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1. Indledning 

I Danmark findes der mange forskellige virksomhedsformer. Iblandt disse kan man vælge at 

drive virksomhed i et personselskab, som er en skattetransparent virksomhed, hvilket betyder, 

at beskatningen tilfalder selskabsdeltageren fremfor virksomheden. Personselskaber giver 

derfor skattemæssige muligheder for optimering, da deltagerne kan vælge at anvende virksom-

hedsordningen og de skattemæssige fordele, der relaterer sig denne, herunder opsparing af 

overskud til en lav skatteprocent på 22.  

Hidtil har den juridiske praksis godkendt, at indkomsten i et personselskab, som beskattes hos 

personselskabsdeltagerne, betragtes som indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, og 

personselskabsdeltagere har derfor mulighed for anvendelse af virksomhedsordningen. Dog er 

der i den forbindelse opstået en række udfordringer, da der har været en tendens til, at løn-

modtagere i personselskaber kunne erhverve en mindre ejerandel af arbejdsgiverens 

virksomhed, og herefter skattemæssigt blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende, og 

derved have mulighed for at udnytte virksomhedsordningens fordele. Dette betyder, at man 

reelt har mulighed for at foretage nye investeringer for det opsparet overskud i virksomheden, 

som ellers ville være dyrere, hvis man ikke benyttede virksomhedsordningen, da overskuddet 

i stedet var beskattet som personlig indkomst med en væsentlig højere skatteprocent i optje-

ningsåret. 

Problemet opstår derfor, når personer, der er arbejdstager i et kapitalselskab, skal lade sin 

indkomst beskattes som personlig indkomst, og personer, der udfører arbejde i et person-

selskab, men som ejer en lille andel i dette, kan lade sin indkomst beskatte som virksomheds-

indkomst og dermed slippe for at betale topskat i optjeningsåret.  

Men hvorfor skulle to grupper, der ligner hinanden på så mange punkter, beskattes forskelligt? 

Lovgiver har på området derfor indsnævret Ligningsloven til, at man som personselskabs-

deltager ikke nødvendigvis anses som værende selvstændig erhvervsdrivende, hvilket har givet 

anledning til en lang række tvivlsspørgsmål. Hvad lægger lovgiver i stedet vægt på, når ved-

kommende bliver betragtet som selvstændig erhvervsdrivende? Har denne lovændring således 

skabt mere forvirring end gavn? Og skal personselskabsdeltagere i så fald bede om et bindende 

svar, hver gang der opstår tvivl? Disse spørgsmål vil vi belyse i denne afhandling. 
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2. Problembaggrund 

Selskabsskatten er de seneste år blevet sænket markant, og da denne benyttes til aconto-

beskatning i virksomhedsordningen har det øget interessen for benyttelse af virksomheds-

ordningen eller drive virksomhed i selskabsregi steget væsentligt, da man derved kan skatte-

optimere og slippe for at betale topskat af ens overskud. Grundet denne udvikling er der opstået 

en række udfordringer, da der ses flere og flere personer, som reelt har beføjelser som løn-

modtagere, men som betragter sig selv som selvstændige erhvervsdrivende. Problemstillingen 

opstår, da der i skattelovgivningen ikke er klare retningslinjer for, hvornår en person anses for 

værende lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, når man er deltager i et person-

selskab. Der er derfor personer, som har anvendt de skattemæssige fordele der tilhører de selv-

stændig erhvervsdrivende, men hvor der efterfølgende er faldet afgørelse på, at de disse be-

tragtes som lønmodtagere, hvilket kan have store konsekvenser.  

2.1 Problemformulering  

Hvad er de skattemæssige konsekvenser ved deltagelse i et personselskab efter Ligningsloven 

§ 4? 

2.2 Undersøgelsesspørgsmål 

1) Beskrivelse af personselskaber  

2) Redegørelse for opgørelse af indkomst herunder fradragsbegrænsninger og 

virksomhedsordningen 

3) Analyse af sondringen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende 

4) Vurdering af konsekvenserne som følge af indførslen af Ligningsloven § 4  

5) Perspektivering til anpartsindbegrebet 

3. Afgrænsning 

Vores valg af afgrænsninger er baseret på at undvære indhold, som ikke bidrager til yderligere 

værdi i forhold til besvarelse af problemformuleringen henset til begrænsningen i antal sider. 
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Derudover baserer vores afgrænsning på en vurdering af omfanget i afhandlingen, således det 

konkrete emne behandles mere dybdegående. 

Afhandlingen afspejler derfor ikke alle virksomhedsformer, men har fokus på personselskaber 

med undtagelse af partrederier. Under dette afsnit behandler vi udelukkende selskabs-

deltagere, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Endvidere vil vi under interessentskaber ikke 

komme yderligere ind på afståelsesbeskatning i forbindelse med overdragelse af interessent-

andele.  

Vi afgrænser os ligeledes fra omdannelse af personselskaber til kapitalselskaber, da dette emne 

vil være for omfattende og ikke har direkte betydning for belysning af problemstillingen.  

Opgavens formål er at vurdere ændringen af lovgivningens påvirkning på erhvervslivet, og 

hvilke konsekvenser det har for selvstændige erhvervsdrivende, hvorfor hobbyvirksomheder 

ikke vil blive behandlet i denne opgave.  

Vi vil alene fokusere på virksomhedsordningen i forhold til skattemæssige muligheder for 

personselskabsdeltagere og vil derfor ikke komme ind på afkastningsordningen eller beskat-

ning efter personskatteloven. Ved gennemgangen af udtræden af virksomhedsordningen vil vi 

heller ikke komme ind på følgende, da dette ikke har direkte relevans for afhandlingens fokus: 

- Salg af hele eller dele af virksomheden 

- Helt eller delvist ophør med at drive virksomhed 

- Skattefri og skattepligtig omdannelse af hele virksomheden eller en af flere 

virksomheder til selskab 

- Specielle tilfælde udover ovennævnte, så som konkurser og skattepligts ophør 

4. Metode  

I dette afsnit fremgår det hvilke overvejelser, vi har gjort os under udarbejdelsen af denne 

opgave. Opgaven er opbygget således, at den tager udgangspunkt i personselskaber, der 

beskrives indledningsvist i afsnit 5 for at klargøre, hvordan en person først og fremmest 

betragtes som personselskabsdeltager. Hertil kommer vi ind på, hvordan en personselskabs-

deltagers indkomst opgøres i afsnit 5.4. I forlængelse af opgørelsen af personselskabs-



Side 8 af 106 
 

deltagelsens indkomst, redegøres der i afsnit 6 for virksomhedsordningen, da denne har 

betydning for de skattemæssige overvejelser for en personselskabsdeltager.  

Da opgavens fokus er Ligningsloven § 4, vil vi i afsnit 7 beskrive bevæggrunden for lovgiv-

ningen. Der foretages en analyse om sondringen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervs-

drivende samt rette indkomstmodtager i afsnit 8, da dette har påvirkning på, om virksomheds-

ordningen kan anvendes eller ej. I forlængelse af dette foretages der en analyse, der består af 

sammenholdelse af afgørelser indenfor området for at kunne klargøre den røde tråd i disse, og 

dermed foretage en vurdering af konsekvenserne herfor, som fremgår i afsnit 8.2. 

Afslutningsvist konkluderes der på de betragtninger, der har været gennem opgaven og fore-

tager hertil en perspektivering til emne, der har relevans for opgaven, se afsnit 10, hvor vi 

kommer ind på anpartsindgrebet og sammenholder dette med Lov nr. 684 af 08-06-2017. 

Under hele undersøgelsesprocessen er vi bevidste om de til- og fravalg, vi gør os herunder også 

at tage alternativer i betragtning og erkende, når der er begået fejl. 

4.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Gennem opgavens proces har vi gjort brug af den ”den hermeneutiske spiral”, for at sikre der 

holdes fokus på opgavens problemformulering gennem forståelse og fortolkning af empirien, 

der ligger til grund for opgaven. Ved brug af den hermeneutiske spiral tvinges vi til gennem hele 

opgaven at tage stilling til, hvorvidt der skal foretages ændringer i opgavens tema, såfremt den 

indhentede empiri giver ny viden, der gør, der er behov for at foretage ændringer undervejs. 

Fortolkningsprocessen er således illustreret i nedenstående figur: 
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Figur 1: Den hermenuetiske spiral. Kilde s. 197 i den skindbarlige virkelighed 

4.2 Undersøgelsesdesign 

Vi har i vores opgaveproces arbejdet udfra en induktiv tilgang, hvor vi har anvendt empiri i 

form af afgørelser og litteratur til at udlede en generel sammenhæng. Det vil sige, at vi ud fra 

afgørelser og relevant litteratur drager en konklusion for, hvornår Skattestyrelsen vurderer at 

en person er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, samt hvornår et selskab kan 

anses for værende rette indkomstmodtager eller ej. 

Afhandlingen bygger på et dynamisk bagudrettet forløbsstudie, da vi undersøger et forløb over 

tid fra ændringen af Ligningsloven § 4 frem til nu og konsekvensen for virksomheder af denne 

ændring. 

4.3 Undersøgelsesteknik 

Til udarbejdelse af denne afhandling er der benyttet både kvalitative og kvantitative data, da 

opgaven både bygger på data fra tekster, statistikker og konsekvensberegninger.  Ved benyt-

telse af både kvalitative og kvantitative data skaber det en metodetriangulering, hvorved vi 

sikrer, at der inddrages forskellige indgangsvinkler til det undersøgte forhold.  

