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2. Problemformulering 

 

2.1 Indledning 

Små erhvervsdrivende og iværksættere skal i opstart af deres virksomhed, og igennem 

virksomhedens levetid, tage en række beslutninger omkring valg af virksomhedsform, som 

kan have vidtgående betydning for deres erhvervsretslige og skattemæssige forhold.  

 

Derfor vil jeg undersøge og forklare om de forskellige muligheder der er for små- og 

mellemstore erhvervsdrivende når selskabsform skal vælges – dog med fokus på 

enkeltmandsvirksomhed i virksomhedsskatteordningen (VSO) samt i selskabsform som ApS. 

Jeg vil overordnet behandle de erhvervsretslige og gå mere i dybden med de skattemæssige 

konsekvenser af det ene eller det andet valg.  

 

Derudover, vil jeg ud fra to forskellige virksomhedscases beregne de skattemæssige 

konsekvenser af virksomhedsvalg, samt analysere de erhvervsretslige konsekvenser heraf.  

 

2.2 Grundlag for valg af emne og problemformulering 

Grundlaget for valg af emne er, at jeg oplever at mange mindre erhvervsdrivende, driver 

virksomhed som enkeltmandsvirksomhed efter regler af almindelig beskatning efter PSL 

(Personskatteloven) og når de leder efter en anden beskatningsmulighed går de efter en 

omdannelse til et ApS af deres virksomhed. Mange kender ikke, eller ser ikke mulighederne 

der ligger i VSO, og derfor vil jeg gerne afklare om der her kunne være fordele eller ulemper i 

at vælge anderledes for den enkelte erhvervsdrivende.  

 

2.3 Problemformulering 

Hvad er den mest optimale virksomhedsform for små erhvervsdrivende, når man tager 

hensyn til de erhvervsretslige forhold, men især kigger på de skattemæssige konsekvenser?  

 

2.4 Undersøgelsesspørgsmål 

- Hvordan adskiller enkeltmandsvirksomheder og selskaber, ApS, sig fra hinanden? 

- Hvad er fordelene og ulemperne ved VSO (Virksomhedsskatteordningen) og hvilket 

erhvervsretslige og skattemæssige regler og muligheder er der heri. 

- Hvad er fordelene og ulemperne ved ApS (selskabsform) og hvilke erhvervsretslige og 

skattemæssige regler og muligheder er der heri. 

- Hvorledes vil de erhvervsretslige og skattemæssige konsekvenser være for de to case 

virksomheder. 

 

 



Afgangsprojekt HD(R) 
Valg af virksomhedsform – med fokus på VSO / ApS 
Per Falkenberg Brogård 

 
 

Side 4 af 30 
 

 

2.5 Metodevalg 

Besvarelsen vil primært blive udarbejdet ved hjælp af teoretisk analyse og teoretisk litteratur 

fra både undervisning og yderligere ekstern litteratur omkring skatteret og generel 

erhvervsjura. Derudover vil der blive inddraget materiale fra Erhvervs- og Skattestyrelsen.  

 

For at underbygge den teoretiske gennemgang med analyse og udregningseksempler, og for 

at forbedre konklusionen, vil der blive benyttet to forskellige case virksomheder fra 

forskellige brancher med forskellige forudsætninger. Disse case virksomheder vil blive 

konstrueret, men være inspireret fra reelle virksomheder af samme størrelse i disse 

brancher, og indgå i en komparativ analyse af selskabsformerne. 

 

2.6 Afgrænsning 

Afgrænsningen i udarbejdelsen vil være at der fokuseres på de opstillet spørgsmål i 

problemformuleringen. Derudover som omtalt i introduktionen, at der vil være fokus på VSO 

og ApS og man går derfor ikke i dybden med andre selskabsformer og skattemæssige 

konstruktioner. Herunder vil man heller ikke gå i dybden med muligheden for holding- og 

datterstrukturer for at holde fokus på den simple selskabsstruktur og de, især, 

skattemæssige forskelligheder.  

 

Der medtages ikke konstruktioner med virksomheder med flere ejere og der ses kun på valg 

af selskabsform med enkelte eksempler. Der ses heller ikke på mulighederne for 

virksomhedsomdannelser, fordele og ulemper ved afståelse og salg mv. 
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3. Virksomhedsformer 

I Danmark har erhvervsdrivende en række muligheder når de skal vælge virksomhedsform til 

deres virksomhed.  

 

De mest kendte og benyttede er: 

- EMV, Enkeltmandsvirksomhed med en ejer (og PMV, Personlig Mindre Virksomhed) 

- I/S, Interessent Selskab som blandt andet er personlig ejet med flere ejere 

- A/S, Aktieselskab med en eller flere ejere 

- ApS, Anpartsselskab og IVS, Iværksætterselskab, med en eller flere ejere 

 

Og som det ses nedenfor af de seneste offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik1 er 

Enkeltmandsvirksomheder og ApS/IVS de mest benyttede.  

Firmaer (antal) EMV I/S A/S ApS & IVS 

2017 142.006 13.219 28.639 106.816 

 

Derfor giver det også god mening at det netop er disse to virksomhedsformer der 

analyseres, da enkeltmandsvirksomheder udgør 49% af de samlede registreret virksomheder 

og ApS´erne (inkl IVS) udgør 37% af virksomhederne.  

Mulighederne for at stifte et IVS blev afskaffet med LOV nr 445 af 13/04/2019 2, ligesom alle 

IVS´er skal være omdannet til ApS pr. 15. april 2021 ellers vil de blive tvangsopløst af 

Erhvervsstyrelsen. Da de udover kapitalkravene, mulighederne for udbytte og er pålagt at 

foretage regnskabsmæssige reserver i balancen under egenkapitalen, så ligner IVS´er ApS. 

Derfor er selskabsformen ikke taget med i dette afgangsprojekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 www.statistikbanken.dk - GF5: Generel firmastatistik efter branche (DB07 10-grp), virksomhedsform og enhed 
2 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/445 
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4. Om at vælge virksomhedsform 

4.1 Kriterier 

Der er en række forhold man kigger på når virksomhedsformen skal vælges og i dette 

afgangsprojekt vil jeg komme med et par punkter som gennemgås for de to valgte 

virksomhedsformer vi fokusere på.  

