ligeledes at AM-bidrag og bundskatten tager udgangspunkt i en lavere værdi i 

beregningen.  

Forskellen udgør 400 kr. mindre i skattebetaling ved valg af VSO frem for PSL. 

De ligningsmæssige fradrag er størst ved PSL, fordi fx. beskæftigelsesfradraget beregnes med 

udgangspunkt i den personlige indkomst før AM-bidraget er fratrukket, og den personlige 

indkomst er højest ved PSL fremfor VSO. 

Som det kommer til udtryk i beregningerne, vil VSO være den mest fordelagtige 

beskatningsform at vælge for M.L hvis der ud fra betragtning kun skulle ses på den samlede 

skattebetaling. Det er dermed ikke direkte sagt, at det er den beskatningsform der skal vælges 

til virksomheden. Virksomheden er nyopstartet, overskuddet er minimalt og der er næsten 

ingen renteudgifter i virksomheden. 

En omkostning til en revisor vil hurtigt løbe op i 15.000 kr. ved brug af VSO hvorimod den 

kan holdes på et minimum ved brug af PSL. 

M.L skal gøre op med sig selv om han ikke i første regnskabsår skal nøjes med beskatning 

via PSL. 

Taget den mulige likviditetsmæssige besparelse på en revisor i betragtning og holdt op mod 

de 400 kr. i skattebesparelse, anbefales det M.L at anvende PSL ved første regnskabsår. 
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Det kan med fordel tages op til genovervejelse ved næste indkomst år, da en beskatning via 

VSO aktivt skal tilvælges år til år. 

6.0 Case 2 

Nedenstående konstruerede case har det formål at analysere hvilken beskatningsform, der er 

mest fordelagtig, når en selvstændig erhvervsdrivende overtager en allerede eksisterende 

virksomhed. 

6.1 Præsentation af case 2 - sammenligning af PSL og VSO 

I den konstruerede case 2 tages der udgangspunkt i den fiktive person Jens Pedersen (J.P). 

J.P er 43-år, ugift og bosat i Roskilde. 

Han har i januar 2019 opkøbt et mekanikerværksted for 2.5000.000 kr. 

Mekanikerværkstedet har til huse i lejede lokaler i hjembyen Roskilde. Det er et værksted, 

der har et godt renomme. Mekanikerværkstedet har ligget i Roskilde i mange år og 

værkstedets tidligere ejer har haft ry for at levere en høj kundeservice. Der hører derfor 

Goodwill med i købesummen. På købesummen ses en opdeling af goodwill og driftsmidler 

(maskinudstyr), der fordeler sig forholdsmæssig og er illustreret i nedenstående; 

• Goodwill udgør 1.000.000 

• Driftsmidler udgør 1.500.000 

Ved overtagelse af værkstedet har J.P valgt at beholde den tidligere og eneste ansatte fra 

værkstedet. Det er 29-årige mekaniker og daglige leder Kristian. 

J.P har ikke likvide midler til at finansiere købet med egenbetaling, derfor finansieres købet 

af værkstedet 100% fra et lån. Lånet et optaget hos den lokale bank i Roskilde. J.P. har pga. 

lånet renteudgifter på 125.000 kr. årligt. 

J.P ønsker at finde ud af hvorvidt beskatning via PSL eller VSO vil være mest fordelagtig for 

virksomheden. Han har derfor taget kontakt til sin revisor. 

J.P ønsker at kunne hæve løn til sig selv til topskattegrænsen for 2019. 

Det kan oplyses at J.Ps indkomst udelukkende består af indkomsten fra mekanikerværkstedet. 

Virksomhedens økonomi ses i nedenstående resultatopgørelse50; 

 
50 Se bilag 3 
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     Kilde: egen tilvirkning 

 

Virksomhedens driftsmidler afskrives via saldometoden med 25% årligt, hvilket for året 

svarer til en afskrivning på 375.000 kr. af de 1.500.000 kr. 

Goodwill afskrives over 7 år. Det svarer til en årlig afskrivning på 142.857 kr. af de 

1.000.000 kr.  

  

 

 

 

 

 

  
              Kilde: egen tilvirkning 

6.1.2 Beskatning via PSL 

J.Ps virksomhed skal efter reglerne i PSL have beregnet skat af overskuddet for 2019. 

Beskatningen tager sit udgangspunkt i resultat før renter. Renterne beskattes som 

kapitalindkomst, og der vil derfor ikke opnås fuldt fradrag for de 125.000 kr. i 

renteomkostninger. 

  
  
  
  
  
  
                   Kilde: egen tilvirkning 

Goodwill

Tilgang 1.000.000 kr.
Afskrivning 142.857 kr.
Værdi ultimo 857.143 kr.

Driftsmidler

Tilgang 1.500.000 kr.
Afskrivning 375.000 kr.
Værdi ultimo 1.125.000 kr.

Resultatopgørelse 1-1-19 - 31-12-19 år 2019

Nettoomsætning 5.050.000 kr.
Vareforbrug -1.918.000 kr.
Bruttofortjeneste 3.132.000 kr.
Andre eksterne omkostninger -622.000 kr.
Personale omkostninger -450.000 kr.
Indtjeningsbidrag 2.060.000 kr.
Afskrivninger -517.857 kr.
Resultat før renter 1.542.143 kr.
Finansielle omkostninger -125.000 kr.
Årets resultat 1.417.143 kr.

AM Bidrag 8% af 1.542.143 kr.
Bundskat 12,13% af 1.418.772 kr.
Topskat -513.400kr 15% af 905.372 kr.
Kommuneskat 25,2% af 1.254.472 kr.
Kapitalindkomst frad 4% af 50.000 kr.

Indkomstskatter for 2019
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6.1.3 Den personlige indkomst  

J.Ps personlige indkomst udgør et beløb på 

1.418.772 kr. Beløbet er beregnet ved at 

fratrække AM-bidraget på -123.371 kr. fra 

resultat før renter, som udgør 1.542.143 kr. 

6.1.4 Kapitalindkomsten 
Kapitalindkomsten udgøres af renteindtægter 

og renteudgifter. J.P har renteudgifter for  

-125.000 kr. for indkomståret 2019. 

6.1.5 Ligningsmæssige fradrag 

J.Ps ligningsmæssige fradrag udgøres af 

beskæftigelsesfradraget på -37.200 kr. samt 

jobfradraget på -2.100 kr. 

Det bliver samlet et beløb på -39.300 kr.  

 

            
    Kilde: egen tilvirkning 

6.1.6 Den samlede beskatning efter PSL 

Efter ovenstående gennemgang af de forskellige indkomsttyper kan den samlede beskatning 

for 2019 via PSL nu beregnes for J.Ps virksomhed. 

Den samlede beskatning vil udgøre 723.619 kr. i skattebetaling. 

Bundskatten beregnes som 12,13%, hvoraf personfradraget på 46.200 kr. fratrækkes. 

J.P rammes af topskat, fordi indkomsten for 2019 er højere end topskattegrænsen. Ved 

beregning af de samlede skattemæssige satser overstiger de det strå skatteloft i og med de 

udgør 52,33%. 

Der gives derfor nedslag på 0,28% således samlet sats udgør 52,05%. Der fratrækkes et 

bundfradrag, som for året 2019 udgør 513.400kr. 

Kommuneskatten i Roskilde kommune er på 25,2 %. I udregningen skal der tages højde for at 

J.Ps personfradrag ligeledes skal fratrækkes. 
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6.2 Beskatning via VSO 

Beregningen af J.Ps skat for året 2019 er beregnet efter reglerne i VSO, som tager sit 

udgangspunkt i årets resultat. 

Hvis J.P ønsker at opgøre den skattepligtige indkomst efter VSO, er det et lovmæssigt krav, 

at der skal opgøres en Indskudskonto og et Kapitalafkastgrundlag for primo perioden. 

Indskudskontoen opgøres i J.Ps tilfælde ved at tage virksomhedens aktiver i form af 

driftsmidler og goodwill og fratrække fra virksomhedens gæld bestående af bankgæld. 

 

 

 

 

 

 

  
   Kilde: egen tilvirkning 

Opgørelse af indskudskonto primo udgør dermed 0 kr. Dette er også tilfældet for 

kapitalafkastgrundlaget, da der ikke er forskel i værdiansættelsen af aktiverne. 

 

  

  
    Kilde: egen tilvirkning  

6.2.1 Den personlige indkomst 

Den personlige indkomst opgøres til forskel fra PSL ud fra årets resultat. Indkomsten udgør 

1.417.143 kr. se afsnit 6.1. J.P opnår derved fuldt fradrag for virksomhedens 

renteomkostninger. 