Forståelse

Empri

Fortolkning
Ny 

forståelses-
ramme

Ny 
fortolkning
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Den benyttede data består primært af lovforslag, afgørelser, bindende svar fra Skattestyrelsen 

og Skatterådet mv. Derudover er der benyttet sekundære datakilder i form af faglitteratur om-

handlende ekstern fortolkning af lovgivning og praksis om emnet, vi har benyttet os af statistik-

ker og konsekvensberegninger som følge af lovforslaget.  

4.4 Undersøgelsesinstrument 

Problemstillingen i denne afhandling vedrører konsekvensen af Ligningsloven § 4, og de ind-

hentede data udgør primært data fra offentlige myndigheder såsom skattelovsamlinger, lov- og 

beslutningsforslag, høringsspørgsmål og bindende svar fra Skattestyrelsen. Disse anses i høj 

grad for at være objektive og valide, på samme måde som den anvendte faglitteratur også 

vurderes at være objektiv og valid, idet formålet udelukkende er at tydeliggøre lovgivningens 

betydning og dens praksis, og dermed ikke har nogen personlige interesser, der således kunne 

gøre det til en subjektiv kilde. Det vurderes, at undersøgelsesinstrumentet i høj grad har direkte 

sammenhæng til problemstillingen, hvorfor der også er sikret en høj grad af relevans.  
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5. Personselskaber 

Personselskaber udgør en række forskellige virksomhedsformer, der hver har forskellige 

karakteristika. Det fremgår ikke af skattelovgivningen hvilke virksomhedsformer der betegnes 

som personselskaber, og det er derfor i stedet civilretten, der definerer dette.  

Fælles for alle personselskaber er, at de er skattetransparente. Med det forstås der, at selskabet 

i sig selv ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, og beskatningen sker derfor ikke i 

virksomheden men hos den enkelte personselskabsdeltager.  En personselskabsdeltager kan 

både være en fysisk person eller kapitalselskab, og det afgørende er, hvor personselskabs-

deltageren har sin fulde skattepligt, og dermed hvor beskatningen sker. I denne opgave vil vi, 

som nævnt i afgrænsningen udelukkende beskæftige os med fuldt skattepligtige til Danmark. 

Skattetransparensen er en afgørende faktor, når der skelnes mellem personselskaber og 

kapitalselskaber. Ligeledes er spørgsmålet om hæftelsen også en væsentlig faktor, når person-

selskaber defineres. For at opfylde definitionen på et personselskab skal minimum én af 

personselskabsdeltagerne hæfte personligt for virksomhedens forpligtelser, hvor hæftelsen i 

kapitalselskaber begrænses til indskuddets størrelse, hvilket betegnes som begrænset 

hæftelse. Derudover er der modsat kapitalselskaber ikke et kapitalkrav i forbindelse med 

stiftelse af et personselskab, og regnskabet er som hovedregel underlagt regnskabsklasse A, 

hvorved virksomhedens regnskab ikke har pligt til at blive offentliggjort. Undtagelser til valg af 

regnskabsklasse bliver gennemgået i nedenstående afsnit.  

Ydermere fremgår det af Bekendtgørelsen af lov om erhvervsdrivende virksomheder § 1 stk. 3, 

at personselskaberne skal være erhvervsdrivende. Definitionen det at være erhvervsdrivende 

forstås som følgende:   

”En virksomhed anses efter denne lov for at udøve erhvervsdrift, hvis den 

1) overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller lignende, 

for hvilke virksomheden normalt modtager vederlag, eller 

2) udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller 

3) har den i selskabslovens §§ 6 og 7 anførte forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab 

eller med en anden virksomhed, der udøver den i nr. 1 eller 2 nævnte erhvervsdrift, eller 
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4) udøver en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i henhold til vedtægt eller 

aftale og har en betydelig andel i dens driftsresultat uden at have den i nr. 3 anførte 

forbindelse med den anden virksomhed. ”1 

I denne opgave vil vi jævnfør afgræsningen komme ind på følgende former for personselskaber: 

- Interessentskaber 

- Kommanditselskaber 

- Partnerselskaber 

5.1 Interessentskaber 

Stiftelsen af et interessentskab sker ved, at virksomhedsdeltagerne indgår en endelig bindende 

aftale herom. Der er således ikke nogen formkrav til stiftelsen, hvilket blandt andet betyder, at 

aftalen om stiftelse af et interessentskab både kan indgås mundtlig og skriftligt. Det anbefales 

dog, at der altid udarbejdes en skriftlig aftale af bevismæssige årsager. Virksomhedsformen 

anses derudover for at være den selskabsretlige residualform, således hvis en virksomhed ikke 

kan henføres til nogle af de øvrige virksomhedsformer, vil virksomhedsformen være et 

interessentskab.2  

Ved stiftelsen vil interessentskabet skulle anmeldes til Erhvervsstyrelsen sammen med 

indsendelsen af interessentskabets vedtægter, hvis det er registreringspligtigt. En udeblivelse 

af interessentskabets anmeldelse til Erhvervsstyrelsen medfører dog ikke, at virksomheden 

ikke bliver stiftet, men det kan udløse bøde jævnfør Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder § 

23.  

Definitionen af et interessentskab fremgår af Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder § 2 stk. 

1 og § 3, hvor det fremgår, at kravene til et interessentskab er: 

- at selskabet som minimum har to virksomhedsdeltagere  

- og at disse hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. 

 
1 Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheder §1 stk. 3 

2 Selskabsformerne: s. 43 
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Det er derfor kravene til virksomhedsdeltagerne, der har størst betydning, når et 

interessentskab defineres. 

5.1.1 Virksomhedsdeltagerne i et interessentskab 

I et interessentskab er virksomhedsdeltagerne også kaldet interessenter, der som tidligere 

nævnt både kan være fysiske personer og kapitalselskaber. Hertil er der ingen krav om, at 

interessenterne skal være uafhængige, hvilket betyder, at et interessentskabs interessenter for 

eksempel kan bestå af en fysisk person og et kapitalselskab, hvor kapitalselskabet ejes 100 % 

af den fysiske person, der udgør den anden interessent. Interessentskabet vil derfor have én 

ultimativ ejer, selvom denne har to interessenter. Det er dog et krav, at interessenter er selv-

stændige retssubjekter, hvilket betyder, et selskab under stiftelse ikke kan være interessent, på 

samme måde som et likvideret selskab heller ikke kan være interessent.  

Den enkelte interessent har krav på at vide, hvem de øvrige interessenter i interessentskabet 

er, grundet interessenternes personlige, ubegrænsede og solidariske hæftelse, da det kan have 

økonomisk betydning for den enkelte interessent. 

Interessenternes rettigheder kan opdeles i to – de forvaltningsmæssige og de økonomiske 

rettigheder. De forvaltningsmæssige rettigheder indebærer blandt andet interessentens ret til 

at deltage i virksomhedens ledelse, herunder indgåelse af dagligdagsaftaler på interessent-

skabets vegne og retten til at deltage i interessentmøder. Ligesom det er interessenternes ret 

at kontrollere og have indsigt i interessentskabets økonomiske forhold, hvilket blandt andet 

indebærer indsigt i for eksempel interessentskabets regnskab.  

De forvaltningsmæssige rettigheder indebærer herudover også retten til at nedlægge 

ubegrundet veto mod alle beslutninger med undtagelse af vedtægtsbestemte flertalsordninger. 

Dog kan en interessents gentagne nedlæggelse af veto betyde, at interessentskabets daglige 

drift bliver forhindret, hvilket kan blive anset som ophørsgrund, idet et samarbejde om 

virksomhedens drift umuliggøres. Vi vil komme nærmere ind på dette under interessent-

skabets ophør.  Ydermere kan en interessent gennemtvinge en likvidation, hvis interessent-

skabets levetid, jævnfør Interessentskabskontrakten, er tidsbegrænset, og det alligevel endnu 

ikke er blevet lukket. Denne ret bistår på trods af interessentens udtrædelse af interessent-

skabet. Modsat bortfalder alle økonomiske rettigheder ved udtrædelse af interessentskabet.  
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De økonomiske rettigheder består i interessentens ret til sin andel af interessentskabets over-

skud, hvilket som udgangspunkt deles ligeligt mellem interessenterne med mindre andet er 

aftalt, der som regel vil fremgå af interessentskabskontrakten.  

Som nævnt bortfalder de økonomiske rettigheder, når interessenten udtræder af interessent-

skabet. Tidspunktet for interessentens udtræden er derfor yderst vigtig. Dels i forhold til 

opgørelse af interessentens ret til andel af overskud, men også i forhold til hæftelsen for 

interessentskabets forpligtelser. Interessenten vil altid hæfte for interessentskabets forpligt-

elser, der er oprettet i perioden, hvor interessenten har været indtrådt i interessentskabet, også 

efter udtrædelse af interessentskabet. Den udtrædende interessent vil dog ikke hæfte for 

interessentskabets fremadrettede forpligtelser. På samme måde vil den indtrædende interes-

sent ikke hæfte for bagudrettede forpligtelser med mindre andet er aftalt. Det er derfor vigtigt, 

at udtrædelsestidspunktet er præciseret, når der for eksempel overdrages interessentandele.  

Ved overdragelsen af interessentandele vil der skulle udarbejdes tillæg til interessentskabets 

vedtægter eller oprettes nye vedtægter, og ændringen i interessentkredsen vil skulle oplyses 

til Erhvervsstyrelsen inden to uger3 for registreringspligtige interessentskaber.  For den ud-

trædende interessent vil overdragelsen, som hovedregel udløse afståelsesbeskatning, og den 

indtrædende interessent vil få nye skattemæssige værdier for interessentskabers aktiver 

svarende til købsprisen. Vi vil ikke berøre dette nærmere jævnfør afgrænsningen.  