Punkterne er3: 

- Krav om kapitalindskud 

- Hæftelse 

- Regnskabsmæssige forhold 

- Skattemæssige forhold 

Nedenfor er opridset et overblik over disse i forhold til EMV og ApS*.  

  Enkeltmandsvirksomhed ApS 

Antal ejere Kun ejeren Fra en ejer (både fysiske og juridiske personer) 

Kapitalindskud Ingen krav Minimum kr. 40.000,- 

Hæftelse  

Hæfter personligt 

ubegrænset Hæfter med indskudskapitalen 

Regnskabsmæssige 

forhold 

Krav om bogføring. 

Årsregnskab kun til brug ved 

skattekontrol 

Krav om bogføring.  

Årsrapport offentliggøres på cvr.dk  

Skattemæssige 

forhold 

Beskattes efter PSL, VSO 

eller KAO direkte hos ejer 

Beskattes med selskabsskat på 22%. Skal ejer 

have penge ud sker det via lønudbetaling 

og/eller udbytte 

 

* De enkelte punkter uddybes i nedenstående afsnit.  

 

4.2 Enkeltmandsvirksomheder – introduktion 

En enkeltmandsvirksomhed er kendetegnet ved at der kun er en ejer, samt at der ikke er 

noget kapitalkrav, men man hæfter personligt. Der er ikke krav om aflæggelse af 

årsregnskab eller revisionspligt og selvom man er underlagt bogføringsloven, så kan 

administrationen være meget lettere i en enkeltmandsvirksomhed end andre 

 
3 Inspireret af  ”Valg af Virksomhedsformer” fra forlaget Werlauff§Jura 2019 
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virksomhedsformer. Udarbejdes der årsregnskab skal det følge reglerne i Årsregnskabsloven 

(ÅRL) 

I enkeltmandsvirksomhed bliver man som hovedregel beskattet af virksomhedens overskud 

efter de almindelige regler i PSL (Personskatteloven) eller man kan vælge at blive beskattet 

efter KAO (Kapitalafkastordningen) eller VSO (Virksomhedsskatteordningen). Dette vil blive 

omtalt senere hen i projektet.  

Endelig kan enkeltmandsvirksomheder som opfylder kapitalkravet lave en skattepligtig eller 

en skattefri virksomhedsomdannelse4 og omdannes til et ApS. Dette vil som bekendt ikke 

blive behandlet i dette projekt.  

 

4.3 ApS - introduktion 

Et ApS (Anpartsselskab) er kendetegnet ved at et kapitalkrav på mindst kr. 40.000 jf. 

Selskabsloven af 20195  og at selskabet er en juridisk person for sig selv og dermed ikke – 

som i EMV – er personlig tilknyttet ejer.  

Et ApS selskab er beskattet efter reglerne SSL (Selskabsskatteloven) og betaler i 2020 en 

selskabsskat på 22% af den skattepligtige indkomst. Skal ejer have udbetalt penge fra 

selskabet skal dette ske enten ved almindelig lønudbetaling eller som udbytte.  

Skattereglerne vil blive gennemgået senere i projektet.  

 

4.4 Introduktion skat 

Efter Statsskatteloven (SSL) § 4, så vil al indkomst som hovedregel være skattepligtig for 

skattepligtige borgere og virksomheder i Danmark. Og efter §5 vil al 

formueforøgelse/formueavance være skattefri, med undtagelse af det betragtes som næring 

og spekulation samt diverse særlove som kursgevinster (KGL - kursgevinstloven), aktieavance 

(ABL - Aktieavancebeskatningsloven), ejendomsavance (EBL - 

Ejendomsavancebeskatningsloven).  

Det vil med andre ord sige at al indkomst beskattes, men formueforøgelser er skattefrie. Dog 

med undtagelse hvis man driver næring (erhverv) eller spekulation, ligesom diverse 

finansielle instrumenters formueforøgelser og en del ejendomsavance beskattes hvor 

reglerne er fastsat i andre love.  

 
4 Jf. virksomhedsomdannelsesloven 
5 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/763 
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Modsat så finder man i Statsskatteloven § 6 reglerne om hvilke fradrag der kan opnås. 

Fradrag skal som hovedregel være med til at sikre, erhverve og/eller vedligeholde en 

indkomst.  

Udover reglerne i Statsskatteloven § 6 kan man også i Ligningsloven (LL) finde en række 

fradrag forbeholdt den personlige indkomst.  

Jf. PSL (Personskatteloven) § 2 så opgøres den personlige skattepligtige indkomst i personlig 

indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst og CFC-indkomst og beskattes herefter.  

Som tidligere nævnt vil erhvervsdrivende i EMV som udgangspunkt blive beskattet efter PSL 

med resultatet før renter og regulering for evt medarbejdende ægtefælle.  

Hvis man er i KAO (Kapitalafkastordningen) så vil den personlige indkomst blive reguleret 

med kapitalafkast (som i 2020 er 0%) og evt medarbejdende ægtefælle. Da kapitalafkastet i 

den seneste årrække har været på 0% har ordningen derfor været ubrugelig og vil derfor 

heller ikke blive behandlet i dette afgangsprojekt.  

Såfremt man er i VSO så vil man blive beskattet af resultat før renter og regulering af evt 

medarbejdende ægtefælle, og mulig beskatning med 22% af det overskud man lader blive i 

virksomheden. 

Lønmodtagere er beskattet efter SL § 4-6 og PSL. Som tidligere omtalt er ejere af selskaber 

som ApS forpligtet til at trække pengene ud via almindelig lønindkomst og/eller udbytte. 

Udbytte beskattes som aktieindkomst efter LL (ligningsloven) § 16 A stk. 16 som 

progressionsbeskatning med 27% op til kr. 55.300 (for år 2020 – og dobbelt hvis man har 

ægtefælle som ikke udnytter dette selv) og efterfølgende beskattes det med 42% (for år 

2020).  

Selskabet der udbetaler løn – også til ejer – har fradrag for denne omkostning, men udbyttet 

er ikke fradragsberettigede og indregnes under egenkapitalen.  