Efter beregninger ud fra årets fremskaffede data, bliver J.P gjort opmærksom på, at han har 

mulighed for at optimere til topskattegrænsen. 

Indskudskontoen
Opgørelse primo 
Aktiver ved start i VSO:

driftsmidler 1.500.000,00      kr.        
Goodwill 1.000.000,00      kr.           
Periodeafgrænsningsposter       
Likvider -                       
Virksomhedens gæld ved start i VSO:
Bankgæld 2.500.000,00      kr.        

          
Indskudskonto primo -                               

 
                       

                         
  

                     

Kapitalafkastgrundlag 2019
Primo 0
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J.P vil gerne optimere til topskattegrænsen 

og den personlige indkomst udgøres derfor 

af beløbet for topskattegrænsen for 2019 på 

558.043 kr. før AM-bidrag er fratrukket. 

Med AM-bidrag på 44.643 kr. fratrukket 

vil J.Ps personlige indkomst udgøre et 

beløb på 513.400kr. 

6.2.2 Kapitalindkomst 

Det vil kun være J.Ps private 

renteindtægter eller renteudgifter, der skal 

medtages under kapitalindkomst. I J.Ps 

tilfælde er beløbet 0. kr. da han ikke har 

nogle at indberette. 

6.2.3 Ligningsmæssige fradrag 
De ligningsmæssige fradrag vil ikke ændre 

sig, hvis J.P vil lade sig beskatte via VSO 

fremfor PSL.        Kilde: egen tilvirkning 

6.2.4 Virksomhedens indkomst 
Ved beskatning via VSO skal 

virksomhedens indkomst opgøres særskilt. 

Virksomhedens indkomst er beregnet i de 

tre kommende skemaer. Virksomhedens 

indkomst udgør 1.417.143 kr. hvoraf J.Ps 

ønskede personlige indkomst på 558.043 

kr. skal fratrækkes. Heraf udgør 

virksomhedens indkomst 859.100 jf.   Kilde: egen tilvirkning  

nedenstående overskudsdisponering for 2019. 

Heraf skal der betales en virksomhedsskat på 22% efter gældende takster, som her vil udgøre 

et beløb svarende til 189.002 kr. 

Det resterende beløb på 670.098 kr. overføres på kontoen for opsparet overskud. 
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Nedenstående overskudsdisponering tager udgangspunkt i en optimering til 

topskattegrænsen. 

 

 

 

 
 

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 

Efter beregning af overskudsdisponeringen for 2019, foretages der en afstemning af årets 

hævninger.  

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 

 

J.P har foretaget hævninger for 200.000 i løbet af året. Da der er optimeret til 

topskattegrænsen, udgør den personlige indkomst 558.043 kr. 

Årets virksomhedsskat udgør 189.002 kr. Hensat til senere hævning udgør 547.045 kr. som er 

differencen mellem årets kontante hævning og virksomhedsskat + personlig indkomst. Heraf 

fremgår en bruttohævning i alt for 2019 på 547.045 kr. 

6.2.5 Den samlede beskatning via VSO 
Ud fra ovenstående analyse af beregningerne for året er det nu muligt at opgøre den samlede 

skattebetaling for J.P. 

Vælger J.P at blive beskattet vi VSO, skal der betales 398.147 kr.51. i skat. Den samlede 

skattebetaling for J.P udgøres af skatten af den personlige indkomst på 209.145 kr. + skatten 

af virksomhedens indkomst på 189.002. Samlet set 398.147 kr. 

Som ved PSL, beregnes bundskatten som 12,13%, hvoraf personfradraget på 46.200 kr. 

fratrækkes. 

J.P rammes ikke af topskat, da der optimeres til topskattegrænsen. 

 
51 Se beregning i afsnit 6.2 og 6.3 



  Afsluttende hovedopgave HD(R)  
                          Asger Rolf Rishaug 
              Melanie Simone Søndberg 

48 
 

I forbindelse med opsparingen i virksomhedsskatteordningen gøres J.P. bekendt med at den 

betalte virksomhedsskat skal ses som en aconto skat. Det betyder at J.P ved tidspunktet for 

hævningen af det opsparede overskud vil blive beskattet med forskellen mellem den betalte 

virksomhedsskat og den endelige personlige skat.  

 

 

  
             Kilde: egen tilvirkning  
Ovenstående viser at J.P. ved oversigten over den betalte skat har betalt 37% i skat. Med 

udgangspunkt i skattesatsen herover kan den latente skat opgøres.  

 

 

 

 
            Kilde: egen tilvirkning 

På det tidspunkt J.P hæver af det opsparede overskud vil det derfor udløse en restskat. Hvis 

forudsætningen om at J.P. kun skal hæve til topskattegrænsen, vil det med de nuværende 

skatteregler give en samlet restskat på 132.974 kr. Hæves hele det opsparede overskud vil 

beskatning blive op til 55% og der vil skulle betales en højere udskudt skat. 

 

 

 

 
            Kilde: egen tilvirkning 
Herefter følger en kontrol beregning for at sikre at den føromtalte skatteprocent rammes. 

6.3 Sammenligning af VSO og PSL 

Nu hvor de to beskatningstyper er analyseret giver det mulighed for at sammenligne de to 

beskatningsformer. 

Det vil med udgangspunkt i resultaterne fra beregningerne besluttes hvilken beskatningsform 

der vil være mest optimal for J.P. 
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            Kilde: egen tilvirkning 

Ud fra de to beskatningsanalyser, fremstår det ud fra ovenstående skema, at det vil være mest 

optimalt for J.P at lade sig beskatte via VSO. Årsagen skal findes i, at her vil J.P opnå den 

laveste skattebetaling for 2019. En af grundene hertil er at årets renteudgifter er medtaget i 

den personlige indkomst og dermed opnås et højere fradrag fra renterne. Derudover beregnes 

bundskat, AM-bidrag mv. ud fra en lavere værdi. 

Den skattemæssige betaling udgør for PSL en betaling på 723.620 kr. og for VSO en betaling 

på 209.145 + virksomhedsskat på 189.002 kr. En samlet forskel p 325.473 kr. 

J.P har mulighed for kun at lade sig beskatte indtil topskattegrænsen ved benyttelse af VSO, 

hvilket ikke er en mulighed med PSL. 

Årsagen skal findes i, at der via VSO-beskatning åbnes en mulighed for at disponere over 

egen personlig indkomst og virksomhedens indkomst, så der kan opnås en størst mulig 

skattebesparelse. 

Et andet forhold der er værd at bemærke er, at hvis J.P vælger beskatning via PSL kan han 

blive beskattet med op til 56,05% af virksomhedens indkomst. 

Det skal ses i forhold til at han kun beskattes med 22 %, ved valg af VSO. 

J.P skal ligeledes huske at omkostningen til en revisor vil være større ved beskatning via 

VSO frem for via PSL. 

Selv med den mulige likviditetsmæssige besparelse på en revisorregning for øje, er den 

samlede skattebesparelse fortsat stor ved valg af VSO frem for PSL. Det anbefales J.P at 

vælge Virksomhedsskatteordningen til beskatning af virksomheden for 2019. 
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7.0 Case 3 

Tredje konstruerede case har til formål at analyse om der ville have været en skattemæssig 

fordel af at anvende VSO frem for PSL ved beregning af skatten for indkomstårene 2010-

2018. 

7.1 Præsentation af case 3 

I case 3 præsenteres vi for Sebastian Kristensen (S.K), der ejer virksomheden Skilte og 

Design ved Sebastian Kristensen. 

S.K er 39 år, gift og bosat i Hellerup. 

Ved stiftelse af virksomheden erhvervede S.K sig den ejendom, hvor virksomheden på 

nuværende tidspunkt har adresse. Ejendommen er indrettet som erhvervsejendom med lokaler 

til produktion og lager. 

Anskaffelsessummen af ejendommen beløb sig til 4.875.000 kr. Heraf en grundværdi på 

2.300.000 kr. 

S.K har pr. 1 januar 2019 fået ejendommen vurderet til en værdi på 6.825.000 kr. 

Virksomheden har i årene fra 2010 til 2018 givet et fint overskud før renter. 

S.K har ikke haft anden indkomst end via den personlige virksomhed. Han har indtil nu 

hævet hele årets overskud gennem hele perioden. 

I primo 2019 tog en større kunde taget kontakt til S.K omkring en stor leverance hvilket har 

resulteret i, at omsætningen har fået et boost på omkring 2 mio. og resultater er forøget 

sammenlignet med sidste år. Det har fået den betydning for S.K at han står til at skulle betale 

mere i skat i ultimo 2019. Derudover føler S.K at virksomheden efterhånden er på et niveau 

hvor PSL muligvis ikke længere er den mest optimale beskatningsform. 