5.1.2 Ophør af interessentskab 

I lighed med stiftelsen af et interessentskab er ophøret af et interessentskab gældende, når der 

er indgået en endelig bindende aftale herom, og den kan ligeledes både være mundtlig og 

skriftlig. Igen anbefales det af bevismæssige årsager, at der udarbejdes en skriftlig aftale. Hvis 

et registreringspligtigt interessentskab ikke afmeldes til Erhvervsstyrelsen, vil dette ikke have 

nogen betydning for interessentskabets retssubjektivitet. På samme måde vil det heller ikke 

have betydning for interessentskabets retsubjektivitet, hvis interessentskabet afregistreres på 

Erhvervsstyrelsen uden endelig bindende aftale om opløsning, da en afregistrering i sig selv 

ikke udgør en endelig bindende aftale om opløsning. En endelig bindende aftale skal således 

 
3 Erhvervsbeskatning: s. 290, afsnit 4,6,4 
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indgås mellem alle interessenterne for at en opløsning vil kunne gennemføres. Er dette ikke 

tilfældet, skal der foreligge ophørsgrund, før interessentskabet kan opløses. 

Ophørsgrunde kan opdeles i tre kategorier4: 

- De funktionelle 

- De objektive  

- De subjektive 

De funktionelle ophørsgrunde består i, at interessentskabet ikke længere opfylder kriterierne 

for at være et interessentskab. For eksempel at formålet med interessentskabet ikke længere 

er til stede, og dermed ophører med at være erhvervsdrivende. Det kan også være, hvis en 

interessent med begrænset hæftelse indtræder i interessentskabet, og interessentskabet 

dermed omdannes til et kommanditselskab, idet virksomheden ikke lever op til betingelserne 

nævnt i Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder § 2 stk. 1, og interessentskabet vil dermed 

være ophørt. 

De objektive ophørsgrunde er derimod baseret på, en interessent har et retskrav på at begære 

interessentskabet konkurs, såsom en anden interessent er skyldig i væsentlig misligholdelse.  

De subjektive ophørsgrunde er, hvor en interessents subjektive opfattelse af, samarbejdet ikke 

kan fungere. Dette kan for eksempel være i det tidligere nævnte eksempel om, at en anden 

interessent gentagne gange nedlægger veto mod beslutninger, der umuliggør et samarbejde om 

interessentskabet drift. Det kan også være, hvor interessenten ikke selv længere ønsker at 

deltage i interessentskabet, og dermed opsiger sin deltagelse.   

Ved funktionelle ophørsgrunde ophører interessentskabet uden videre, mens de objektive 

ophørsgrunde kan føre til interessenters udelukkelse af interessentskabet. De subjektive 

ophørsgrunde skaber dog kun retligt grundlag, for interessenter, der ønsker at udtræde af 

interessentskabet, kan gøre sådan, mens de resterende interessenter fortsætter interes-

sentskabet.  

Et interessentskab kan enten ophøre ved omdannelse eller opløsning. Fremgangsmåden for 

opløsningen heraf kan være udspecificeret og aftalt i interessentskabskontrakten, men dette vil 

 
4 Erhvervsbeskatning: s. 292, afsnit 4.7.3 
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ikke være tilfældet i de fleste interessentskaber. Når interessentskabet opløses, er det relevant 

at se på, hvorvidt interessentskabet indeholder aktiver, hvilket vil være tilfældet i de fleste 

interessentskaber. Det vil derfor være nødvendigt ved opløsning af interessentskabet at 

gennemføre en egentlig likvidation. Det betyder, der skal udpeges likvidator og udarbejdes 

likvidationsregnskab af praktiske årsager, selvom dette ikke er lovkrav. Men et likvidations-

regnskab vil eliminere eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende beskatningsgrundlaget hos den 

enkelte interessent, i og med nettoformuen opgøres. Kan interessenterne i stedet selv nå til 

enighed om fordelingen af interessentskabets aktiver, vil der ikke være noget civilretligt til at 

hindre dem i at gøre dette, men det kan give skattemæssige udfordringer, hvis ikke aftalen om 

fordelingerne er foretaget på armslængdevilkår. Netop denne problemstilling vil som regel 

være udfordringen, når interessenterne udgør en familiær forbindelse, hvor en forælder 

eksempelvis har en personlig interesse i at overdrage større andele til deres børn for senere at 

undgå arveafgift.  

5.2 Kommanditselskaber 

Kommanditselskaber læner sig meget op ad interessentskaberne, men med den afgørende 

forskel, at der er to forskellige typer af selskabsdeltagere. Foruden komplementarerne, der kan 

sammenlignes med interesserenterne i et interessentskab, idet komplementaren hæfter 

personligt, ubegrænset og solidarisk (i tilfælde af flere komplementarer) for kommanditsel-

skabets forpligtelser, er der tilføjet en ekstra personselskabsdeltager, kommanditisten. 

Kommanditisten hæfter i stedet begrænset med sit indskud jævnfør Lov om Erhvervsdrivende 

Virksomheder § 2, stk. 2. Det fremgår herudover, for kommanditselskaber, der er stiftet efter 

den 1. juni 1996, skal komplementarerne have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. 

De forvaltningsmæssige beføjelser kommer til udtryk, idet komplementarerne har ledelses-

retten og –pligten, såsom at foretage dagligdagsbeslutninger på kommanditselskabets vegne 

eller retten til at nedlægge veto, som kommanditisterne ikke har ret til. Det betyder i praksis, 

at komplementarerne bliver betegnet som de aktive selskabsdeltagere, mens kommanditis-

terne er de passive selskabsdeltagere, som bedst kan sammenlignes med kapitalejere i et 

kapitalselskab.  
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De økonomiske beføjelser fremgår af overskuds- og underskudsfordelingen. Fordelingen er 

som følger med mindre andet er aftalt, at overskuddet fordeles ligeligt mellem komplemen-

tarerne, mens kommanditisternes overskudsandel følger størrelsen på deres indskud.5 

Kommanditselskaber adskiller sig yderligere fra interessentskaber ved, at kommandit-

selskaber skal føre ejerfortegnelse jævnfør Skattekontrollovens §3A, stk. 2, hvilket betyder, at 

nye personselskabsdeltagere senest 2 uger efter ejerskabets opståen skriftligt skal underrette 

personselskabet om deres identitet.6 Ligesom de eksisterende selskabsdeltagere tidligere har 

skriftligt skulle underrettet om deres identitet.  

Ydermere er der den forskel på interessentskaber og kommanditselskaber, at kommanditi-

sterne i forbindelse med kommanditselskabets stiftelse skal tegne kapital for et bestemt beløb. 

Det er dog ikke et krav, at beløbet indskydes. Ellers fungerer en stiftelse af et kommanditselskab 

på samme måde, som stiftelse af et interessentskab, ligesom der heller ikke er nogle væsentlige 

forskelle på ophøret af kommanditselskabet i forhold til ophøret i et interessentskab.  

5.3 Partnerselskaber 

Et partnerselskab adskiller sig fra ovenstående selskaber ved, at denne selskabsform er 

defineret i Selskabsloven, som også omfatter kapitalselskaber. Partnerselskaber defineres af 

Selskabsloven § 5, nr. 22 som: 

“Et kommanditselskab jf. § 2, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende virksomheder, hvor 

kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier jf. artikel 

21.” 

Definitionen skal forstås således, at et partnerselskab er et kommanditselskab, som er beskrev-

et i ovenstående afsnit, hvor indskuddet foretaget af kommanditisten er fordelt på aktier. Da 

den indskudte kapital er fordelt på aktier i et partnerselskab, kaldes kommanditisterne oftest 

kommanditaktionærer i et partnerselskab.  

 
5 Erhvervsbeskatning: s. 303, afsnit 5.5 

6 Erhvervsbeskatning: s. 318, afsnit 4.4.2 
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Det fremgår derudover af Selskabsloven § 358, at reglerne for aktieselskaber finder anvendelse 

for partnerselskaber, hvilket blandt andet betyder, der er krav på en selskabskapital på 

minimum kr. 400.000. Derudover skal der oprettes et stiftelsesdokument, hvor dette som 

minimum skal indeholde nedenstående foruden de for aktieselskaber påbudte oplysninger: 

1) ”Den eller de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer. 

2) Hvorvidt den eller de fuldt ansvarlige deltagere er pligtige at gøre indskud og i 

bekræftende fald størrelsen af hvert enkelt indskud. Er indskuddet ikke fuldt indbetalt, skal 

de for indbetalingen gældende regler oplyses. Består indskuddet i andet end kontanter, skal 

der redegøres for vurderingsgrundlaget. 

3) Vedtægternes regler om den eller de fuldt ansvarlige deltageres indflydelse i selskabets 

anliggender, andel i overskud og tab. 

Stk. 2. Et partnerselskabs vedtægter skal udover reglerne i §§ 28 og 29 indeholde nærmere regler 

om retsforholdet mellem aktionærerne og de fuldt ansvarlige deltagere.”7 

Efter Selskabslovens § 359 er partnerselskaber pligtige og eneberettigede til, i deres navn, at 

benytte ”kommanditaktieselskab”, ”partnerselskab” eller forkortelsen ”P/S”. Dette gælder både 

med hensyn til partnerselskabets hovednavn og eventuelle binavne.  