 

 

 

 

 

 

 
6 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946429 
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5. Erhvervsretslige forhold - Enkeltmandsvirksomhed 

En enkeltmandsvirksomhed er nem at stifte uden større papirarbejde, og skal blot 

registreres hos Erhvervsstyrelsen (CVR-registreret) og evt registreres hos Skattestyrelsen for 

moms/lønsum og som arbejdsgiver hvis der er ansatte udover ejeren. 

Der er skal ikke indskydes nogle penge i virksomheden og den kan derfor startes med en 

egenkapital på kr. 0,-. 

Ejeren hæfter personligt og ubegrænset med hele sin formue, og skal virksomheden fx 

erklæres konkurs er det altså ejeren personligt der erklæres konkurs, og alle aktier og 

passiver såvel virksomhedsrelateret samt private tages med i boet.  

Enkeltmandsvirksomheder er underlagt bogføringsloven, BFL, som gælder alle 

erhvervsdrivende jf. BFL § 17, men der er ikke krav om at udarbejde årsrapport efter 

årsrapportloven (ÅRL).  

Hvis der udarbejdes et decideret årsregnskab skal dette heller ikke indberettes til Erhvervs- 

eller Skattestyrelsen, og derfor vil årsregnskab og skatteregnskab kun benyttes internt i 

virksomheden samt til brug for Skattestyrelsens eventuelle kontrol. Reelt for 

enkeltmandsvirksomheder i regnskabsklasse A er der kun krav om et Skatteregnskab fra 

myndighedernes side.  

Da vi i dette projekt kigger på enkeltmandsvirksomhed i VSO, så vil der være skærpet 

omstændigheder i forbindelse med bogføring og adskillelse af virksomhedens og ejerens 

økonomi end der ville være hvis man valgte at lade sig beskatte efter PSL.  

Det kræver at virksomhedens og ejerens private økonomi ikke sammenblandes på 

bankkontis samt at der nøje bogføres korrekt i forbindelse med hævning af løn og penge 

trukket ind- og ud af virksomheden. I PSL ville en indbetaling og udbetaling og generelt det 

likvide flow være uinteressant ud fra et skattemæssigt synspunkt, da ejer uanset hvad ville 

blive beskattet af det samlede overskud.  

 

 

 

 

 

 

 
7 Valg af Virksomhedsform, Erik Werlauff, s. 47 
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6. Skattemæssige forhold – Enkeltmandsvirksomhed VSO 

Virksomhedsordningens (VSO) fordele er at man som selvstændig erhvervsdrivende har 

mulighed for kun at blive fuld personlig beskattet af det overskud der overføres til ejer. Det 

resterende overskud man lader stå i virksomheden beskattes med 22% (i år 2020) indtil der 

for eksempel hæves i efterfølgende år.  

Dette er fordelagtigt når der er konjukturudligning med stort overskud i et år og mindre 

overskud årene efter, hvor man derfor har mulighed for at udligne både udbetalinger til ejer 

og udligne skatten samtidig.  

Ydermere har man mulighed for at fradrage erhvervsmæssige renteudgifter i den personlige 

indkomst i stedet for som kapitalindkomst.  

VSO kan jf. Virksomhedsskatteloven (VSL) § 1 benyttes af selvstændige erhvervsdrivende, 

men ikke af virksomheder som antages at være hobbyvirksomhed. Den kan ligeledes med 

fordel benyttes ved udlejning af ejendom (uden CVR-nummer), forældrekøbslejlighed mv. 

Som tidligere omtalt så kræves der for at være i VSO jf. VSL § 2 en række skærpede krav til 

bogføring og regnskab. Virksomheden og ejers private økonomi må ikke blandes sammen, og 

indgår man i VSO, så skal alle ens virksomheder og evt udlejningsejendomme indgå i VSO-

beregningen og beskatningen heraf i et samlet skatteregnskab jf. VSL § 2 stk. 3. Dette gælder 

også for transparente virksomhedsformer som I/S (Interessentskaber), K/S 

(Kommanditselskaber) og P/S (Partnerselskaber).  

For at indgå i VSO skal det jf. VSL § 2 stk. 2 være gældende for hele det valgte indkomstår og 

man kan tilvælge at indgå i VSO helt op til d. 30. juni i det andet kalenderår efter udløb af 

indkomståret.  

6.1 Opgørelse og oplysning 

Hvis man indtræder i VSO skal en række kontis opgøres :  

- Indskudskontoen jf. VSL § 3 

- Kapitalafkastkontoen jf. VSL § 7 

- Kapitalafkastgrundlag jf. VSL § 8 

- Opsparingskontoen (Opsparet overskud) jf. VSL § 10 

Da kapitalafkast- og kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for at sidestille den investering man 

har foretaget i egen virksomhed, med hvis man gik ud og investerede passivt i aktier eller 

lignende, så er formålet at flytte kapitalafkastet fra personlig indkomst beskatning til 

kapitalindkomst beskatning. Da som tidligere omtalt at kapitalafkastgrundlaget ganges med 
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kapitalafkastsats som i en årrække har været 0%8 vil denne pt. altid udgøre kr. 0,- og tages 

derfor ikke yderligere med i afgangsprojektet.  

Indskudskontoen opgøres ved regnskabsårets begyndelse jf. VSL § 3 stk. 2 hvor 

virksomhedsordningen benyttes første gang. Indskudskontoen opgøres ved at tage 

nettoværdien af aktier og passiver der indgår i VSO. Er indskudskontoen negativ ved start 

reguleres denne til kr. 0.- såfremt at det sikres at alle aktiver og passiver indgået i VSO er 

erhvervsmæssige. Indskudskontoen svarer til hvad der er indført af ejer og hvad der i 

fremtiden kan tages skattefrit ud af virksomheden igen.  

Alle erhvervsmæssige fysiske aktiver skal medtages i VSO. Aktier og obligationer kan ikke 

indgå i VSO og skal derfor holdes ude for denne og blive i privaten. Undtagelser til finansielle 

aktiver som alligevel kan medtages i VSO er værdipapirer, hvis afkast følger markedsrenten, 

herunder obligationer og investeringsforeningsbeviser der lagerbeskattes. 

Alle erhvervsmæssige passiver skal tages med i VSO. Privat gæld skal holdes ude. 