S.K har indtil nu ladet sig beskatte via PSL, men via netværk er han blevet introduceret for at 

beskatning via VSO måske kunne være mere optimal for ham. 

S.K har derfor taget kontakt til revisoren for at høre nærmere omkring muligheder og 

eventuelle besparelser. 

7.2 Skattemæssig forskel hvis VSO havde været benyttet i stedet for PSL 

For at kunne bevise om S.K kunne have haft en skattemæssig fordel af at have anvendt VSO 

fremfor PSL i perioden 2010-2018 foretages en beregning. 
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Fordelen ved at have anvendt VSO frem for PSL er som udgangspunkt skatteværdien af 

arbejdsmarkedsbidraget på 8% af de samlede renteudgifter i de 9 år. Renteudgifterne har i 

perioden på de 9 år udgjort en gennemsnitlig værdig på 215.000 kr. 

Samlet resultat før renter i perioden har været på ca. 25.400.000 mio. 

 

Samlet resultat før renter for 2010-2018    25.400.000 kr. 

Samlet renteudgifter for 2010-2018     -2.935.000 kr. 

Samlet resultat efter renter for 2010-2018     22.465.000 kr. 

 

Der beregnes Arbejdsmarkedsbidrag af resultat før renter efter Personskattelovens 

bestemmelser. Det vil sige 8% af 25.400.000 kr. = 2.032.000 kr. 

Efter VSO beregnes Arbejdsmarkedsbidrag af resultat efter renter. Det vil sige 8% af 

22.465.000 kr. = 1.797.200 kr. 

Besparelsen er på 234.800 kr. 

Derudover vil en evt. besparelse af AM bidraget på kapitalafkastet også være sparet. Der 

gøres dog opmærksom på, at der ikke er modtaget nok information fra kunden til at kunne 

beregne AM bidraget af kapitalafkastet. Dette er derfor ikke beregnet. 

7.3 Skattemæssige beregninger når VSO benyttes for 2019 

Efter S.K er blevet præsenteret for den besparelse han kunne have opnået ved at have anvendt 

VSO frem for PSL i perioden 2010-2018, er det nu blevet et ønske for S.K at overgå til VSO. 

Før S.K kan anvende VSO som beskatningsform, skal der opgøres en indskudskonto primo 

samt et kapitalafkastgrundlag primo. 

Det er et krav at alle 100% erhvervsmæssige aktiver fra virksomheden, skal medtages når 

VSO fremadrettet skal anvendes. Ejendommen anvendes kun erhvervsmæssigt og skal derfor 

indgå i VSO. Virksomhedens inventar, biler, lager og debitorer vedrører kun virksomheden 

og skal ligeledes indgå. 

Likviderne skal indgå da de kun anvendes af virksomheden. 

For virksomhedens passiver gælder samme regler for, at 100% erhvervsmæssig gæld skal 

indgå i VSO. 
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7.3.1 Primo Indskudskonto 

S.Ks indskudskonto beregnes for primo 2019, hvor der er taget udgangspunkt i balancen for 

ultimo 2018, se balance i bilag 4. Der har tidligere indgået aktier i virksomheden, men det er 

lovmæssigt ikke tilladt at lade dem i VSO. De skal derfor ikke medtaget i opgørelsen af 

indskudskontoen. 

  

  

  

 

 

 
   Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisning vedr. VSO 

Ved opgørelsen kan S.K vælge at medtage ejendommen til kostpris på 4.875.000 kr. eller til 

vurderingsprisen 6.825.000. 

Det forudsættes at ejendommen medtages til vurderingspris, da denne har den højeste værdi. 

Vurderingen er 1.950.000 højere end kostprisen. 

Da indskudskontoen primo er positiv, skal der ikke foretages beregning af rentekorrektion. 

Af indskudskontoen fremgår det, at den udgør 6.659.336 kr. hvoraf S.K kan hæve dette beløb 

skattefrit fra virksomheden. 

7.3.2 Primo Kapitalafkastgrundlag 
S.K skal opgøre kapitalafkastgrundlaget for primo 2019. Dette opgøres ud fra værdien af alle 

selskabets erhvervsmæssige aktiver, fratrukket de erhvervsmæssige passiver, se bilag 4. 

Grundlaget opgøres ud fra de samme retningslinjer for opgørelse af Indskudskonto. 

Det er vigtigt at S.Ks aktier ikke inddrages i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. 

Til forskel fra indskudskontoen så skal ejendommen opgøres ud fra kostpris. 

 

 

 

 

 
          Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 

 

Af kapitalafkastgrundlaget fremgår det at den udgør 4.709.336 kr. 

Indskudskonto primo

Egenkapital primo 6.109.653    kr.
Minus tilbageførte værdipapire, aktier 1.400.318-    kr.
Regulering af ejendom til vurdering 1.950.000    kr.
Indskudskonto primo 6.659.336    kr.

Aktierne kan ikke indgå i VSO

Kapitalafkastgrundlag primo
Egenkapital primo 6.109.653    kr.
Minus tilbageførte værdipapire, aktier 1.400.318-    kr.
Kapitalafkastgrundlag primo 4.709.336    kr.

Aktierne kan ikke indgå i VSO og trækkes derfor ud
Ejendommen optages til kostpris hvorfor der ikke er reguleringer her
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7.4 Resultatopgørelse for 2019 

For ultimo 2019 udviser resultatopgørelsen et større overskud end tidligere år. Årsagen til det 

forbedrede overskud på 3.652.722 kr. skyldes at handlen med den store kunde, der 

kontaktede S.K i starten af året, faldt på plads i ultimo året og noget af indtægten derfor 

vedrørte 2019. Den resterende indtægt vedrører år 2020 hvorfor S.K også forventer et 

væsentlig forbedret overskud ultimo år 2020. 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
   Kilde: egen tilvirkning 

7.5 Ultimo Indskudskonto 

Der har været et kapitalindskud på 441.174 kr. i året, som påvirker indskudskontoen ultimo52. 

Årets hævninger skal indgå på opgørelsen ultimo. De beregnes ved at tage årets samlede 

hævninger og fratrække det skattepligtige resultat. Årets skattepligtige resultat udgør 

3.430.527 kr. og årets hævninger udgør et beløb på 1.706.996 kr. hvis der ikke optimeres til 

topskattegrænsen. 

Årets hævninger fratrækkes indskudskontoen og kapitalindskuddet tillægges. 

Indskudskontoen er fortsat positiv. 

 

 

 

 

 
        Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 

Indskudskonto ultimo 2019 udgør 7.100.510 kr. 

 
52 Se bilag 4 

2019 2018
Nettoomsætning 16.090.638    14.205.848    
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under
fremstilling 215.591-         569.180         

15.875.048    14.775.027    
Udgifter til råvarer og hjælpematerialer 6.015.702      6.250.070      
Andre eksterne omkostninger 3.199.442      2.177.193      
Bruttofortjeneste 6.659.904      6.347.765      

Personaleomkostninger 2.634.810      2.812.139      
Af- og nedskrivninger af materielle og
immaterielle anlægsaktiver 154.197         218.025         
Resultat af primær drift 3.870.897      3.317.601      

Andre renteindtægter og lignende indtægter 19.764           62.195           
Renteomkostninger og lignende omkostninger 237.939-         256.616-         
ÅRETS RESULTAT 3.652.722      3.123.180      

RESULTATOPGØRELSE for året 1. januar - 31. december 2019

Indskudskonto ultimo
Indskudskonto primo 6.659.336   
Plus indskud i året 441.174      
Hævninger i året -             
Indskudskonto ultimo 7.100.510   

Da hævninger og indskud ikke er ført på en separat mellemregning
vil indskud blive ført på indskudskontoen.
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7.6 Ultimo Kapitalafkastgrundlag 

Kapitalafkastgrundlaget beregnes med udgangspunkt i egenkapitalen ultimo fratrukket 

aktiernes værdi, da de fortsat ikke kan indgå i en VSO, se bilag 4. Kapitalafkastgrundlaget for 

ultimo 2019 lyder på 9.116.541 kr. 

      Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 

7.7 Overskudsdisponering for 2019 uden optimering 

Overskudsdisponering S.K virksomhed for 2019 er nu beregnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
          Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 

 

 

 

   

 

 
Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 

Kapitalafkastgrundlag ultimo
Skattemæssig egenkapital ultimo 10.516.859  
- Værdipapire, aktier 1.400.318-    
Kapitalafkastgrundlag ultimo 9.116.541    

Skattepligtig 
indkomst 
3.430.527

Hævet kapitalafkast
0

Resterende 
overskud
3.430.527

Personlig indkomst
1.220.872

Virksomheds-
beskatning
2.209.656

Virksomhedsskat
486.124

Opsparet overskud
1.723.532

Overskudsdisponering 
Overskud Hævninger

Overskud efter renter 3.430.527   
Årets hævninger 1.706.996 
Privat andele 0

1.706.996 
Kapitalafkast 0% af 4.709.336 0 0
Resterende overskud/hævning 3.430.527   1.706.996 
Opsparet overskud, note 1 før virksomhedsskat 1.723.532   
Virksomhedsskat 22% af 2.209.656 kr. -486.124 486.124    
Personlig indkomst 1.220.872   1.220.872 

Note 1
Opsparet overskud beregnes som forskellen mellem indkomst og hævninger

3.430.527                                                                                                              1.706.996   1.723.532- 
Dette beløb svarer til konto for opsparet overskud , som er efter skat. 
Derfor svarer beløbet til 78%. Omregnes beløbet til 100% vil beløbet derfor være:

1.723.532-                                                                                                              0,78 2.209.656 
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Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 

 

Beregningen af overskudsdisponeringen for 2019, er nu foretaget. Derudover er der foretaget 

en afstemning af årets hævninger. Året skattepligtige indkomst udgør 3.430.527 kr.53. S.K 

har kontant hævet 1.706.996 kr. i løbet af året. Hvoraf der er et resterende overskud på 

2.209.656 kr. inkl. Virksomhedsskatten. 

Årets virksomhedsskat udgør 486.124 kr. Hensat til senere hævning udgør 0 kr. 

Virksomhedskat anses for en hævning og derfor indsættes 1.220.872 kr. som personlig 

indkomst i ovenstående skemaer. 

Normalvis udgøres det af differencen mellem årets kontante hævning og virksomhedsskat + 

personlig indkomst. Heraf fremgår en hævning i alt for 2019 på 1.706.996 kr. 

7.8 Den personlige indkomst efter VSO uden optimering til topskat 

Beregningen af S.Ks skat for året 2019 beregnes efter reglerne i VSO, som tager sit 

udgangspunkt i resultat efter renter. 

7.8.1 Den personlige indkomst  

S.Ks personlige indkomst opgøres via VSO og udgør et beløb på 

1.220.872 kr. Beløbet er beregnet ved at fratrække AM-bidraget på 

-96.670 kr. fra resultat efter renter, som udgør 1.123.202 kr. 

 

 

 

      

 
53 Se bilag 4 

1. OPSPARING I VIRKSOMHEDSORDNINGEN 2. AFSTEMNING AF HÆVNING OG HÆVERÆKKEFØLGE 

Skattepligtig indkomst efter renter 3.430.527 Bruttohævning Hæverækkefølge 
Kontant hævet -1.706.996 Kontant hævet 1.706.996 Virksomhedsskat 486.124
Refusion af driftsomkostninger Beløb anset for hævet 0 Hensat til hævning primo 0
Hensat til senere hævning primo 0 Hævet kapitalafkast 0
Beregningsgrundlag for maksimeret tilgang til virksomhedsindkomst 1.723.532 Personlig indkomst 1.220.872
Maksimal virksomhedsindkomst 2.209.656 Opsparet overskud 

Kan ikke overstige "resterende overskud" Hensat til senere hævning ul. 0 Indskudskonto 

Bruttohævning i alt 1.706.996 Hæverækkefølge i alt 1.706.996
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7.8.2 Kapitalindkomsten 

Kapitalindkomsten er allerede fratrukket i 

resultatet efter renter og udgør derfor 0 

kr. i denne opgørelse for indkomståret 

2019. 

7.8.3 Ligningsmæssige fradrag 
S.Ks ligningsmæssige fradrag udgøres af 

beskæftigelsesfradraget på -37.200 kr. 

samt jobfradraget på -2.100 kr. Det bliver 

samlet et beløb på -39.300 kr. 

7.8.4 Den samlede beskatning efter VSO 
Indkomstopgørelsen er ovenstående 

udspecificeret og gør det derfor nu muligt 

at beregne den samlede beskatning for 

S.K for det første indkomst år hvor VSO 

benyttes som beskatningsform for 2019. 
Kilde: egen tilvirkning 

Bundskatten beregnes som 12,13%, hvoraf personfradraget på 46.200 kr. fratrækkes. 

S.K skal betales topskat, fordi indkomsten for 2019 er højere end topskattegrænsen. 

Beregning af de samlede skattemæssige satser overstiger ikke 52,05 % og det skrå skatteloft 

kommer derfor ikke i spil. Der fratrækkes et bundfradrag, som for året 2019 udgør 513.400kr. 

Kommuneskatten i Gentofte kommune er på 22,8 %. 

I udregningen skal der tages højde for at S.Ks personfradrag ligeledes skal fratrækkes. 

Den samlede beskatning vil udgøre skatten af den personlige indkomst på 556.377 kr. + 

virksomhedsskatten på 486.124 kr. Samlet en skat på 1.042.501 kr. Den effektive 

skatteprocent udgør 49,93%, som svarer til den beregnede skat. 

I forbindelse med opsparingen i virksomhedsskatteordningen gøres S.K bekendt med at den 

betalte virksomhedsskat skal ses som en aconto skat. Det betyder at S.K. ved tidspunktet for 

hævningen af det opsparede overskud vil blive beskattet med forskellen mellem den betalte 

virksomhedsskat og den endelige personlige skat. 
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                   Kilde: egen tilvirkning 
Ovenstående viser at S.K ved oversigten over den betalte skat har betalt 46% i skat. Med 

udgangspunkt i skattesatsen herover kan den latente skat opgøres. 

 

 

  

 
       Kilde: egen tilvirkning 
På det tidspunkt S.K. hæver af det opsparede overskud vil det derfor udløse en restskat. 

Den udskudte skat spænder mellem 14% såfremt den hævning holdes under topskat og op til 

32% såfremt der hæves over topskat. 

7.9 Den personlige indkomst ved VSO med optimering til topskat 

S.K har mulighed for at spare noget i skattebetaling og ikke blive påvirket af topskat, hvis der 

i stedet optimeres til topskattegrænsen og dermed ikke hæves mere ud af virksomheden end 

det tilladte på 558.043 kr. for 2019. 

Ud fra ovenstående beregninger er der skabt en bevidsthed hos S.K om at beløbet på det 

tilladte 558.043 kr. for 2019 ligger en del under det beløb på 1.706.996 kr. som S.K har 

hævet i året. S.K har indset, at han allerede har hævet for meget i året 2019 til at kunne have 

en fordel i, at optimere til topskattegrænsen. S.K erkender, at han skal omlægge sine 

prioriteter privat, så han fremadrettet kan undgå at have behov for at hæve så store beløb, at 

han berøres af topskattegrænsen. 

Han ønsker derfor at få en analyse af, hvordan skattebetalingen kunne have set ud hvis, der 

kun var blevet hævet til topskattegrænsen. Nedenstående beregning vil derfor tydeliggøre 

hvordan den samlede skattebetaling for indkomst året 2019 vil se ud, når der kun hæves til 

topskattegrænsen. 

Opsparet overskud Under topskat Over topskat
Opsparet overskud 2.209.656

Betalt virksomhedsskat 22% 486.124
Udskudt skat 309.352 707.090
Samlet skat 795.486 1.193.214

Lønindkomst 1.220.872
Betalt skat jf. s. 57 556.377
Skatteprocent 46%
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Virksomhedens resultatopgørelse, indskudskonto og kapitalafkastgrundlag vil ikke ændre sig, 

og der refereres derfor til ovenstående i afsnit 7.9. 

7.9.1 Den personlige indkomst 
S.Ks personlige indkomst udgøres at 

beløbet op til topskattegrænsen på 

458.043 kr. inkl. AM-bidrag. 

AM-bidraget udgør 44.643 kr. og 

indkomsten udgør herefter 513.400kr. 

7.9.2 Kapitalafkastgrundlag 
S.K har ingen private renteindtægter 

eller renteudgifter og 

kapitalafkastgrundladet udgør derfor 0 

kr. Selskabets renteposter er inkluderet i 

den personlige indkomst. 

7.9.3 Ligningsmæssige fradrag 
De ligningsmæssige fradrag differerer 

ikke ved denne opgørelse i forhold til  

den tidligere opgjorte skattepligtige           Kilde: egen tilvirkning 

indkomst hvor hele årets hævning kom til beskatning. 

7.9.4 Virksomhedens resultatdisponering 
Nedenstående resultatdisponering tager sit udgangspunkt i, at S.K optimeres til 

topskattegrænsen. Virksomhedens skattepligtige indkomst lyder på 3.430.527 kr.54. 