Det fremgår derudover af Selskabsloven, at et partnerselskab skal have en ledelse svarende til 

ledelseskravene for aktieselskaber. Det betyder, partnerselskabet skal have en bestyrelse eller 

et tilsynsråd, som øverste ledelsesorgan, der mindst skal bestå af tre personer jævnfør 

Selskabslovens § 111, punkt 2 stk. 2, der skal føre tilsyn med direktionen. Komplementaren kan 

tillægges udpegningsret til et eller flere medlemmer af det øverste ledelsesorgan, altså 

bestyrelsen eller tilsynsrådet jævnfør Selskabslovens § 120. Dog vil komplementaren ikke 

kunne udpege flertallet i det øverste ledelsesorgan. Det vil ligeledes heller ikke være 

komplementaren, der har ret til at udpege eller afskedige en direktør, men denne ret tillægges 

i stedet det øverste ledelsesorgan, jævnfør Selskabslovens § 111.  

Da reglerne for aktieselskaber finder anvendelse for partnerselskaber, vil der naturligvis 

forekomme en del ligheder mellem de to selskabsformer selskabsretligt. Hertil er der yder-

ligere ligheder, hvad der angår reglerne for udbetaling af udbytte herunder ekstraordinært 

 
7 jævnfør Selskabsloven §360 
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udbytte fra et partnerselskab, idet de følger samme regler som for aktieselskaber og 

anpartsselskaber. Derudover vil et partnerselskab kunne erhverve egne kapitalandele efter 

reglerne i Selskabslovens kapitel 12, og ved ophør, for eksempel ved likvidation, tvangsopløs-

ning eller betalingserklæring af partnerselskabet, gælder ligeledes samme regler som for 

kapitalselskaber, dog skal komplementaren medunderskrive på en betalingserklæring. Den 

største forskel rummes derfor i skattetransparensen, som er tilstede i partnerselskabet, modsat 

kapitalselskaberne der er et selvstændigt skattesubjekt.  

5.4 Indkomstopgørelse for personselskabsdeltagere 

Som tidligere nævnt er et af kendetegnene ved et personselskab dets skattetransparens, hvilket 

betyder, udlodning af overskud til persondeltagerne ikke har nogen skattemæssig betydning 

for personselskabet, men overskuddet først beskattes hos personselskabsdeltagerne. Det er i 

den forbindelse vigtigt, der skelnes mellem personselskabsdeltagere og långivere, da det kun 

er personselskabsdeltagerne, som har ret til en overskudsandel. En långiver vil blot stille midler 

til rådighed for personselskabet, som vedkommende typisk vil modtage vederlag for, mens en 

personselskabsdeltager overdrager ejendomsretten over midlerne til personselskabet, således 

de indgår i personselskabets fællesformue.  

Når det er fastlagt, hvem personselskabsdeltagerne er, vil beskatningen tage udgangspunkt i 

personselskabets fællesregnskab, som udarbejdes efter Bogføringsloven § 7. Det gør således 

også, der ikke opstår tvivlsspørgsmål i forhold til periodisering, med hensyn til hvornår de 

løbende indtægter og udgifter skal beskattes. Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, 

at indkomsten skal beskattes i det indkomstår, hvor indkomsten erhverves, og det således 

ingen betydning har, at personselskabsdeltageren først modtager indkomsten i efterfølgende 

år, idet det er tidspunktet for personselskabets erhvervelse, der er afgørende. Dette afgøres i 

TfS 2003, 274 H.8 

Når andelen af personselskabsdeltagerens skattepligtige indkomst er fastlagt, kan den enkelte 

personselskabsdeltager selv vælge, hvorvidt deltageren vil lade sig beskatte efter de 

almindelige skatteregler eller vil gøre brug af virksomhedsordningen eller kapitalafkast-

 
8 Erhvervsbeskatning: s. 394-395, afsnit 2. 
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ordningen ud fra, hvad der er den mest skattegunstige løsning for denne personselskabs-

deltager. Det betyder, et personselskabs deltagere vil kunne blive beskattet forskelligt, da deres 

individuelle samlede skattepligtige indkomst kan være forskellig, og den enkeltes optimale 

beskatningsløsning ligeledes kan være forskellig fra de øvrige deltageres optimale løsning. Men 

først skal andelen af virksomhedens indkomst opgøres for hver personselskabsdeltager på 

baggrund af fordelingsbrøken, og samtidig skal afskrivningsgrundslaget for personselskabs-

deltager opgøres på baggrund af ejerbrøken. Disse brøker fastsættes indbyrdes mellem sel-

skabsdeltagerne og vil typisk fremgå af selskabsaftalen.  

5.4.1 Fordelingsbrøk 

Fordelingsbrøken er et udtryk for personselskabsdeltagerens andel af de løbende indtægter og 

udgifter i personselskabet. Det er som udgangspunkt op til personselskabsdeltagerne selv at 

beslutte, hvorledes overskuddet og underskuddet skal fordeles, og har de ikke indgået en aftale 

herom, vil det blive ligeligt fordelt, på trods af størrelsen af indskuddene og arbejdsindsatsen 

fra personselskabsdeltagerne kan være forskellige. Ydermere behøver fordeling af overskud 

ikke være den samme som ved fordelingen af underskud.  

Der findes forskellige måder at fastlægge fordelingsbrøken på. Nedenstående er de af 

Skattestyrelsen godkendte fordelingsbrøker: 

- Fordelingsbrøken følger ejerbrøken 

- Fordeling efter arbejdsindsats målt på antal timer 

- Optrapningsordning 

- Nedtrapningsordning 

- Fordeling efter deltagernes forskellige formueforhold uden for personselskabet 

- Fordeling efter deltagernes kapitalindskud 

- Fordeling, således visse deltagere får forlods betaling 

- Forlods aflønning 

Når fordelingsbrøken følger ejerbrøken, er det personselskabsdeltagernes ejerandel i person-

selskabet, der er afgørende for, hvor stor en andel af overskuddet personselskabsdeltageren 

har krav på. Vi vil komme nærmere ind på ejerbrøken i det efterfølgende afsnit. Er det i stedet 

arbejdsindsatsen, der bestemmer andelen af overskuddet, vil dette sætte krav til, personsel-
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skabet for eksempel fører regnskab i form af timerapporter for at kunne måle arbejdsindsatsen, 

og dermed nå frem til fordelingsbrøken.  

Der vil typisk i personselskaber, hvor en personselskabsdeltager enten indtræder eller 

udtræder af virksomheden, forekomme fordelingsbrøker, hvor der laves en optrapnings- eller 

nedtrapningsordning. Et eksempel herpå er afgørelsen refereret i R&R 1972, SM 154, hvor en 

yngre læge indtræder i en ældre læges praksis. I begyndelsen får den yngre læge kun en 

overskudsandel på 30 %, men i løbet af de efterfølgende 10 år stiger overskudsandelen, således 

den ender på 50 %. Denne form for fordelingsbrøk vil typisk give mening, hvor yngre mere 

uerfarne eller knapt så etablerede personer indtræder i et personselskab, og derfor skal benytte 

de første par år til for eksempel at skabe egen kundekreds. På samme måde vil denne brøk også 

give forretningsmæssig mening, i de tilfælde hvor en ældre personselskabsdeltager udtræder, 

og i takt med en faldende overskudsandel også har en faldende arbejdsbyrde og ansvar i 

personselskabet. Dette kunne for eksempel være i de tilfælde, hvor en personselskabsdeltager 

ønsker at gå på pension, men for at virksomheden bliver overdraget bedst muligt, foretages der 

en nedtrapning i arbejdsindsatsen, således sandsynligheden, for kunderne bliver i person-

selskabet efter deltageren udtræden, er større.  

Når fordelingsbrøken skal fastlægges mellem personselskabsdeltagerne, er det ikke så 

afgørende, hvilken fordeling der vælges, så længe fordelingen er forretningsmæssigt begrund-

et. I tilfælde hvor personselskabsdeltagerne ikke er interesseforbundne, vil der derfor som 

udgangspunkt altid være handlet på markedsmæssige vilkår, og fordelingen vil være sket af 

forretningsmæssige årsager. Sker fordelingen i stedet mellem interesseforbundne parter, øges 

kravene til dokumentationen for, der foreligger en forretningsmæssig begrundelse for for-

delingen.  

Interesseforbundne parter er typisk af familiær karakter. Det kan for eksempel være to 

ægtefæller eller mor og søn, der driver virksomhed sammen i et interessentskab. I de tilfælde 

hvor det er to ægtefæller, der driver interessentskabet, vil indkomsten skulle beskattes hos den 

ægtefælle, der i overvejende grad driver virksomheden, jævnfør Kildeskatteloven § 25A stk. 1. 

Driver ægtefællerne virksomheden ligeligt, hvilket vil sige, de begge deltager væsentligt og 

ligeligt i driften, vil fordelingen være 50/50 jævnfør Kildeskatteloven § 25A stk. 8. Det er 

således ikke muligt for to ægtefæller, der deltager i et personselskab sammen, som eneste 

personselskabsdeltagere, selv at beslutte fordelingen af overskuddet, idet beskatningen herfor 
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er fastlagt i Kildeskatteloven. Er der i stedet flere personselskabsdeltagere udover de to 

ægtefæller, må fordelingsbrøken være anset for at være fastsat med forretningsmæssig 

begrundelse, idet der skal nås til enighed med uafhængige parter. 

Hvis personselskabsdeltagerne, i stedet er mor og søn, og dermed er interesseforbundne 

parter, fremgår det derimod ikke af lovgivningen, hvordan fordelingen skal ske. Det betyder, 

fordelingen kan aftales mellem mor og søn, men der vil fortsat blive stillet øget krav til 

dokumentation for, at fordelingen er forretningsmæssigt begrundet, da personselskabsdeltag-

erne er indenfor gavekredsen, og dermed interesseforbundne parter.  