 

Indskudskontoen vil efter første år udgøre: 

= Indskudskonto primo 

+ Årets indskud på indskudskontoen 

- Hævninger jf. hæverækkefølgen på indskudskontoen 

= Indskudskonto ultimo 

 

6.2 Hæverækkefølge 

Hævninger er både kontante udbetalinger fra virksomheden til privatøkonomien samt 

værdier som anses som overført fx fri telefon og hvis der hensættes til senere hævning. 

Disse anses som en række af relevante hævninger.  

 

Når der overføres skal det jf. VSL §5 ske via den såkaldte hæverækkefølge som udgør9: 

1. Kapitalafkast for det forudgående indkomstår. Beløbet blev beskattet som 

kapitalindkomst ved hensættelse og beskattes derfor ikke jf. VSL § 5 stk. 1, nr. 1. 

 
8 https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-2018-
2020 
9 Grundlæggende Skatteret 2019, s. 377 
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2. Resterende overskud for det forudgående indkomstår. Beløbet blev beskattet som 

personlig indkomst ved hensættelsen og skal derfor ikke beskattes jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 2 

3. Kapitalafkast ved hævningsåret. Beløbet beskattes som kapitalindkomst jf. VSL § 5 stk. 

1 nr. 3 a. 

4. Resterende overskud for hævningsåret. Beløbet beskattes som personlig indkomst jf. 

VSL § 5 stk. 1, nr. 3 b. 

5. Opsparet overskud fra tidligere år. Beløbet beskattes som personlig indkomst jf. VSL § 

5 stk. 1, nr. 4. 

6. Indestående på indskudskontoen. Beløbet skal ikke beskattes jf. VSL § 5 stk. 1 nr. 5. 

 

Ydermere for at tilsikre at man beskattes af virksomhedens overskud før man hæver på 

indskudskontoen, er den udvidede hæverækkefølge opgjort nedenfor som indeholder alle 

overførsler af værdier ud af virksomheden til den erhvervsdrivende skattepligtige.  

1. Refusioner som ikke er ført på mellemregningskontoen.  

2. Medarbejdende ægtefæller som ikke er ført på mellemregningskontoen. 

3. Årets virksomhedsskat og aconto skat. 

4. Beløb afsat til senere hævning primo (tidligere år). 

5. Årets kapitalafkast som ikke opspares.  

5. Tvungne overførsler (inkl punkt 1-5).  

6. Årets personlige indkomst fra virksomheden før AM-bidrag. 

7. Hævning på konto for opsparet overskud (tidligere år). 

8. Hævning på indskudskontoen. 

 

6.3 Mellemregningskontoen 

Mellemregningskontoen er med til at opdele virksomhedens økonomi og den 

erhvervsmæssige skattepligtiges økonomi. Hvis der indbetales privat økonomi ind i 

virksomheden, kan man derfor i stedet for at indføre dette direkte på indskudskontoen gøre 

det på mellemregningskontoen. Tilbagebetalinger sker derfor også via 

mellemregningskontoen.  
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Mellemregningskontoen er som udgangspunkt rentefri jf. VSL §4 a, og 

mellemregningskontoen kan kun bruges til kontante overførsler mellem den private 

økonomi og virksomhedens økonomi.  

Hvis mellemregningskontoen bliver negativ, er det et udtryk for at den erhvervsdrivende har 

udbetalt mere end der er indbetalt på mellemregningskontoen og det ses derfor som en 

hævning og skal reguleres over på hævningskontoen eller indskudskontoen for at udligne 

den negative balance.  

 

6.4 Opsparet overskud 

Resterende overskud og evt kapitalafkast der ikke hæves direkte i virksomheden, vil som 

sagt blive betragtet som opsparet overskud og beskattes med en virksomhedsskat på 22% (i 

2020) jf. VSL § 10 stk. 2 og Selskabsskattelovens (SSL) § 17, stk. 1. Der kan dog ikke spares op 

på overskudskontoen såfremt at indskudskontoen er negativ og denne kan/skal derfor 

reguleres hvis omstændighederne tillader dette. 

Når der efterfølgende år hæves opsparet overskud fradrages den allerede indbetalte 

virksomhedsskat (22%) jf. VSL § 10 stk. 3. Dette betyder i praksis at udbetaling af opsparet 

overskud til den erhvervsdrivende skattepligtige, der normalt skal beskattes som personlig 

indkomst vil blive fratrukket den allerede indbetalte virksomhedsskat.  

 

6.5 Hensat til senere hævning 

Hvis der hensættes til senere hævning, så betyder det at skatten betales i det pågældende 

indkomstår for denne hævning, men den hensættes i bogføringen/regnskabet og udbetales 

derfor først til den erhvervsdrivende i efterfølgende år. Dette betyder selvfølgelig så også at 

den ikke beskattes yderligere ved udbetaling, da skatten allerede er afholdt.  

 

6.6 Underskud 

En af de åbenlyse fordele ved at drive virksomhed i enkeltmandsvirksomhed, især ifm 

opstart, er at man har mulighed for at fradrage virksomhedens underskud i anden personlig 

indkomst. Så hvis man fx tænker sig at starte op mens man har et lønmodtager job ved siden 

af, så kan ens startsomkostninger og evt underskud i første år fradrages i ens lønmodtager 

skat. Dette er stadig muligt i VSO, men det kræver at man først sørger for at modregnes 

virksomhedens opsparet overskud med tillæg af den svarende virksomhedsskat jf. VSL § 13. 
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7. Erhvervsretslige forhold – ApS 

For at stifte et ApS kræves der som minimum et stiftelsesdokument, en række vedtægter, en 

indsat ledelse (minimum 1 medlem som kan være ejer) og en indskudt selskabskapital på 

minimum kr. 40.000,-.  

Til gengæld opnår man begrænset hæftelse og hæfter derfor som hovedregel kun med den 

indskudte kapital. I modsætning til enkeltmandsvirksomhed er ens private formue derfor 

ikke i risiko ved konkurs og lignede. Dette skyldes at ApS´et er en juridisk person for sig selv 

og reguleret efter Selskabsloven (SL) jf. SL §1, stk. 2. 

ApS´er er underlagt både bogføringsloven (BL) og årsregnskabslove (ÅRL) og i dette projekt 

vil vi behandle det som tilhørende regnskabsklasse B som små virksomheder da det ikke 

overskrider to ud af tre af de følgende grænser i løbet af to følgende år: Balance på over kr. 