 

 
54 Se bilag 4 
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Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 

 

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale vedr. VSO 

 

Det forudsættes i ovenstående beregninger at der ikke har været foretaget nogle hævninger i 

løbet af året. Den personlige indkomst vil udgøre 558.043 kr. da der er optimeret til 

topskattegrænsen. Virksomhedsskatten udgør 631.946 kr. Hensat til senere hævning udgør 

1.189.989 kr. 

7.9.5 Den samlede beskatning via VSO med optimering 
Efter ovenstående analyse af beregningerne for året, kan den samlede skattebetaling for S.K 

opgøres. En beskatning til via VSO til topskattegrænsen vil resultere i en samlet beskatning 

på 830.822 kr. 

Den udgøres af en virksomhedsskat på 631.946 kr. og en personligindkomst på 198.876 kr. 

 

I forbindelse med opsparingen i virksomhedsskatteordningen gøres S.K bekendt med at den 

betalte virksomhedsskat skal ses som en aconto skat. Det betyder at S.K. ved tidspunktet for 

hævningen af det opsparede overskud vil blive beskattet med forskellen mellem den betalte 

virksomhedsskat og den endelige personlige skat. 

 

  
 

          Kilde: egen tilvirkning 

Skattepligtig 
indkomst 
3.430.527

Hævet kapitalafkast
0

Resterende 
overskud
3.430.527

Personlig indkomst
558.043

Virksomheds-
beskatning
2.872.484

Virksomhedsskat
631.946

Opsparet overskud
2.240.538
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Ovenstående viser at S.K ved oversigten over den betalte skat har betalt 36% i skat. Med 

udgangspunkt i skattesatsen herover kan den latente skat opgøres. 
 

 

 

 

 

      Kilde: egen tilvirkning 

 

Hvis S.K på et tidspunkt hæver af det opsparede overskud, vil det udløse en restskat for ham. 

Hvis forudsætningen om at S.K. kun skal hæve til topskattegrænsen vil det med de 

nuværende skatteregler give en samlet restskat på 822.148 kr. Såfremt virksomheden ophører 

eller det opsparede overskud hæves til mere end til topskat, vil skatteprocenten blive op til 

54% og dermed en øget udskudt skat. 
 

 

 

 

       Kilde: egen tilvirkning 

 

Som kontrol for at skatteprocenten på 36% opnås er der foretaget ovenstående beregning 

7.10 Beskatning via PSL 

Hvis S.K i stedet for at tilvælge VSO som beskatningsform for 2019 vil bibeholde beskatning 

efter PSL vil den samlede skattebetaling se anderledes ud. 

Der tages udgangspunkt i resultat før renter på 3.648.702 kr. ved opgørelse af den 

skattepligtige indkomst. Heraf skal der beregnes et AM-bidrag der beløber sig til 291.896 kr. 

Efterfølgende en skattepligtig indkomst på 3.356.806 kr. 

Opsparet overskud
Opsparet overskud 5.872.484

Betalt virksomhedsskat 22% 1.291.946
Udskudt skat 14% 822.148
Samlet skat 2.114.094

Samlet skatteprocent
Opsparet overskud 5.872.484
Samlet betalt skat 2.114.094
Skatteprocent 36%
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7.10.1 Kapitalindkomsten 

Virksomheden har negativ 

kapitalindkomst for samlet - 218.175 kr. 

7.10.2 Ligningsmæssige fradrag 
Der sker ikke en ændring i S.Ks 

beskæftigelsesfradrag og jobfradrag, som 

fortsat vil udgøre 39.300 kr. 

7.10.3 Den samlede beskatning via PSL 
Den samlede skattebetaling beløber sig 

til 1.812.097 kr. for indkomståret 2019 

hvis S.K vælger at forsætte med 

beskatning via PSL. S.K vil komme til at 

betale topskat da indkomsten overstiger 

topskattegrænsen på 513.400 kr. 

Beregningen af de samlede skattemæssige   Kilde: egen tilvirkning 

satser herunder bundskat 12,13%, topskat 15% og kommuneskat 22,8% = 49,93 overstiger 

ikke 52,05%. Det skrå skatteloft spiller derfor ikke en rolle her. 

7.11 Sammenligning af PSL og VSO 

Der er nu muligt at sammenholde de tre ovenstående analyserede beskatningsmuligheder. 

Nedenstående skema viser et sammendrag af den samlede beskatning opdelt i de tre 

beskatningssituationer. 
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      Kilde: egen tilvirkning 

Som det tydeligt fremgår af skemaet, er den dyreste beskatningsmulighed beskatning via 

PSL. Her vil den skattemæssige betaling for S.K udgøre 1.812.097 kr. for indkomst året 

2019. Den skattepligtige indkomst tager udgangspunkt i resultat før renter på 3.648.702 kr. 

og beregnes derfor ud fra det største udgangspunkt sammenlignet med de to andre 

muligheder. Det afspejler sig videre ned i AM-bidraget, som udgør 291.896 kr. ved 

beskatning via PSL. 

Bundskat, kommuneskat og topskat beregnes ligeledes ud fra et større beløb end de to andre 

muligheder og der kommer derved en stor sum penge til beskatning. 

Ved valg af beskatning via VSO, er der analyseret to forskellige scenarier for S.K. 

Ved beskatning via VSO uden optimering til topskat, hvor det forudsættes at der allerede er 

hævet 1.706.996 kr. i løbet af året, beregnes den skattepligtige indkomst med udgangspunkt i 

1.220.872 kr.55. Det resulterer i et AM-bidrag på 97.670 kr. En forskel på 194.226 kr. 

sammenlignet med PSL. 

Det lavere beskatningsgrundlag for VSO afspejler sig videre ned i skemaet ud fra 

bundskatten, kommuneskatten og topskatten. Det løber op i en samlet forskel på 1.065.495 

kr. sammenlignet med PSL. En samlet skattemæssig betaling for S.K vil udgøre 1.042.501 kr. 

Det er fordelt på 486.124 kr. i virksomhedsskat og 556.377 kr. i personlig beskatning. 

Ved optimering til topskattegrænsen opnås den billigste beskatning, da den skattemæssige 

betaling her udgør 830.822 kr. i alt. Personlig beskatning 198.876 kr. og virksomhedskat på 

631.946. kr. Ved VSO tages der udgangspunkt i resultat efter renter, men da der optimeres til 

 
55 Afsnit 7.7 
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topskat, vil det kun være de 558.043 kr., som er beregningsgrundlaget for den personlige 

beskatning. Herved formindskes betalingen af AM-bidraget væsentligt og udgør blot 44.463 

kr. Sammenlignet med beskatning via PSL, er der her en besparelse på 247.253 kr. Da 

udgangspunktet for skatteberegningen af den personlige indkomst kun udgør et beløb på 

558.043 kr. afspejler det sig ligeledes i bundskatten, og kommuneskatten. Her spares samlet 

set 943.458 kr. sammenlignet med beskatning via PSL. 

Ens for de tre muligheder er de ligningsmæssige fradrag samt personfradraget i bundskat og 

kommuneskat. 

S.K anbefales til at ændre beskatningsform således, at han for 2019 lader sig beskatte via 

VSO fremfor PSL. Da der allerede er foretaget hævninger i året, der overstiger 

topskattegrænsen, skal S.K gå med beskatning via VSO uden optimering. 

En ting er den store skattemæssige besparelse, der kan opnås. Et andet vigtigt parameter er at 

S.K vil få mulighed for at opspare overskuddet i virksomheden. 

Lader S.K sig i stedet beskatte via VSO, skal der tages højde for ekstra omkostninger til en 

revisor da beskatningsformen er en del mere kompleks end PSL. Selv med den 

likviditetsmæssige besparelse på en ekstra revisor regning lyder anbefalingen fortsat på at 

S.K vælger at lade sig beskatte via VSO for indkomståret 2019. 

S.K har tidligere haft givet udtryk for, at han har været i stand til at omlægge sit private 

forbrug og dermed ikke længere har behov for at hæve så store beløb. Hvis S.K er i stand til 

at holde sit privat forbrug i skat, anbefales det til ham, at han kun hæver et beløb, der holder 

sig inde for topskattegrænsen for de kommende år. 

Dermed bliver skattebetalingen endnu lavere, da han undlader at betale topskat af den 

personlige indkomst. 

8.0 Analyse af PSL og VSO 

De tre konstruerede cases i afsnit 5, 6 og 7 vil danne grundlag for den følgende analyse af de 

to beskatningstyper PSL og VSO. 

Analysen vil synliggøre de fordele og ulemper, der er ved de to beskatningsformer samt 

belyse deres karaktertræk. 

Til sidst i afsnittet opstilles et skematisk overblik over de to beskatningstyper. 