I en afgørelse fra 1978, LRSM 1978.649, drev et ægtepar en fælles tandlægepraksis, som blev 

omdannet til et kommanditselskab med et aktieselskab som kommanditist, og hvor ægteparret 

var komplementarer. Selskabets aktiekapital på kr. 10.000 var fordelt mellem manden og 

ægteparrets to børn. Aflønningsformen i kommanditselskabet skete efter arbejdsindsats, og det 

øvrige overskud fordelte sig forlods med 10 % til ægteparret og derefter efter anparternes 

størrelse. Det var i denne afgørelse Skatterådets holdning, at overdragelsen var sket som et led 

i at få overført mandens indtjening til aktieselskabet til en lavere beskatning. Derudover skulle 

aktieselskabets værdi ligeledes stige, så børnenes aktiers værdi ligeledes blev forøget i 

forbindelse med overdragelsen. Landsskatteretten frakendte derfor dispositionen, og manden 

blev gjort skattepligtig af hele overskuddet i virksomheden. 

Interesseforbundne parter kan også være, når der for eksempel er tale om et interessentskab 

drevet af to ellers uafhængige personselskabsdeltagere, men som har en fælles økonomisk 

interesse i at foretage en indkomstforvridning for dermed at kunne opnå skattemæssige 

fordele.  Fælles for begge typer af interesseforbundne parter er, at skattemyndighederne vil 

kunne korrigere fordelingsbrøken, hvis fordelingen ikke er forretningsmæssigt begrundet, og 

dokumentationen herfor bliver derfor afgørende.  

På samme måde skal der ved ændring af fordelingsbrøken, foreligge dokumentation for 

ændringen er sket grundet forretningsmæssige årsager. Dokumentationskravet bliver 

yderligere væsentligt forøget i de tilfælde, hvor ændringen af fordelingsbrøken sker i ophørs-

året. En sådan ændring vil sjældent kunne begrundes i forretningsmæssige årsager, idet 

 
9 Erhvervsbeskatning: s. 403-404, afsnit 5.2.1 
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personselskabet ophører, og ændringen af fordelingsbrøken vil derfor med høj sandsynlighed 

vække opsigt hos skattemyndighederne, da det kan indikere et interessefællesskab. Er 

ændringen i stedet foretaget med forretningsmæssig begrundelse, kan fordelingsbrøken til en 

hver tid ændres, og der fremgår ikke nogen begrænsninger af loven på, hvor mange gange 

brøken kan ændres.   

Landsskatteretten fastslår i afgørelse, LRSM 1974.15510, at det ikke var muligt at ændre 

fordelingen i ophørsåret, da der ikke forelå en skriftlig aftale på fordelingsbrøken. Sagen 

omhandlede et interessentskab, som i alle år havde haft underskud, som blev fordelt ligeligt 

mellem interessenterne, men hvor den ene interessent ikke indbetalte sin del af de årlige 

underskud. Der blev yderligere i afgørelsen lagt vægt på, underskuddet i alle år forud for 

ophørsåret var fordelt ligeligt, og der dermed umiddelbart ikke kunne ses bevis for forretnings-

mæssig begrundelse for ændring af fordelingen.  

Konklusionen på dette er derfor, fordelingsbrøken aftales mellem personselskabsdeltagerne og 

kan ændres til hver en tid, så længe der er forretningsmæssig begrundelse herfor 

5.4.2 Ejerbrøk 

Ud over fordelingsbrøken, der fastlægger andelen af personselskabsdeltagerens ret til 

overskud, skal der ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for den enkelte person-

selskabsdeltager også kigges på ejerbrøken. Ejerbrøken er et udtryk for selskabsdeltagerens 

skattemæssige ejendomsret af personselskabets aktiver og passiver, og er som udgangspunkt 

ikke den samme som fordelingsbrøken, med mindre det er aftalt af personselskabsdeltagerne. 

Ejerbrøken vil for eksempel skulle benyttes, når der skal fradrages skattemæssige afskriv-

ninger i indkomstopgørelsen for den enkelte personselskabsdeltager. Det skyldes, det er denne 

brøk der, som nævnt, afgør ejendomsretten af et aktiv og dermed også afskrivningsgrundlaget. 

Derudover er det op til personselskabsdeltageren selv, hvor vidt personen vil benytte sin ret til 

at foretage skattemæssige afskrivninger, uden det vil have nogen betydning for de øvrige 

personselskabsdeltagers mulighed for at foretage skattemæssige afskrivninger. Afskrivnings-

 
10 Erhvervsbeskatning: s. 399, afsnit 3.2 
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grundlaget vil således kun ændre sig hos de øvrige personselskabsdeltagere, hvis der sker 

ændringer i ejerbrøken. Dette forekommer ved følgende hændelser: 

- Stiftelse af et personselskab 

- Ændring i antallet af selskabsdeltagere 

- Opløsning af et personselskab 

Ændring i ejerbrøken, ved stiftelse af et personselskab, forstås som de tilfælde, hvor en 

selskabsdeltager indskyder et aktiv i et personselskabs fællesformue. Det kan for eksempel 

være et personselskab, der er drevet af to personselskabsdeltagere, hvor ejerandelen på et 

aktiv vil gå fra af være 100 % til 50 %, idet en personselskabsdeltager indtræder i en enkelt-

mandsvirksomhed, der så bliver et interessentskab. I sådan en situation betyder det også, at 

der skattemæssigt er tale om et delsalg og delkøb. Delsalget opstår for den personselskabs-

deltager, der indskyder aktivet i interessentskabet, hvilket udløser avancebeskatning ved en 

eventuel fortjeneste heraf. Mens delkøbet sker hos den anden personselskabsdeltager, hvor 

afskrivningsgrundlaget er svarende til andelen af købesummen.  

Ændring i deltagerantallet i et personselskab kan forekomme, hvis en personselskabsdeltager 

udtræder af et personselskab, og der ikke indtræder en ny deltager i stedet.  I dette tilfælde vil 

de tilbageværende personselskabsdeltagere i stedet overtage den udtrædendes ejerandel. Der 

vil derfor opstå en situation, hvor den udtrædende personselskabsdeltager vil skulle beskattes 

af avancerne på afståelse af ejendomsretten på aktiverne, mens de tilbageværende person-

selskabsdeltageres afskrivningsgrundlag vil blive forøget med andelen af købesummen for de 

afståede aktiver fra den udtrædende deltager. Var der i stedet indtrådt en anden person-

selskabsdeltager i den udtrædendes sted, således aktiverne blot var overdraget til en anden ny 

personselskabsdeltager, havde dette ikke haft nogen indflydelse på de ellers tilbageværende 

personselskabsdeltagere, mens den udtrædende stadig vil blive beskattet af avancerne.  

Ved ophøret af et personselskab kan deltagerne enten vælge at sælge virksomheden til 

tredjemand eller udlodde aktiverne til personselskabsdeltagerne. Under alle omstændigheder 

skal der beregnes skattemæssige avancer. I tilfældet hvor virksomheden sælges til tredjemand, 

vil der skulle beregnes avancer og tab for hver personselskabsdeltager, og købers afskrivnings-

grundlag kommer til at svare til købesummen. Hvis personselskabsdeltagerne internt i stedet 

er blev enige om, at de ved opløsningen blot får et aktiv hver. Et eksempel herpå kunne være, 
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at der i et personselskab med 3 deltagere er 3 identiske aktiver, og hvor deltagerne beslutter, 

de hver får et aktiv ved opløsning. På trods af aktiverne i eksemplet er identiske, vil der alligevel 

skulle opgøres avancer for hvert aktiv. Dette skyldes, aktiverne har været en del af en 

fællesformue i personselskabet, og hver interessent har ejet 1/3 af hvert aktiv og ikke bare ét 

aktiv, på trods af aktiverne var ens. Der er derfor sket både delkøb og delsalg ved sådan en 

løsning, og der vil derfor skulle opgøres avancer, tab og nyt afskrivningsgrundlag hos alle 

personselskabsdeltagere, hvorefter der vil kunne foretages skattemæssige afskrivninger i det 

nye afskrivningsgrundlag. 

5.5 Eksempel på opgørelse af en personselskabsdeltagers skattepligtige 

indkomst 

I Personselskabet K/S deltager 3 uafhængige personselskabsdeltagere: A, B og C. Alle tre 

personselskabsdeltagere er fysiske personer og lader sig beskatte efter de almindelige regler i 

Personskatteloven.  

Nedenfor er opstillet fordelingsbrøken, ejerbrøken og det skattemæssige afskrivningsgrundlag 

primo for hver af de tre personselskabsdeltagere: 

PERSONSELSKABSDELTAGER FORDELINGSBRØK EJERBRØK AFSKRIVNINGSGRUNDLAG 

PRIMO  

A 1/5 1/3 870.000 

B 2/5 1/3 755.000 

C 2/5 1/3 1.100.000 

 

Det fremgår af tabellen, overskuddet ikke fordeles ligeligt mellem personselskabsdeltagerne, 

da A har en fordelingsbrøk på 1/5, hvorimod B og C har en fordelingsbrøk på 2/5. Den ulige 

fordeling af resultatet kan for eksempel skyldes de kompetencer hver personselskabsdeltager 

tilbringer virksomheden, kundekreds eller andre parametre, der bunder i forretningsmæssige 

årsager. 

Ejerbrøken er derimod delt ligeligt op mellem deltagerne, hvilket som udgangspunkt betyder, 

de har samme afskrivningsgrundlag, da de alle ejer 1/3 af hvert et aktiv og passiv i selskabet. 