44 millioner, nettoomsætning på kr. 99 millioner og over 50 ansatte. Vi antager ligeledes af 

det ligger under grænserne for revisionspligt og har fravalgt dette jf. Erhvervsstyrelsen 

grænser herfor; Ikke overskrider to ud af tre af følgende grænser i løbet af to følgende år: 

Balance på kr. 4 millioner, nettoomsætning på kr. 8 millioner og over 12 ansatte10. 

 

8. Skattemæssige forhold – ApS 

ApS´er er underlagt Selskabsskatteloven (SEL) § 1, stk. 1 om fuld skattepligt for indregistreret 

anpartsselskaber. Beskatningen finder sted i Danmark når selskabet er fuldt skattepligtigt 

her jf. SEL § 1 eller begrænset skattepligtig jf. SEL § 2.  

Selskaber betaler som hovedregel a conto selskabsskat i to årlige rater d. 20. marts og d. 20. 

november i indkomståret. Selskaber er jf. SSL § 17 stk. 1 beskattet af virksomhedens 

skattepligtige overskud med 22% (i 2020).  

Som tidligere omtalt så er ejers løn udbetalt som hvis man var almindelige lønmodtager og 

beskattes herefter. Selskabet har derfor også fuldt fradrag for lønomkostningerne – også til 

ejer som er en stor forskel mellem at være i personlig virksomhed og selskabsform. 

Derudover kan der udbetales udbytte der beskattes som aktieindkomst jf. afsnit 4.4. 

 

 

 

 
10 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 
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9. Case virksomheder 

Som skrevet i problemformuleringen afsnit 2.5 så vil der benyttes to case virksomheder for 

at analysere og beregne valgene af enten enkeltmandsvirksomhed i VSO eller ApS. 

Virksomhederne er konstrueret, men tager udgangspunkt i inspiration fra rigtige 

virksomheder i samme brancher og af samme størrelse. For at forenkle vores eksempel og 

for at få samme udgangspunkt for konklusionen, så tages der udgangspunkt i følgende:  

- Vi antager at ejerne er fuld skattepligtige i Danmark jf. KGL § 1 (bopæl i Danmark og 

ophold i denne) 

- Ejerne er medlem af folkekirken 

- Ejerne er ikke gift 

- Ingen historik i virksomhederne og ingen fx udskudt skat 

- Det forudsættes at der ønskes skatteoptimering i begge scenarier, og derfor antages 

det at løn skal udbetales op til topskattegrænsen, hvorefter, der udnyttes 

muligheden for udbytte op til progressionsgrænsen. Samme beløb før skat skal dog 

udbetales i begge scenarier. 

Dette betyder i praksis at ejer i hver virksomhed skal have en løn op til 

topskattegrænsen antaget til kr. 577.150,- før AM-bidrag (kr. 530.978,- efter AM-

bidrag med en topskattegrænse i 2020 på kr. 531.000,-) 

Samt at der skal udbetales yderligere hvad der svarer til udbytte op til 

progressionsgrænsen på kr. 55.300,- 11 Total indkomst derfor på kr. 632.450,- 

- Der bliver foretaget udregning på et indkomstår (2020) 

- Der foretages ikke andre skattemæssige hensyn på ejerne såsom ejerbolig, 

børnetilskud, diverse ligningsmæssige fradrag efter ligningsloven, tidligere års 

manglende skattebetalinger, fremførte underskud og lignende.  

- Der er benyttet gældende skattesatser12 

 

9.1 Konsulentvirksomhed UVW 

UVW er en mindre konsulentvirksomhed kun med ejer som eneste ansat. Virksomheden 

holder til i Holbæk kommune hvor ejer også bor. Virksomheden har hovedsageligt private 

virksomheder som kunder, og holder til på et lejet kontor.  

Udover omkostninger til almindelig kontordrift og lønomkostninger til ejer har virksomheden 

ikke yderligere omkostninger.  

 
11 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 
12 https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/holbaek 
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 
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Virksomheden er forsikret med en rådgiveransvarsforsikring. 

9.2 Budget UVW 

Som det ses nedenfor, så har virksomheden et skattemæssigt overskud før finansielle 

omkostninger og før ejers løn på kr. 993.000 og efter finansielle omkostninger et overskud 

på kr. 987.000. 

 

Budget - Virksomhed UVW 2020 

  
Skattemæssigt overskud før finansielle omkostninger 993.000 

og før ejers løn  
Renteindtægter 0 

Renteudgifter -5.500 

Skattepligtig resultat 987.500 

 

Der er indskudt kr. 40.000,- ved virksomhedens start i kontanter. 

 

9.3 Håndværkervirksomhed XYZ 

XYZ er en mindre håndværkervirksomhed med en ejer og to ansatte udover. Virksomheden 

holder til i Holbæk kommune hvor ejer også bor. Virksomheden har både private kunder, 

private virksomheder som kunder og offentlige kunder.  

Virksomheden holder til i lejet bygninger (værksted og kontor), og ejer to køretøjer på gule 

plader.  

 

9.4 Budgetter 

Som det ses nedenfor, så har virksomheden et skattemæssigt overskud før finansielle 

omkostninger og før ejers løn på kr. 651.000 og efter finansielle poster et overskud på kr. 

645.000. 
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Budget - Virksomhed XYZ   

  
Skattemæssigt overskud før finansielle omkostninger 651.000 

og før ejers løn 
 

Renteindtægter  4.500 

Renteudgifter -10.500 

Skattepligtig resultat 645.000 

 

Der er indskudt kr. 200.000,- ved virksomhedens start i både likvider og andre driftsmidler.  

 

 

10. Virksomhed UVW - Analyse 

10.1 Analyse - Enkeltmandsvirksomhed VSO 

Som konsulentvirksomhed med ejer som eneste ansat, ville den erhvervsdrivende af UVW 

hurtigt kunne komme i gang med at drive virksomhed som enkeltmandsvirksomhed.  

Som gennemgået er det hurtigst at starte op uden krav om kapitalindskud. Risikoen vil dog 

ligge udelukkende på ejer og han vil hæfte personligt for gælden hvis virksomheden går 

dårligt. Risikoen herfor er dog ikke så stor, da det efter beskrivelsen kun er ham selv ansat 

med få udgifter udover hans egen løn og lidt kontorudgifter.  