Skemaet skal gøre det transparent for den selvstændige erhvervsdrivende at gennemskue, 

hvilken type beskatning, der vil være mest fordelagtig for deres virksomhed og for givne 

forudsætninger. 
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8.1 Fordele og ulemper ved PSL 

I analysen af de to første cases er det værd at bemærke, at det er et gennemgående træk hos 

de to selvstændige erhvervsdrivende, at beskatning via PSL ikke er det mest fordelagtige 

valg. I case tre ses en selvstændig erhvervsdrivende, der i mange år har ladet sig beskatte via 

PSL. Efter ni år, undersøges muligheden for at lade sig beskatte via VSO, hvor det 

tydeliggøres hvor stor en besparelse, der kunne have været opnået gennem årene hvis VSO 

havde været anvendt fremfor PSL. 

Dermed er det ikke entydigt med at valget skulle have været truffet for længe siden, da der 

kan have været parametre, som kunne tale i den modsatte retning gennem årene. 

I case tre, ville det have været til fordel for den selvstændige erhvervsdrivende, hvis der var 

taget stilling til en eventuel overgang til VSO fra år til år. 

Med ovenstående i mente er det vigtigt at pointere at det mest optimale valg af 

beskatningsform ikke kan træffes som en general beslutning, da de afhænger af den enkelte 

virksomhed og de givne forudsætninger. 

Blikket vendes nu mod ulemperne ved beskatning via PSL. 

I alle tre cases i foregående afsnit fremgår det tydeligt, at de selvstændige erhvervsdrivende 

beskattes hårdere ved PSL, end hvis valget falder på beskatning via VSO. 

En anden ulempe der er værd at bemærke ved beskatning via PSL er at beregningen af den 

skattepligtige indkomst, tager udgangspunkt i resultat før renter og renter beskattes som 

kapitalindkomst. 

Beskatning via PSL kan for en selvstændig erhvervsdrivende være en fordel, når der er 

mange renteindtægter og færre renteudgifter i virksomheden. 

Grunden til dette er at renteindtægterne flyttes ned i kapitalindkomst til en lavere beskatning 

og hermed væk fra den personlige indkomst og den høje beskatning. Herved spares der både 

AM-bidrag, bundskat og topskat. 

Modsat er ulempen, hvis en virksomhed i stedet for har høje renteudgifter, da det så vil være 

at foretrække at få dem under høj beskatning. 

Herudover er det med PSL ikke en mulighed at opspare overskud i virksomheden. Det får den 

betydning, at hele virksomhedens overskud i det gældende indkomstår bliver beskattet i det 

år, som det vedrører. 

En af fordelene ved PSL er, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke har krav om at skulle 

opdele sin økonomi. Det betyder at der ikke er krav om at skulle opgøre, hvad der vedrører 

den private del kontra, hvad der vedrører virksomheden. 
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Det kan være meget ressourcebesparende for den selvstændige erhvervsdrivende. Samtidig 

rejses der ikke et krav om, at den selvstændige erhvervsdrivende skal offentliggøre et 

regnskab. Fordelene kan medføre økonomiske besparelser, da virksomhedsejeren ikke 

nødvendigvis behøver at rådføre sig med en revisor. 

8.1.2 Konklusion på PSL 
Med udgangspunkt i ovenstående analyser bekræftes teorierne bag beskatningsformen, at det 

kun i nogle enkelte tilfælde vil være fordelagtigt at virksomheden beskatte via PSL. Det skal 

ses i lyset af, at den selvstændige erhvervsdrivende med beskatning via PSL, ikke kan få et 

fuldt fradrag for renter samt heller ikke få muligheden for at opspare overskud i 

virksomheden. 

 

 

 

 

 
      Kilde: egen tilvirkning 

I case 1 og 2 kommer det til udtryk, at hele virksomhedens indkomst kommer til beskatning i 

det indkomstår, som det vedrører. En selvstændig erhvervsdrivende, der lader sig beskatte via 

PSL, vil opnå de fleste af beskatningsformens fordele, når de ikke berører topskattegrænsen 

på 513.400 kr. (2019) Ligeledes vil PSL være optimal at anvende i en virksomhed med 

mange renteindtægter og ikke har noget reelt behov for et tungt administrativt arbejde. 

8.2 Fordele og ulemper ved VSO 

Gennem analysen af de tre cases bliver det klart, at VSO fremstår som den foretrukne 

beskatningsform, for de selvstændige erhvervsdrivende, ud fra deres givne forudsætninger. 

Skattemæssigt er der flere fordele ved at anvende VSO som beskatningsform. Det har den 

betydning, at det er en af årsagerne til, at det er en af de hyppigst benyttede 

beskatningsformer, blandt de selvstændige erhvervsdrivende. 

En af de essentielle fordele ved VSO, er beskatningen på 22% af virksomhedens indkomst.  

En anden fordel er muligheden for at opspare et overskud. Det muliggør at udskyde 

beskatningen i et indkomstår og dermed kan det udjævne et svingede indkomstår, hvilket kan 

give virksomheden en bedre likviditet. 

Resultat før renter Renteudgifter

PSL
Beskatning: personlig 
indkomst

Beskatning: 
kapitalindkomst

VSO
Beskatning: personlig 
indkomst

Beskatning: 
personlig 
indkomst

Renteudgifter
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Det har den betydning at når der opstår et år med en lavere indtjening kan den selvstændige 

erhvervsdrivende hæve og gøre brug af det opsparede overskud og dermed udligne 

indkomsten. Her vil det optimale være at optimere indtil topskattegrænsen, således der ikke 

betales topskat af indkomsten. 

Ved at den selvstændige erhvervsdrivende lader sig beskatte via VSO, opstår der en mulighed 

for fradrag for renter via den personlige indkomst. Årsagen skal findes i, at der med 

beskatning via VSO tages udgangspunkt i resultat efter renter ved opgørelse af den 

skattepligtige indkomst. 

VSO er ikke kun en dans på roser, da der også er nogle ulemper ved denne beskatningsform. 

En af ulemperne ved VSO er, at der er væsentlig flere regnskabsmæssige krav, der skal 

overholdes, og det kan blive en administrativ tung byrde. Der er krav om, at bogføringsloven 

skal overholdes, samtidig skal der udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden.  

I en virksomhed med negativ indskudskonto, er det ikke muligt at opspare i virksomheden og 

der skal beregnes rentekorrektion. Det kan være et af modargumenterne for ikke at vælge 

VSO.  

Et af de større krav der foreligger til den selvstændige erhvervsdrivende er, at 

privatøkonomien og virksomhedens økonomi skal holdes helt adskilt. Det kan ofte være en 

større opgave at administrere, og det er vigtigt at der lægges klare linjer for, hvordan det 

bedst muligt opretholdes i den daglige drift. 

Når den selvstændige erhvervsdrivende vælger at lade sig beskatte via VSO, vil det ofte 

kræve at der tages kontakt til en revisor. På den måde sikres det, at der foretages korrekte 

beregninger af skatten og udarbejdelse af årsregnskabet foregår korrekt med en sagkyndig i 

ryggen. 

8.2.1 Konklusion på VSO 
VSO-beskatningen er sammenholdt mod PSL-beskatningen, den beskatningsform med flest 

skattemæssige fordele. Det underbygges og kommer til udtryk, både gennem de generelle 

love og regler, samt ud fra de tre analyserede og bearbejdede cases. 

I virksomheder hvor VSO, som oftest vil være mest fordelagtig er kendetegnet ved, at de 

blandt andet opnår overskud, der går over topskattegrænsen på 513.400 kr. (2019), samt har 

en negativ kapitalindkomst. 
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     Kilde: egen tilvirkning 

En selvstændig erhvervsdrivende skal være forberedt på, at det er langt mere administrativt 

krævende at anvende VSO fremfor PSL. Her er flere regler, som skal overholdes. 

Til en virksomhed med svingende overskud og større renteudgifter vil en VSO som 

beskatningsform være anbefalelsesværdig. 

8.3 Skematisk delkonklusion og overblik over PSL og VSO 

Som det indledningsvist blev beskrevet, var formålet med analysen de tre forudgående cases 

at gøre opmærksom på de mest gængse fordele og ulemper, ved de to beskatningsformer. 

Det skal ses i forhold til de givne forudsætninger i de konstruerede cases. 

For at skabe et overblik for den selvstændige erhvervsdrivende udmundede de tre cases i en 

skematisk opstilling med de skattemæssige forskelle. 

Den mest enkle beskatningsform den selvstændige erhvervsdrivende kan vælge vil være 

beskatning via PSL. Denne ordning kræver mindst mulig involvering af en eventuel revisor, 

og dermed kan omkostningerne hertil holdes på et minimum. PSL er fornuftig at benytte til 

en virksomhed med relativt få aktiver og renteudgifter. Samt til en virksomhed der ikke har et 

overskud i virksomheden, som nærmer sig topskattegrænsen. Grundet at der ikke kan drages 

nytte af opsparing og dermed ikke incitament til at anvende en mere administrativt krævende 

beskatningsform. 