Dog er afskrivningsgrundlaget primo i dette eksempel ikke ens for personselskabsdeltagerne, 
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hvilket skyldes hver deltager selv kan bestemme, om der skal foretages skattemæssige 

afskrivninger, og der herudover kan være andre handlinger tidligere år, såsom delsalg og 

delkøb, der gør, at personselskabsdeltagerne ikke har fortaget samme skattemæssige afskriv-

ninger i løbet af afskrivningsperioden. De forskellige afskrivningsgrundlag betyder, at de 

maksimale skattemæssige afskrivninger er forskellige for hver personselskabsdeltagerne.  

Til brug for opgørelse af personselskabsdeltagernes skattepligtige indkomst, er der udarbejdet 

nedenstående fællesregnskab for Personselskabet K/S: 

 
Kr. 

Omsætning 5.352.000,00 

Vareforbrug -2.788.000,00 

Eksterne omkostninger -1.905.000,00 

Finansielle poster 36.000,00 

Afskrivninger -200.000,00 

Regnskabsmæssigt resultat 495.000,00 

 

For at simplificere eksemplet ser vi udelukkende på regnskabsmæssige og skattemæssige 

afskrivninger og ser dermed bort fra andre skattemæssige problemstillinger ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst, såsom skattemæssige fradragsberettigede omkostninger, avancer, 

straksafskrivninger med videre. 

Da et kommanditselskab er skattetransparent, skal overskuddet beskattes hos de enkelte 

personselskabsdeltagere og det regnskabsmæssige resultat på t.kr. 495 og de regnskabs-

mæssige afskrivninger på t.kr 200 skal fordeles mellem deltagerne jævnfør ovenstående forde-

lingsbrøk. De skattemæssige afskrivninger udgør 25 % af hver deltagers skattemæssige afskriv-

ningsgrundlag primo, hvorefter det skattemæssige resultat fremkommer jævnfør neden-

stående opgørelse: 
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A B C 

Regnskabsmæssigt resultat 99.000 198.000 198.000 

+ Regnskabsmæssige afskrivninger 40.000 80.000 80.000 

- Skattemæssige afskrivninger -217.500 -188.750 -275.000 

Skattemæssigt resultat -78.500 89.250 3.000 

    
Skattemæssigt resultat før finansielle 

poster -85.700 74.850 -11.400 

Finansielle poster 7.200 14.400 14.400 

 

Virksomhedens skattepligtige indkomst for hver personselskabsdeltager bliver opdelt, når 

indkomsten beskattes efter Personskatteloven, således det skattemæssige resultat før 

finansielle poster bliver beskattet i personlig indkomst og finansielle poster beskattes som 

kapitalindkomst. Eksemplet viser her, at til trods for, B og C har samme fordelings- og ejerbrøk, 

har de forskellige resultater, der skal til beskatning. B har en positiv indkomst, mens C har en 

negativ, hvilket bunder i afskrivningerne. I A og C’s tilfælde, hvor resultat før finansielle poster 

er negativt, vil dette kunne fradrages i anden personlig indkomst, og dermed minimere den 

totale skat. Dette er dog forudsat, at der ikke er nogen begrænsning i deres fradragsret af 

underskuddet. I så fald vil begrænsningen afgøre hvor meget, der måtte fradrages af 

underskuddet i anden personlig indkomst.  

5.6 Begrænsning i fradragsretten hos personselskabsdeltagere 

Deltagelsen i personselskaber blev i en længere årrække benyttet uhensigtsmæssigt, idet 

deltagelsen blev brugt til at minimere den samlede skat hos den skattepligtige ved kun at yde 

en minimal økonomisk risiko. Primært af den årsag, at virksomhedsindkomstens underskud og 

afskrivninger vil kunne fradrages i anden personlig indkomst. Der er derfor indført en række 

tiltag for at forhindre netop dette: 

- Anpartsindgrebet 

- Kildeartsbegrænsning ved deltagelse i virksomhedens drift i uvæsentlig omfang 

- Fradragskonto 
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5.6.1 Anpartsindgrebet 

Definitionen på anpartsvirksomheder er beskrevet i Personskatteloven § 4 stk. 1 nr. 9 og 11.  

”Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10 og den 

skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, samt indkomst ved 

selvstændig erhvervsvirksomhed efter Ligningslovens § 8 K, stk. 2, når antallet af personlige ejere 

er større end 2 og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang”11 

” Indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antal ejere, når 

den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang”12 

En anpartsvirksomhed vil derfor typisk opstå i et kommanditselskab med over 10 person-

selskabsdeltagere, idet kommanditisterne som udgangspunkt, anses for at være de passive 

deltagere. Derudover rammer indgrebet også virksomheder med over to personselskabs-

deltagere, der beskæftiger sig med salg af juletræer, frugttræer og –buske, hvor personselskabs-

deltageren ikke deltager i væsentligt omfang i driften. Reglerne i Personskatteloven § 4 stk. 1, 

nr. 9 finder dog kun anvendelse på virksomheder, der er købt efter den 12. maj 1989. Når 

virksomhedens drift i stedet består af udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler, er der 

ikke nogen grænse for antallet af ejere, før anpartsreglerne gør sig gældende, hvis person-

selskabsdeltageren ikke deltager væsentligt i virksomhedens drift.  

I en vurdering om hvorvidt deltagelsen er væsentlig henses der til reglerne i etablerings- og 

iværksætterkontoen, hvor det fremgår som en vejledende regel, at en arbejdsindsats på eller 

over 50 timer om måneden betragtes som væsentligt omfang. Det vil sige personselskabsdel-

tagerne i de respektive personselskaber skal have en arbejdsindsats på under 50 timer om 

måneden, før de bliver omfattet af anpartsindgrebet.  

Konsekvensen af dette er, at for virksomheder, der falder ind under ovennævnte betingelser, 

vil retten til at fremføre underskud blive kildeartsbegrænset. Det betyder, virksomhedens 

underskud, herunder afskrivninger, ikke må fradrages i anden skattepligtig indkomst i under-

skudsåret eller i senere indkomstår, men udelukkende i virksomhedens fremtidige positive 

 
11 Personskatteloven § 4 stk. 1 nr. 9 

12 Personskatteloven § 4 stk. 1 nr. 11 
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indkomst. Dette gør, en passiv deltagelse i et personselskab ikke længere er skattemæssigt 

interessant, idet en sådan deltagelse tidligere fandt sted grundet de skattemæssige afskriv-

ninger, der kunne fratrækkes i anden skattepligtig indkomst, og på den måde kunne man 

minimere den totale skat.  

Indgrebet har også betydet, at virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen ikke kan 

anvendes på disse virksomheder jævnfør Virksomhedsskatteloven § 1 stk. 1. Derudover skal 

der udarbejdes fælles skatteregnskab for ejere, der er fysiske personer og ikke i væsentligt 

omfang deltager i virksomhedens drift jævnfør Ligningsloven § 29, hvilket også betyder, at der 

ikke kan foretages individuelle skattemæssige afskrivninger blandt de passive personselskabs-

deltagere.  

5.6.1.1 Eksempel på virksomhed der falder ind under anpartsindgrebet 

SKM2003.35.LSR omhandler en vindmølle, der er beliggende på lejet grund sammen med 22 

andre vindmøller. Klager påpegede i denne sag, at vindmøllen var individualiseret gennem 

købet af vindmøllen og tinglysningen heraf. Den individuelle ejendomsret over vindmøllen, 

mente klageren blandt andet var argument for, at vindmøllen skulle anses for en selvstændig 

virksomhed og ikke i sameje med de øvrige vindmøller, og dermed heller ikke vil blive omfattet 

af anpartsindgrebet. Landsretten stadfæstede dog i denne afgørelse, at på trods af den indivi-

dualiserede ejendomsret, blev vindmøllerne set som én samlet virksomhed og faldt derfor 

under Personskatteloven § 4 stk. 1 nr. 9.  Dette skyldtes, Landsskatteretten bemærkede, indtje-

ningen eller udgifterne ikke var direkte oppebåret af den enkelte vindmølle, men i stedet var 

en forholdsmæssig andel af den samlede vindmøllepark. Det kan derfor konkluderes, der skal 

ske direkte afregning fra den enkelte vindmølle, for virksomheden ikke skal betragtes som et 

sameje af hele vindmølleparken, og man således ejer en mindre andel af denne park. I så fald 

bør man sikre sig, der er under 10 ejere i vindmølleparken for at undgå at blive omfattet af 

anpartsindgrebet.   

5.6.2 Kildeartsbegrænsning ved deltagelse i virksomhedens drift i uvæsentligt 

omfang  

Falder personselskabsdeltageren ikke ind under reglerne for anpartsvirksomheder, vil person-

selskabsdeltageren alligevel kunne blive kildeartsbegrænset i anvendelsen af underskud. Dette 
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skyldes, jævnfør Personskatteloven § 13 stk. 7, at uanset antallet af personselskabsdeltagere i 

personselskabet, skal personselskabsdeltageren deltage væsentligt i virksomhedens drift for at 

undgå kildeartsbegrænsning af virksomhedens underskud. Hvis personselskabsdeltageren 

derimod tidligere i mindst 36 måneder har deltaget væsentligt i driften, vil personselskabsdel-

tageren være undtaget for kildeartsbegrænsningen. Vi vil komme nærmere herind på i perspek-

tiveringen afsnit 10. 

5.6.3 Fradragskontoen 

For kommanditister, der hverken er omfattet af Personskatteloven § 13 stk. 6 eller 7, vil de 

resterende kommanditister blive begrænset i deres udnyttelse af fradrag, hvilket skyldes deres 

begrænset hæftelse, og dermed den begrænset økonomiske risiko kommanditisterne yder ved 

deltagelse i et personselskab.  