Der kan dog komme en rådgiveransvarssag hvor virksomheden og dermed den 

erhvervsdrivende selv i enkeltmandsvirksomhed vil blive erstatningsansvarlig med alle 

personlige aktiver. Det er omtalt at virksomheden har en rådgiveransvarsforsikring som kan 

tage en del af denne risiko, da denne muligt vil dække i en sag om ansvar for rådgivning som 

fører til en erstatningssag.  

Regnskabsmæssigt vil der være en række krav til virksomheden omkring bogføring og 

eventuelt udarbejdelse af årsregnskab. Da det er besluttet at der skal foregå beskatning 

efter VSO, vil det vurderes at der vil være krav om at en regnskabskyndig og/eller revisor skal 

med ind over og sikre både at kravene opfyldes samt at skatteberegningen og VSO-

beregningen er korrekt.  
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10.2 Analyse - ApS 

Ved at stifte et ApS selskab vil virksomheden udgøre en juridisk person og dermed helt blive 

delt op mellem den erhvervsdrivende og virksomheden – både juridisk og skattemæssigt.  

Det kræver en indskudskapital på minimum kr. 40.000,- som vi kan se blive indskudt i 

virksomheden af ejeren af UVW. Ejer vil herefter som udgangspunkt ikke hæfte med mere 

end indskudskapitalen såfremt virksomheden går dårligt eller at virksomheden som omtalt 

kommer ind i en sag om erstatningsansvar eller lignende.  

Kravene til bogføring vil være de samme som i enkeltmandsvirksomheden, men der vil være 

flere administrative krav for virksomheder i regnskabsklasse B, som aflæggelse af årsrapport, 

selvstændigt skatteregnskab, selvstændig selvangivelse og udbytteindberetning. Da man i 

enkeltmandsvirksomheden dog vil være i VSO og også her har behov for regnskabskyndig 

og/eller revisor, er min vurdering at der i begge tilfælde vil være lige stort behov for ekstern 

assistance i forbindelse med årsafslutning.  

Den daglige administration vil dog være større for ApS´et, da der skal laves lønsedler og 

indberettes løn, mindre forhøjet udgifter ved betaling af ATP13, Samlet Betaling til ATP14, 

løbende betaling af A-skat og AM-bidrag mv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 https://indberet.virk.dk/atp-livslang-pension/atp-livslang-pension 
14 https://indberet.virk.dk/samlet-betaling/samlet-betaling 
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11. Skatteberegning – Virksomhed UVW 

11.1 VSO – Opgørelse af indkomst og skatteberegning 

 

Opgørelse af indkomst    

    

Personlig indkomst 

Før AM-

bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 

Overskud af selvstændig virksomhed VSO 993.000   
Renteudgifter i virksomhed -5.500   
Indkomst til beskatning efter reglerne i VSO (årets opsparing) -455.192   

    
Resultat af virksomhed 532.308 42.585 489.724 

    
Personlig indkomst   

489.724 

    
Kapital indkomst   

0 

    
Ligningsmæssige fradrag    
Beskæftigelsesfradrag    

39.400 

Beskæftigelsesfradrag    
2.600 

Ligningsmæssige fradrag   42.000 

    
Skattepligtig indkomst    
Personlig indkomst   

489.724 

Kapitalindkomst   0 

Ligningsmæssige fradrag   
42.000 

Skattepligtig indkomst   
447.724 

    
Skatteberegning    

    
AM-bidrag   

42.585 

Bundskat 12,11% af 489.724 59.306 

Kommuneskat 25,30% af 447.724 113.274 

Kirkeskat 0,96% af 447.724 4.298 

Virksomhedsskat 22,00% af 455.192 100.142 

12,11% af 46.500 personfradrag, bundskat   -5.631 

26,26% af 46.500 personfradrag, kommuneskat   
-12.211 

Beregnet skat   
301.763 
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11.2 VSO-beregning 

VSO-beregning  

  
Overskud selvstændig virksomhed 993.000 

Renteudgifter virksomhed  -5.500 

Årets skattepligtige resultat 987.500 

  
Årets samlede overførsler 632.450 

  
Indskudskonto ultimo  40.000 

  
Årets opsparede overskud  
Årets skattepligtige resultat 987.500 

Årets relevante hævninger -632.450 

Årets opsparede overskud 355.050 

 

 

Udskudt skat 

Opsparet overskud 

inkl. skat 

Betalt 

aconto 

skat 

Opsparet 

overskud ex 

skat 

Udskudt 

skat 

(sats: 53%)  
Opsparet overskud til 22% 455.192 100.142 355.050 141.110 

 

 

11.3 ApS – Opgørelse af indkomst og skatteberegning 

Virksomhed UVW    

    
Opgørelse af indkomst    

    
Personlig indkomst Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 

Lønindkomst 577.150 46.172 530.978 

    
Personlig indkomst   

530.978 

    
Kapital indkomst   0 

    
Ligningsmæssige fradrag    
Beskæftigelsesfradrag    

39.400 

Beskæftigelsesfradrag    2.600 

Ligningsmæssige fradrag   
42.000 
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Skattepligtig indkomst    
Personlig indkomst   

530.978 

Kapitalindkomst   
0 

Ligningsmæssige fradrag   42.000 

Skattepligtig indkomst   488.978 

    
Samlet udbytte   

55.300 

    
Skatteberegning    

    
AM-bidrag   

46.172 

Bundskat 12,11% af 530.978  64.301 

Kommuneskat 25,30% af 488.978  123.711 

Kirkeskat 0,96% af 488.978  4.694 

27,00% udbytteskat af 55.300   
14.931 

12,11% af 46.500 personfradrag, bundskat   -5.631 

26,26% af 46.500 personfradrag, kommuneskat   
-12.211 

Beregnet skat   
235.968 

    
Indeholdt udbytteskat (27,00% af 55.300)   

14.931 

 

11.4 ApS-selskabets beskatning 

 

Vedr. skatteberegning ApS-selskab  

  
Overskud ApS 993.000 

Renteudgifter virksomhed  -5.500 

Årets skattepligtige resultat før ejers løn og udbytte 987.500 

  
Ejers fradragsberettigede løn -577.150 

  
Årets skattepligtige resultat 410.350 

Selskabsskat (22%) -90.277 

Årets resultat efter skat 320.073 

  

  
 

Samlet skat ejer og selskab 326.245 
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11.5 Sammenligning 

Nedenfor ses en sammenligning af beskatning af hhv. VSO og ApS ud fra de opstillede 

parametre.  