Den mest krævende ordning er VSO til sammenligning med PSL. Ordningen sætter større 

krav til den selvstændige erhvervsdrivende, og inddragelse af en revisor er oftest nødvendigt. 

VSO er fornuftig at benytte til en virksomhed med mange aktiver og væsentlige renteudgifter 

i virksomheden. Ligeledes til en virksomhed med et overskud, der ligger over 

topskattegrænsen, da det giver den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at drage nytte 

af muligheden for opsparing af overskuddet og optimering af skatten. 

Nedenstående skema skal ses som en vejledning til brug for rådgivere i en vejledning af den 

selvstændige erhvervsdrivende. 

En skematisk tydeliggørelse af de mest gennemtrængende forskelle og krav ved 

beskatningsformerne. 

Udbetaling af opsparet 
overskud

Beskatning Begrænsning i 
opsparet overskud

PSL Ingen opsparing

Hele virksomhedens 
overskud beskattes som 
personlig indkomst Ingen opsparing

VSO Ingen begrænsning 22% Ingen begrænsning

Opsparret overskud
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Det er vigtigt at pointere, at opstillingen ikke giver et entydigt svar på, hvorvidt den 

selvstændige erhvervsdrivende skal anvende PSL eller VSO som beskatningsform. 

Grunden hertil er at der kan være andre faktorer, der er på spil og derfor ikke er nævnt, da det 

ikke har været fokuspunkter i afhandlingen. Faktorer som ville kunne have haft indflydelse på 

beslutningen for den selvstændige erhvervsdrivende i den enkelte situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Kilde: egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personskatteloven Virksomhedskattesordningen
Privat
Kapitalindkomst

Privat gæld kan medtages jf. 
visse betingelser. Mindre 
skattebesparelse på 
renteudgifterne, lade 
virksomhed betale, og opnå 
positiv likviditetsmæssig effekt

Administrative ressourcer Samlet økonomi 
dvs. ingen opdeling 
af privat og 
virksomhedsøkono
mi. Revsior som 
udgangspunkt ikk 
nødvendig.

Revisor som udgangspunkt 
nødvendig. Krav om opdeling 
af privat og 
virksomhedsøkonomi. Særskilt 
oprettede konti til indskud, 
opsparring mv. skatteregnskab 
skal udarbejdes, bogføringslov 
overholdes.

Virksomhed
Beregningsgrundlag Resultat før renter Resultat efter renter
Beskatningsprocent Op til 56% 22% af virksomhedsindkomst
Opsparing

Ikke muligt
Muligt at opspare overskud og 
optimere til topskat

Finansielle poster

Fuld fradrag for negativ 
kapitalindkomst i den 
personlige indkomst
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9. Konklusion 

Det må ud fra afhandlingen konkluderes, at et valg af beskatningsform har betydning for den 

selvstændige erhvervsdrivendes indkomst. 

Inden den selvstændige erhvervsdrivende vælger beskatningsform, kan der være faktorer, der 

har endegyldig indflydelse 

Afhandlingen er derfor ment som generel og vejledende. 

Afhandlingens formål har samtidig været at kaste et lys på de differentierede 

beskatningsformer, som kan være svære at jonglere rundt med. 

Det har ikke været afhandlingens hensigt at skulle komme med et entydigt svar på, om den 

selvstændige erhvervsdrivende skal vælge at lade sig beskatte af enten 

Virksomhedsskatteordningen eller Personskatteloven. 

Det danske beskatningssystem kan være kompliceret at navigere rundt i, derfor har 

afhandlingen haft fokus på at analysere og danne bevidsthed omkring hvilket skattemæssigt 

perspektiv, der er optimalt at vælge ud fra givne forudsætninger. Derudover er der stillet 

skarpt på de lovmæssige krav der skal opfyldes for at kunne benytte 

Virksomhedsskatteordningen. 

I afhandlingen antages det at den selvstændige erhvervsdrivende opfylder definitionen for at 

være dansk erhvervsdrivende, hvilket åbner en dør til at få virksomheden beskattet efter tre 

beskatningsformer. 

Heraf er Personskatteloven og Virksomhedsskatteordningen blevet behandlet i denne 

afhandling. 

Begge beskatningsformer har deres fordele og ulemper og det er vigtigt at den selvstændige 

erhvervsdrivende taget et valg om beskatningsform ud fra den enkelte virksomheds givne 

forudsætninger. 

Det må efter gennemgangen af de lovmæssige bestemmer for anvendelse af de to 

beskatningsformer konkluderes at PSL er den mest enkle beskatningsform sammenlignet med 

VSO. 

En af fordelene skal ses i, at beskatningen er simplificeret i forhold til VSO. 

PSL stiller som udgangspunkt kun krav til at Mindstekravsbekendtgørelsen og 

bogføringsloven skal overholdes. Derudover kan det konkluderes at PSL har færre 

skattemæssige fordele end VSO. Ved beskatning via PSL tages der ved opgørelse af den 

skattepligtige indkomst udgangspunkt i resultat før renter. Det får betydning for, at 
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renteindtægter og renteomkostninger medtages under kapitalindkomst, og derfor kan der ikke 

opnås fuldt fradrag heraf. 

Ved beskatning via VSO tages der udgangspunkt i resultat efter renter ved opgørelse af den 

skattepligtige indkomst, der opnås derfor fuldt fradrag. Derudover har det den betydning at 

beregning af AM-bidraget på 8% beregnes ud fra et lavere skattepligtoverskud end ved PSL. 

Udover flere skattemæssige fordele ved VSO, stilles der også flere lovmæssige krav til denne 

beskatningsform, der er mere administrativt krævende for den selvstændige 

erhvervsdrivende. 

I afhandlingen er det belyst at der stilles krav til en selvstændig erhvervsdrivende, for at få 

lov til at anvende Virksomhedsskatteordningen. 

Det er et krav for at anvende ordningen at virksomhedens økonomi og privatøkonomien 

holdes 100% adskilt. Derudover skal den selvstændige erhvervsdrivende have styr på, der 

opgøres en Indskudskonto, et Kapitalafkastgrundlag, en evt. rentekorrektion, 

mellemregningskonto samt konto for opsparet overskud. 

Det er med VSO muligt at opspare et overskud i virksomheden, hvis årets hævninger ikke 

overstiger den skattepligtige indkomst, hvilket er belyst i de konstruerede cases. 

Det er belyst gennem afhandlingen at det ikke er muligt ved beskatning via PSL hvor hele 

virksomhedens overskud skal beskattes i det indkomstår som det vedrører. 

Der er i afhandlingen ud fra de tre konstruerede cases blevet konkluderet på, hvilken 

beskatningsform, der vil være mest optimal at benytte for det analyserede indkomstår. 

Det blev i case et konkluderet at det for indkomståret 2019 vil være mest optimalt at forsætte 

med at anvende PSL, da forskellen i skattebetalingen for PSL og VSO ikke kunne opvejes 

med de meromkostninger der ville komme, i form af ekstra udgifter til en ekstern revisor. 

Ud fra case to fremgik det, at det var muligt at opnå en skattebesparelse ved, at vælge VSO 

frem for PSL. Ud fra den betragtning blev anbefalingen at der her var størst fordel i, at vælge 

VSO som beskatningsform. 

I case 3 lå fokus på en selvstændig erhvervsdrivende der i mange år havde ladet sig beskatte 

via PSL men nu ønskede at tilvælge VSO. Her blev det vurderet at der var en væsentlig mulig 

skattebesparelse ved at konvertere til at anvende VSO som beskatningsform. 

Det blev ligeledes anbefalingen her at skifte beskatningsform, da den samlede skattebetaling 

var af forholdsmæssig stor betydning. 
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Ud fra afhandlingens gennemgang af teori og analyse af de tre cases kan det overordnet set 

konkluderes at der i størstedelen af tilfældene i de analyserede virksomheder, ses at VSO er 

den mest optimale beskatningsform for de selvstændige erhvervsdrivende. Grunden er b.la. 

det lavere skattetilsvar som gør sig gældende ved skatteberegningerne. 

Det må ydermere konkluderes at det ikke er muligt at trække en lige streg i sandet og opstille 

en generel betragtning for, hvornår det er mest optimalt at benytte en beskatningsform 

fremfor en anden. Selvom case analyserne talte mest for at virksomhederne skulle vælge 

beskatning via Virksomhedsskatteordningen. 