Disse kommanditister vil blive begrænset til, at fradraget skal kunne rummes i det beløb, der 

svarer til det, der er indskudt i virksomheden, eller kommanditisten har forpligtet sig til at 

betale i personselskabet. Dette betyder reelt, kommanditisten højst kan få fradrag for den reelle 

økonomiske risiko, vedkommende har taget ved at deltage som kommanditist i et kommandi-

tselskab. Som konsekvens af dette skal der for hver af disse kommanditister opgøres en 

fradragskonto. Reglerne for opgørelsen af fradragskontoen findes i LSRM 1974.3813 og er 

senere accepteret af Højesteret i UfR 1983.8 H14. samt af Den Juridiske Vejledning og lyder 

således: 

”Følgende beløb kan godskrives på kontoen: 

1) Indskud, der kan anses for ansvarlig indskudskapital. Der medregnes såvel indbetalt som 

skyldigt indskud. 

2) Der medregnes såvel det vederlag, der er udredet, som overtagne indskudsforpligtelser. 

3) Forpligtelser som følge af kommanditistens medhæftelse som selvskyldner for 

selskabsgæld, i det omfang forpligtelsen endeligt påhviler kommanditisten uden regres til 

andre deltagere.  

 
13 Landskatterettens kendelse af d. 7. januar 1974 

14 Erhvervsbeskatning: s. 373, afsnit 5.1 
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4) Andele i kommanditselskabets overskud i det omfang, dette beløb forbliver indestående i 

selskabet på samme vilkår som ansvarlig indskudskapital. 

5) Beskattede avancer ved afhændelse af kommanditselskabets aktiver, i den udstrækning 

disse modsvarer af- og nedskrivninger, der er fragået fradragskontoen.  

6) Andele i kommanditselskabets fortjenester ved afhændelse af selskabets aktiver samt 

andele i kommanditselskabets realiserede formuegevinster (for eksempel kursgevinster 

ved indfrielse af lån), i det omfang disse fortjenester forbliver indestående i selskabet på 

samme vilkår som ansvarlig indskudskapital.  

Følgende beløb fragår kontoen: 

1) Andel af selskabets driftsunderskud, som kommanditisten har fratrukket i sin 

indkomstopgørelse. 

2) Skattemæssige afskrivninger på andele af selskabets aktiver, som kommanditisten har 

fratrukket ved sin indkomstopgørelse. 

3) Kommanditistens forlods afskrivninger som følge af anvendelse af 

investeringsfondshenlæggelse eller indskud på etableringskonto. 

4) Kommanditistens forskudsafskrivninger på andele af selskabets aktiver.  

5) Andel af kommanditselskabets realiserede formuetab (ikke fradragsberettigede 

omkostninger og tab ved selskabets afhændelse af aktiver), i det omfang beløbene belastes 

kommanditistens kapitalkonto i kommanditselskabet, og de ikke modsvares af 

skattemæssige afskrivninger eller fradrag.” 

Når fradraget afgrænses til ansvarlig indskudskapital, er der i praksis lagt vægt på, hvad der 

fremgår af vedtægterne og tegningsaftalen, således det kun er den reelle forpligtelse, der vil 

kunne tillægges fradragskontoen. I SKM2012.378.HR stadfæster Højesteret afgørelsen om, at 

en kommanditist kun kan medregne beløbet, der fremgår af vedtægterne, og dermed ikke den 

samlede betaling for anparterne. I denne sag fremgår det af vedtægterne, stamkapitalen udgør 

kr. 200.000 opdelt i 80 anparter à kr. 2.500 Kommanditisten køber 10 anparter og vil derfor 

kunne tillægge kr. 25.000 til fradragskontoen, på trods af kommanditisten i alt skal betale kr. 

250.000 ved erhvervelsen af anparterne og efterfølgende kr. 50.000 à to omgange. Årsagen til 

den totale betaling ikke kan tillægges fradragskontoen er, det udelukkende er stamkapitalen, 

som selskabet er afskåret fra at tilbagebetale uden kreditorernes samtykke. Den øvrige betaling 

vil selskabet i stedet til hver en tid kunne tilbagebetale kommanditisten uden samtykke fra 
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kreditorerne, og dette er derfor den reelle forpligtelse og risiko kommanditisten løber ved 

deltagelse i kommanditselskabet.  

Ved spørgsmålet om hvor vidt kommanditisten kan tillægge kautioner på fradragskontoen, er 

det afgørende, at der er tale om en selvskyldnerkaution uden mulighed for at søge regres. 

SKM2008.612.HR omhandler optagelse af et lån i et selskab med kaution hos kommanditisten, 

hvoraf det fremgår af vedtægterne, kommanditisten ikke kan søge regres overfor komplemen-

taren. Kravene for, at der ikke skal kunne søges regres, er derfor opfyldt, og kautionen kan 

tillægges fradragskontoen. Spørgsmålet er herefter, hvorvidt kommanditisten kan tillægge 

kautionen i indkomståret, hvor tegningsaftalen bliver underskrevet, og det af denne fremgår, 

at man forpligtes til at påtage sig kaution, eller om det først er tidspunktet for optagelse af 

lånene og dermed kautionen. Her stadfæster Højesteret, det er tidspunktet for optagelse af 

lånene, der er afgørende for, hvornår kautionen må tillægges fradragskontoen, da det først er 

her, der foreligger en reel forpligtelse. Ydermere skal der ske regulering af kautionen, 

medregnet på fradragskontoen, ved nedbringelse af lån, se for eksempel SKM2006.96.LSR, da 

forpligtelsen ikke længere er lige så stor, fordi kommanditisten kun kautionerer for det 

tilbageværende lån.                                                                                                                                                                                                                 

I de tilfælde hvor overskuddet forbliver indestående i kommanditselskabet fremfor, det 

udbetales til kommanditisterne, vil anparten af kommanditistens overskud kun kunne tillægges 

fradragskontoen, hvis det svarer til den ansvarlige indskudskapital. Dette skyldes, der ikke vil 

være noget til hindre for, at selskabet uden kreditorernes samtykke senere udbetaler dette 

overskud, og der er dermed ingen reel forpligtelse eller øget risiko ved at lade overskuddet stå 

i selskabet, med mindre det er på samme vilkår som ved ansvarlig indskudskapital.  

Såfremt fradragskontoen er positiv, vil der kunne fradrages underskud og afskrivninger i anden 

skattepligtig indkomst i det omfang, de kan rummes i den positive fradragskonto. I de tilfælde 

hvor en fradragskonto i stedet er nul eller negativ, vil det ikke være muligt at foretage 

skattemæssige af- og nedskrivninger, på trods af et positivt resultat i selskabet samme år, med 

mindre overskuddet bliver indestående i selskabet som ansvarlig indskudskapital, og af- og 

nedskrivningerne kan rummes heri. 

Ved opgørelse af fradragskontoen hvor kommanditistens hæftelse nedsættes, således fradrags-

kontoen reduceres og bliver negativ, vil den negative saldo blive beskattet i det indkomstår, 
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hvor nedsættelsen sker. Skyldes reduceringen af fradragskontoen dog formuetab, vil den del af 

den negative saldo ikke blive genbeskattet, idet kommanditisten har haft en reel økonomisk 

risiko for tab i de indkomstår, hvor kommanditisten har foretaget fradrag jævnfør 

SKM2019.73.LSR. Dog vil det ikke være muligt at foretage fradrag i de efterfølgende år, hvor 

fradragskontoen er negativ, idet den økonomiske risiko nu er nedsat.  

I de tilfælde hvor kommanditisten, har anparter i aktiver i flere kommanditselskaber, hvor 

aktiverne afskrives efter saldometoden, skal der føres en fælles saldoværdikonto, da anparts-

besiddelsen i flere ensartede projekter skal anses for én virksomhed. Afskrivningerne herpå 

skal indgå i en fælles fradragskonto. På den fælles fradragskonto skal den samlede hæftelse for 

anparterne tillægges, mens skattemæssige underskud, af- og nedskrivninger og realiserede 

formuetab fratrækkes kontoen. Overstiger summen af fradragene hæftelsen, sker der begræns-

ning af fradragene, indtil fradragskontoen går i nul.15 

I de tilfælde hvor aktiverne består af ejendomme, føres der derimod separate fradragskonti, da 

en ejendom anses for at være en selvstændig virksomhed, se SKM2015.609.ØLR, hvorimod 

driftsmidler og skibe skal opgøres som på en fælles fradragskonto. 

6. Virksomhedsordningen 

En af grundende til personselskaber er en attraktiv virksomhedsform er, som tidligere nævnt, 

virksomheden er skattetransparent. Når en virksomhed er skattetransparent, har personsel-

skabsdeltagerne individuelt valgmuligheden for enten at oprette et selskab eller drive selv-

stændig erhvervsvirksomhed og dermed for eksempel anvende virksomhedsordningen til 

optimering af vedkommendes skattemæssige situation. Optimeringen ved anvendelse af virk-

somhedsordningen består i, at man kan fradrage renteudgifter i den personlige indkomst 

fremfor kapitalindkomst, og der er mulighed for at konjunkturudligne ved at spare overskud 

op til en lav acontoskat svarende til selskabsskatten på 22%. 

I det følgende afsnit vil vi derfor gennemgå reglerne for anvendelse af virksomhedsordningen. 

 
15 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1921976 
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6.1 Betingelser for anvendelse af virksomhedsordningen 

Det fremgår af Virksomhedsskatteloven § 1 stk. 1, at for at kunne benytte virksomheds-

ordningen, skal man drive selvstændig erhvervsvirksomhed. At være selvstændig erhvervs-

drivende er dog ikke definereret i lovgivningen, hvorfor der kan opstå situationer, hvor det står 

uklart, hvorvidt en person anses for at være selvstændig erhvervsdrivende eller i stedet er 

ansat til at udføre et stykke arbejde, og derved blive anset som værende lønmodtager. I andre 

tilfælde vil aktiviteten i virksomheden ikke blive anset for nogle af delene, fordi den i stedet 

betragtes som hobbyvirksomhed. Såfremt man betragtes som lønmodtager, honorarmodtager 

eller driver hobbyvirksomhed, kan indkomsten ikke indgå i virksomhedsordningen16, og vi vil 

i denne afhandling derfor ikke komme nærmere ind på disse jævnfør vores afgrænsning. 