 

Virksomhed UVW   

   

 
VSO ApS 

Indkomst total 632.450 632.450 

Skat personlig 301.763 235.968 

      

Udskudt personlig skat 141.100 0 

Selskabsskat 0 90.277 

 

Yderligere aktiebeskatning 

hvis hele overskuddet i  

selskabet blev udloddet som  

udbytte  

 111.205  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afgangsprojekt HD(R) 
Valg af virksomhedsform – med fokus på VSO / ApS 
Per Falkenberg Brogård 

 
 

Side 23 af 30 
 

12. Virksomhed XYZ - Analyse 

12.1 Analyse – Enkeltmandsvirksomhed VSO 

Med en håndværkervirksomhed med to ansatte ekskl. den selvstændige erhvervsdrivende 

selv, kan man sagtens starte op med en enkeltmandsvirksomhed registreret som 

arbejdsgiver.  

Der er i dette tilfælde lidt flere ting at forholde sig til i forhold til hæftelse, da man udover 

ens ansvarsrisiko ved sine ydelser man sælger til kunderne, også har medarbejder krav, 

feriepengeforpligtelser mv., så hvis virksomheden går dårligt vil ejer hæfte for alle disse 

forpligtelser. Det er klart noget man skal tage med i betragtningen når virksomhedsformen 

vælges. 

Regnskabsmæssigt vil der være en række krav til virksomheden omkring bogføring og 

eventuelt udarbejdelse af årsregnskab. Da det er besluttet at der skal foregå beskatning 

efter VSO, vil det vurderes at der vil være krav om at en regnskabskyndig og/eller revisor skal 

med ind over og sikre både at kravene opfyldes samt at skatteberegningen og VSO-

beregningen er korrekt.  

 

12.2 Analyse - ApS 

Et ApS vil opdele virksomheden og den erhvervsdrivende både juridisk og skattemæssigt.  

Med et indskud i virksomheden på kr. 200.000,- ved opstart, har man ingen problemer med 

at stifte et ApS som bekendt kræver minimum kr. 40.000,- i anpartskapital.  

Nedenfor i afsnit 13.4 vil man kunne se at for at hæve udbyttet på kr. 55.300 i 2020 vil man 

skulle indskyde yderligere kr. 2.377,- som selskabskapital for at overholde loven, men for 

analyseformål antager vi at det udbyttet på kr. 55.300.- udbetales.  

Kravene til bogføring vil være de samme som i enkeltmandsvirksomheden, men der vil være 

flere krav administrative krav for virksomheder i regnskabsklasse B, som aflæggelse af 

årsrapport, selvstændigt skatteregnskab, selvstændig selvangivelse og udbytteindberetning. 

Da man i enkeltmandsvirksomheden dog vil være i VSO og også her har behov for 

regnskabskyndig og/eller revisor, er min vurdering at der i begge tilfælde vil være lige stort 

behov for ekstern assistance. 
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13. Skatteberegning – Virksomhed XYZ 

13.1 VSO – Opgørelse af indkomst og skatteberegning 

Virksomhed XYZ    
Opgørelse af indkomst    

    
Personlig indkomst Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 

Overskud af selvstændig virksomhed VSO 651.000   
Renteindtægter i virksomhed 4.500   
Renteudgifter i virksomhed -10.500   
Indkomst til beskatning efter reglerne i VSO (årets opsparing) -16.090   

    
Resultat af virksomhed 628.910 50.313 578.598 

    
Personlig indkomst   

578.598 

    
Kapital indkomst   0 

    
Ligningsmæssige fradrag    
Beskæftigelsesfradrag    

39.400 

Beskæftigelsesfradrag    
2.600 

Ligningsmæssige fradrag   42.000 

    
Skattepligtig indkomst    
Personlig indkomst   

578.598 

Kapitalindkomst   
0 

Ligningsmæssige fradrag   42.000 

Skattepligtig indkomst   
536.598 

    
Skatteberegning    

    
AM-bidrag   

50.313 

Bundskat 12,11% af 578.598  70.068 

Topskat af personlig indkomst 15,00% af 47.598  7.140 

Kommuneskat 25,30% af 536.598  135.759 

Kirkeskat 0,96% af 536.598  5.151 

Nedslag for beskatning over 52,06%   
-167 

Virksomhedsskat 22,00% af 16.090  3.540 

12,11% af 46.500 personfradrag, bundskat   -5.631 

26,26% af 46.500 personfradrag, kommuneskat   
-12.211 

Beregnet skat   
253.962 
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13.2 VSO-beregning 

VSO-beregning  

  
Overskud selvstændig virksomhed 651.000 

Renteindtægter virksomhed 4.500 

Renteudgifter virksomhed  -10.500 

Årets skattepligtige resultat 645.000 

  
Årets samlede overførsler 632.450 

  
Indskudskonto ultimo  200.000 

  
Årets opsparede overskud  
Årets skattepligtige resultat 645.000 

Årets relevante hævninger -632.450 

Årets opsparede overskud 12.550 

  

Udskudt skat Opsparet 

overskud 

inkl. skat 

Betalt 

aconto 

skat 

Opsparet 

overskud ex 

skat 

Udskudt 

skat 

(sats: 53%)  
Opsparet overskud til 22% 16.090 3.540 12.550 4.988 

 

 

13.3 ApS - Opgørelse af indkomst og skatteberegning 

 

Virksomhed XYZ    

    
Opgørelse af indkomst    

    
Personlig indkomst Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 

Lønindkomst 577.150 46.172 530.978 

    
Personlig indkomst   

530.978 

    
Kapital indkomst   

0 

    
Ligningsmæssige fradrag    
Beskæftigelsesfradrag    

39.400 

Beskæftigelsesfradrag    2.600 

Ligningsmæssige fradrag   
42.000 
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Skattepligtig indkomst    
Personlig indkomst   530.978 