Gennem afhandlingen er der givet udtryk for, at valg af beskatningsform er forudsat af mange 

forskellige parametre og som er individuelt for den selvstændige erhvervsdrivendes 

forudsætninger. Der er i afhandlingen sat fokus på de mange faktorer, der spiller ind på valget 

af beskatningsform, og det er understreget at der ikke kun er de skattemæssige fordele, der 

skal holdes for øje. 

Det er lige så essentielt at den selvstændige erhvervsdrivende opvejer de konsekvenser det 

kan have at lade sig beskatte af den enkelte beskatningsform. 

Det er vigtigt at både den selvstændige erhvervsdrivende og dens respektive rådgiver sætter 

sig grundet ind i, hvilken virksomhed der er tale om. Derudover skal der tages højde for den 

selvstændige erhvervsdrivendes behov og opbygning af virksomhed, før det endeligt kan 

besluttes, hvilken beskatningsform, der vil være mest optimal. 

Afhandlingens formål har ikke været at komme med decideret opskrift på, hvilken form for 

beskatningsform en selvstændig erhvervsdrivende skal vælge, men mere at belyse og 

redegøre for, hvilke fordele og ulemper, der er ved de mulige beskatningsformer, der findes i 

Danmark. Derfor er afhandlingen ikke at betragte, som en konklusion på, hvilken 

beskatningsform en virksomhedsejer skal foretrække, men at afhandlingens redegørelse, 

analyser og cases skal give en bevidsthed om at der findes forskellige muligheder, som skal 

tilgodese de behov en virksomhedsejer har. 
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10. Perspektivering 

Virksomhedsskatteordningen er i sin helhed ikke blevet væsentligt ændret siden 

grundlæggelsen af denne i 1987. En af grundene til at VSO i sin tid blev oprettet, var for at 

give selvstændige erhvervsdrivende mulighed for, at få fuldt fradrag for erhvervsmæssige 

renteudgifter, ved at fratrække renteudgifterne i deres personlige indkomst.  

Et konkret eksempel på at VSO som beskatningsform, har sine fordele, viser sig for den 

selvstændige erhvervsdrivende, der gennem virksomheden har lavet et forældrekøb. Et 

forældrekøb betyder i al sin enkelhed, at virksomhedsejeren via sit firma lader et 

lejlighedskøb indgå i firmaet. For herefter at udleje lejligheden til en nærtstående part, som 

oftest ses ved udlejning til virksomhedsejerens barn. Virksomhedsejeren har den mulighed, at 

han/hun frit kan vælge at blive beskattet efter VSO. Fordelen ved at indskyde forældrekøbet i 

virksomheden ligger i, at når den skattepligtige indkomst skal opgøres, kan 

virksomhedsejeren få et fuldt fradrag for deres renteudgifter. Det udløser den bonus, at de kan 

udleje deres virksomhedsejede lejlighed ud til deres barn til en billigere pris.    

 

Den 31-12-2020 bliver en skelsættende dato, for de virksomhedsejere, der har benyttet sig af 

at lave et forældrekøb og blive beskattet efter VSOs bestemmelser. Den 01-01-2021 har 

regeringen besluttet at det ikke længere skal være muligt at benytte VSO ved et forældrekøb. 

Det medfører at disse virksomheder inden da, skal gøre sig klart, hvordan deres virksomhed 

skal udforme sig fremadrettet. Der er en del usikkerhed og nye teser omkring, hvordan de nye 

regler bliver implementeret, idet et endeligt aftaleudkast endnu ikke vedtaget og endeligt 

udfærdiget. 

Regeringens beslutning har ledt til en række nye udfordrende spørgsmål. 

Der er mange forskellige bud på spil mht., hvordan en løsning på de nuværende forældrekøb 

skal imødekommes efter den 01-01-2021. Et af dem kunne bestå i, at de nuværende 

forældrekøb under en virksomhed, fortsat kan bestå, dog med en nedjustering på de fordele, 

der til dags dato har været gældende ved at blive beskattet efter VSOs bestemmelser. Det 

ville kunne udmøntes i at renterne på et lån til den indkøbte lejlighed ikke længere skulle 

have samme skattefordel som hidtil. På denne måde slipper virksomhedsejere for at skulle 

bruge kræfter og penge på den administration det kræver at få lejligheden ud af VSO.56 

 

 
56 https://foraeldrekoebsguiden.dk/2020/03/12/nye-regler-om-foraeldrekoeb-fra-2021-finansloven-2020/?fbclid=IwAR1ka-
jvi1u18lHNm5otOLAj2nHvkgtJVYKBbKggA95q6QXulZ_cCj13XaM 

https://foraeldrekoebsguiden.dk/2020/03/12/nye-regler-om-foraeldrekoeb-fra-2021-finansloven-2020/?fbclid=IwAR1ka-jvi1u18lHNm5otOLAj2nHvkgtJVYKBbKggA95q6QXulZ_cCj13XaM
https://foraeldrekoebsguiden.dk/2020/03/12/nye-regler-om-foraeldrekoeb-fra-2021-finansloven-2020/?fbclid=IwAR1ka-jvi1u18lHNm5otOLAj2nHvkgtJVYKBbKggA95q6QXulZ_cCj13XaM
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En mulighed for at få lejligheden ud af VSO er ved at låne penge privat, svarende til værdien 

af lejligheden, for derefter at indsætte dem på mellemregningen med virksomheden. På denne 

måde kan lejligheden hæves ud af virksomheden uden at det skal ske som en hævning, der 

skal foretages beskatning af. Dog vil denne strategi medføre at lån i lejligheden fortsat vil 

tilhøre virksomheden idet lånet ikke også kan hæves ud. Fra regeringens side kan dette dog 

også være en mulighed for at kunne hæve lejligheden og lånet ud over fx. Indskudskontoen.  

En endnu lettere måde at få lejligheden ud af VSO er at overdrage lejligheden til den 

nærtstående part. Denne ordning medfører ikke hævning jf. Hæverækkefølgen. Forældrene 

har mulighed for at overdrage lejligheden til deres barn eller nærtstående part til 15% under 

den offentlige vurdering. Hvis lejligheden overdrages med 15 % under en offentlig vurdering, 

vil det forventes at lejligheden sælges med et tab, som herefter vil kunne trækkes fra i 

virksomhedens skattepligtige indkomst. Efterfølgende affødes den fordel at barnet eller den 

nærtstående part, har mulighed for at realisere gevinsten ved lejligheden skattefrit, hvis og 

når lejligheden bliver solgt. Denne model kræver at den nærtstående part kan gå i banken og 

låne penge, idet et gældsoverdragelses papir ikke kan benyttes, når lejligheden skal sælges ud 

af virksomheden. 

Et sidste og letteste alternativ er at leje lejligheden ud til andre end nærtstående parter. 

Hermed kan VSO opretholdes jf. de nye regler. 

Den endelige lovtekst og implementering omkring lovændringen om forældrekøb i VSO 

forventes, at komme i spil fra regeringen i efteråret 2020. Dermed vil der fra den 

selvstændige erhvervsdrivende ikke være lang tid til at overveje, hvilke muligheder, der er de 

mest optimale. Derfor vil det allerede nu være fornuftigt at gøre sig klart, hvilke muligheder 

der findes. I fremtiden må det forventes, at der på denne måde foretages færre forældrekøb 

idet den skattemæssige fordel forsvinder. 

Ovenstående perspektivering til forældrekøb via VSOs bestemmelser er valgt i tråd med de 

opsatte tre cases, som også beskriver fordele og ulemper ved valg af beskatning for en 

selvstændig erhvervsdrivende. 

I afhandlingen er det understreget, at der ikke et en given retningslinje for valg af en bestemt 

beskatningsform, men det afhænger af flere forskellige forudsætninger i den selvstændige 

virksomhed. Ændringen vedrørende forældrekøb i VSO er endnu et eksempel på at 

virksomhederne skal være omstillingsparate. 
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En virksomhed, en selvangivelse men spørgsmålet er hvad der skal opgives og trækkes fra. 

Det er en foranderlig proces, som kræver at den selvstændige erhvervsdrivende ikke bare kan 

læne sig tilbage efter deres valg af beskatningsform, men har brug for en god revisor til at 

vejlede og følge med i de givne ændringer. Her skal revisorerne være klar på at det nu ikke 

kun er valget af beskatningsform i de personlige virksomheder, men også hvordan nuværende 

personlige virksomheder, der har valgt at blive beskattet gennem VSOs bestemmelser, skal 

forholde sig når forholdene ændrer sig i regeringens forsøg på at skabe en mere retfærdig 

skattelovgivning. Der ikke kun tilgodeser dem der har flest midler at gøre godt med.  
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12 Bilag 

 
Bilag 1: 
Billede af skattesatser for 2019 
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Bilag 2: 
Regnskab case 1 
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Den skattepligtige opgørelse 
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