Kapitalindkomst   
0 

Ligningsmæssige fradrag   
42.000 

Skattepligtig indkomst   
488.978 

    
Samlet udbytte   55.300 

    
Skatteberegning    

    
AM-bidrag   46.172 

Bundskat 12,11% af 530.978  64.301 

Kommuneskat 25,30% af 488.978  123.711 

Kirkeskat 0,96% af 488.978  4.694 

27,00% udbytteskat af 55.300   
14.931 

12,11% af 46.500 personfradrag, bundskat   
-5.631 

26,26% af 46.500 personfradrag, kommuneskat   -12.211 

Beregnet skat   
235.968 

    
Indeholdt udbytteskat (27,00% af 55.300)   

14.931 

 

13.4 ApS-selskabets beskatning 

 

Vedr. skatteberegning ApS-selskab  

  
Overskud ApS 651.000 

Renteindtægter virksomhed 4.500 

Renteudgifter virksomhed  -10.500 

Årets skattepligtige resultat før ejers løn og udbytte 645.000 

  
Ejers fradragsberettigede løn -577.150 

  
Årets skattepligtige resultat 67.850 

Selskabsskat (22%) -14.927 

Årets resultat efter skat 52.923 

  

  
Samlet skat ejer og selskab 250.895 
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13.5 Sammenligning 

Nedenfor ses en sammenligning af beskatning af hhv. VSO og ApS ud fra de opstillede 

parametre.  

 

Virksomhed UVW   

   

 
VSO ApS 

Indkomst total 632.450 632.450 

Skat personlig 253.962 235.968 

      

Udskudt personlig skat 4.988 0 

Selskabsskat 0 14.927 
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14. Konklusion 

Ved gennemgang af de erhvervsretslige og de skattemæssige fordele og ulemper i hhv. VSO 

og ApS, så vil jeg konkludere at for disse mindre virksomheder vil de økonomiske 

skattemæssige konsekvenser for at vælge det ene frem for det andet være til at overse.  

Derfor må man kigge på de erhvervsretslige aspekter, og ikke blot benytte de økonomiske og 

skatteoptimerende forhold som målestok for den mest optimale virksomhedsform.  

Det er netop i de erhvervsretslige forhold at forskellene er de største ved henholdsvis 

enkeltmandsvirksomhed i VSO og et ApS selskab.  

 

14.1 Konklusion Virksomhed UVW 

For at konkludere på om den erhvervsdrivende ejer skal vælge VSO eller ApS i dette tilfælde, 

så vil man på den rent skattemæssige beregning konkluderer at den personlige skat i VSO i 

første år udgør kr. 301.763 mod personlig skat i ApS udgør kr. 235.968 + selskabsskat på kr. 

90.277 = total skat 326.245.  

Det vil sige en skattemæssig difference på kr. 24.482 når der samlet laves en udbetaling på 

kr. 632.450 før skat.  

Antages det at man indregner den udskudte personlige skat i VSO og antages det at man 

udbetalte det resterende overskud som udbytte i ApS, så ville differencen være endnu 

mindre og den skattemæssige forskel ville udgøre kr. 5.423 mere beskatning i VSO.  

Med en så lille forskel vil det derfor ikke give mening at lægge de skattemæssige forskelle til 

grund for valg af virksomhedsformen, og derfor må man også kigge på de erhvervsretslige 

forhold.  

Her vil jeg fremhæve risikoen for fejl/mangler i virksomhedens rådgivning som den største 

risikofaktor for denne virksomhed, og dermed vil man i ApS´et være bedre sikret som ejer, 

da hæftelsen vil ligge hos den juridiske enhed, og den erhvervsdrivendes privatøkonomi vil 

ikke blive påvirket af et eventuelt fremtidigt krav eller retsopgør.  

De administrative byrder vil være lidt større i ApS´et, men da det allerede er konstateret at 

når man som alternativ vælger beskatning i VSO, vil være påtvunget ekstern rådgivning fra 

revisor eller lignende, så er der ikke belæg for at dette skal påvirke beslutningen for det ene 

frem for det andet.  

Da ejer allerede indskyder den krævet indskudskapital på kr. 40.000,- ses dette ej som 

hindring for at kunne oprette et selskab, men havde situationen været den at man ikke 
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havde eller ville indskyde kapital fra start af, så er det selvfølgelig billigt og nemt at opstarte 

en enkeltmandsvirksomhed.  

Jeg vil i dette tilfælde med ovenstående betragtninger og analyse konkludere at det må 

foretrækkes at stifte et ApS for ejer. 

 

14.2 Konklusion Virksomhed XYZ 

Mange af konklusionerne i 14.2 ligner dem der gør sig gældende for XYZ.  

Hvis man starter med at kigge på de skattemæssige forskelle og konsekvenser af henholdsvis 

VSO og ApS, så bemærkes det at at den personlige skat i VSO i første år udgør kr. 253.963, 

samt udskudte skat på kr. 4.988 mod personlig skat i ApS udgør kr. 235.968 + selskabsskat på 

kr. 14.927 = total skat 250.895.  

Det vil sige en endelig skattemæssig difference på kr. 8.055 mere beskatning i VSO når der 

samlet laves en udbetaling på kr. 632.450 før skat.  

Igen må det konkluderes at kigge på de erhvervsretslige forhold, da de skattemæssige 

forskelle er meget små. Og her må det igen konkluderes at ApS vil være at foretrække for 

ejer for at minimere risiko for at den erhvervsdrivendes privat økonomi risikere krav fra 

virksomhedens ansvar samt eventuelle personaleforpligtelser.  

 

14.3 Kommentarer til konklusion 

At disse to mindre virksomheder ender med en konklusion om at ApS er at foretrække for 

netop dem, gør dog ikke at enkeltmandsvirksomhed med VSO er udelukket for andre. Der er 

stadig mange fordele ved at være i enkeltmandsvirksomhed som måske blot ikke har passet 

ind i lige disse to case virksomheder. 

Fordelene er blandt andet at underskud kan fradrages i anden personlig indkomst, at man 

måske i fremtiden igen vil kunne drage fordele af kapitalafkastet når kapitalafkastsatsen 

stiger og muligheden for at tilvælge VSO lang tid efter indkomstårets afslutning, hvilket øger 

fleksibiliteten til at justere efter virksomhedens resultater og ens personlige økonomiske 

behov løbende. 
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