Vi vil senere i opgaven forsøge at klarlægge hvilke faktorer, som Skattestyrelsen lægger vægt 

på, når de anser en person for værende lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, og 

derved hvornår det er lovligt at anvende virksomhedsordningen.  

Udover det kræver, man skal være selvstændig erhvervsdrivende for at anvende virksomheds-

ordningen, er der en række yderligere betingelser, som gør sig gældende, når man gerne vil 

benytte sig af ordningen. Det kræver blandt andet, den selvstændige erhvervsdrivende skal 

aflægge regnskab, som overholder bogføringsloven jævnfør Virksomhedsskatteloven § 2, stk. 

1. Det er i den forbindelse et krav, der sker adskillelse mellem erhvervsøkonomien og privat-

økonomien, da overførsler fra erhvervsøkonomien til privatøkonomien medfører beskatning.  

Endvidere er der krav om oplysning af særlige poster, der skal fremgå af den selvstændige 

erhvervsdrivendes selvangivelse. Det drejer sig om en indskudskonto, konto for opsparet 

overskud samt kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast. Udover disse skal der jævnfør Mindste-

kravsbekendtgørelsen også fremgå følgende af det skattemæssige årsregnskab: Mellemreg-

ningskonto samt indskud og hævninger i virksomheden, som vedrører andet end kontanter.17 

Disse krav gennemgås i de efterfølgende afsnit i denne opgave. 

Det er ikke muligt at anvende virksomhedsordningen for anpartsvirksomheder eller virksom-

heder med udlejning af aktiver jævnfør Personskatteloven § 4, stk. 1 nr.  9 eller 11, og derudover 

 
16 Erhvervsbeskatning: s. 37-38, afsnit 1. 

17 Erhvervsbeskatning: s. 182-186, afsnit 4. 
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kan man heller ikke anvende virksomhedsordningen ved opgørelse af konkursindkomst. Dog 

kan ordningen finde anvendelse frem til det sidste indkomstår forud for dødsåret, hvis oven-

stående øvrige betingelser er overholdt.  

6.2 Indtræden i virksomhedsordningen 

Valg af anvendelse af virksomhedsordningen skal ske på den erhvervsdrivendes selvangivelse 

for det enkelte indkomstår og kan ske med tilbagevirkende kraft indtil 30. juni i det andet 

kalenderår, efter det indkomstår ansættelsen vedrører jævnfør Virksomhedsskatteloven § 2, 

stk. 2. Eksempelvis vil en virksomhed med kalenderregnskabsår, for indkomståret 2020, kunne 

vælge at benytte virksomhedsordningen med tilbagevirkende kraft helt frem til 30. juni 2022. 

Virksomhedsordningen gælder for hele indkomståret, men er ved opstart af ny virksomhed 

først gældende fra stiftelsesdatoen. Ved indtræden skal indskudskontoen og kapitalafkast-

grundlaget opgøres.  

6.3 Indskudskontoen 

Når en virksomhed vælger at træde ind i virksomhedsordningen enten i tilfælde af opstart af 

virksomhed eller ved tilvalg af virksomhedsordningen ved en igangværende virksomhed, skal 

der opgøres en indskudskonto jævnfør Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 2.  

Indskudskontoen er et udtryk for, hvor stort et beløb, der er indskudt i virksomheden af 

allerede beskattede midler og kan af den grund hæves skattefrit igen, dog med en begrænsning 

af hæverækkefølgen, som vi vil komme nærmere ind på i afsnit 6.9.  

Opgørelsen af indskudskontoen skal foretages ved starten af det regnskabsår, hvor virksom-

hedsordningen vælges anvendt første gang og fastlåses med de medregnede aktiver og 

passiver, der er opgjort efter nedenstående principper. De efterfølgende år opgøres indskuds-

kontoen jævnfør Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 6, men her vil den blot blive reguleret med 

indskud og hævninger foretaget i året, der ikke føres over mellemregningskontoen, som vil 

blive beskrevet under afsnit 6.6.  

Opgørelsen af indskudskontoen består af værdien af de indskudte aktiver med fradrag for 

indskudt gæld.  
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Såfremt virksomheden tidligere har anvendt kapitalafkastordningen, indgår beløb som 

tidligere år er henlagt til konjunkturudligning.18 Dette beskrives dog ikke nærmere i denne 

opgave jævnfør vores afgrænsning.  

6.3.1 Indregning af aktiver  

Når indskudskontoen skal opgøres, klarlægges det, hvilke aktiver der kan indgå i virksomheds-

ordningen, og hvilke der skal holdes udenfor virksomhedsordningen. Her er det nødvendigt 

med en konkret vurdering af de enkelte aktivers tilknytning til den erhvervsmæssige 

virksomhed, idet tilknytningen er en forudsætning for, aktivet kan indgå i virksomhedsord-

ningen. Såfremt tilknytningen ikke er tilstrækkelig, skal aktivet holdes uden for ordningen.  

Aktiver, som kan indgå, er som hovedregel alle udelukkende erhvervsmæssigt anvendte 

aktiver. Dog skal følgende aktiver holdes uden for virksomhedsordningen, medmindre den 

skattepligtige driver næring med sådanne aktiver jævnfør Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2: 

- Aktier og værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, dog ikke hvis det er 

konvertible obligationer, som anses for finansielle kontrakter jævnfør kursgevinstloven 

eller aktiver i investeringsselskaber, der beskattes efter Aktieavancebeskatningslovens 

§ 19. 

- Uforrentede obligationer 

- Præmieobligationer 

Når værdierne for aktiverne skal opgøres, fremgår det af Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 4, 

hvilken værdiansættelse af aktiverne, der skal benyttes. Aktiverne skal indregnes på følgende 

måde:  

6.3.1.1 Fast Ejendom 

Når det gælder fast ejendom medregnes aktivet som den største værdi af enten den kontante 

anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse med fradrag 

for forhold, der ikke indgår i vurderingen og ligeledes med tillæg af ikke medregnet bygninger 

og forbedringer. I tilfælde hvor der ikke foreligger en offentlig ejendomsværdi, kan handels-

værdien pr. seneste 1. oktober forud for indkomståret med tillæg for ikke medregnet bygninger 

 
18 Erhvervsbeskatning: s. 187-188, afsnit 5.2 
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og forbedringer benyttes til værdiansættelsen af ejendommen og vil således være den værdi, 

som skal medregnes på indskudskontoen jævnfør Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 4. Såfremt 

den skattepligtige tidligere har anvendt virksomhedsordningen og indenfor de seneste 5 

indkomstår på ny anvender ordningen, vil ejendommen skulle indregnes til samme værdi, som 

da virksomhedsordningen senest blev anvendt. Hvis ejendommen er anskaffet, mens den 

skattepligtige har anvendt virksomhedsordningen, skal ejendommen indregnes til den kontan-

te anskaffelsessum, jævnfør Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 7.  

6.3.1.2 Driftsmidler og skibe 

Ved udelukkende erhvervsmæssig benyttelse af driftsmidler og skibe indregnes aktiverne på 

indskudskontoen til den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets begyndelse 

jævnfør Afskrivningsloven § 5, stk. 2.  

Ved delvis erhvervsmæssig benyttelse af driftsmidler og skibe, indregnes aktiverne til den 

uafskrevne del af det afskrivningsberettigede beløb ved indkomstårets begyndelse. 

En negativ afskrivningssaldo kan ikke fradrages. 

6.3.1.3 Driftsmidler, som hidtil har været anvendt privat og løsøregenstande 

Driftsmidler, der hidtil har være anvendt privat samt andre løsøregenstande medregnes 

indskudskontoen til handelsværdien.  

6.3.1.4 Varelagre 

Værdien af varelageret opgøres efter Varelagerloven § 1, stk. 1-3 som en af de tre følgende 

opgørelsemetoder: Dagsprisen ved regnskabsårets slutning, eller indkøbsprisen på varerne 

inkl. tillæg af fragt, told mv. dvs. fakturaprisen, eller fremstillingsprisen, hvis varerne er 

egenfremstillede varer.  

6.3.1.5 Besætninger 

Besætninger udgør for eksempel husdyrsbesætninger og opgøres efter Husdyrsbeskat-

ningslovens § 2, stk. 1-4. Disse medregnes som enten normalhandelsværdi eller handelsværdi. 

Ved normalhandelsværdi forstås den gennemsnitlige handelsværdi på besætninger indenfor 

samme kategori, hvilket fastsættes af Skatterådet. Handelsværdien må dog ikke være mindre 

end normalhandelsværdien efter eventuel nedskrivning.  



Side 38 af 106 
 

6.3.1.6 Øvrige aktiver 

Øvrige aktiver skal medregnes indskudskontoen med den kontantomregnet anskaffelsessum 

fratrukket skattemæssige afskrivninger jævnfør Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 4. 

6.3.1.7 Goodwill 

Internt oparbejdet goodwill værdiansættes til kr. 0. Goodwill, der er anskaffet efter d. 1. januar 

1999 gælder den kontante anskaffelsessum fratrukket afskrivninger, mens der for goodwill 

anskaffet før d. 1. januar 1999 gælder særlige regler jævnfør Den juridiske vejledning 

C.C.5.2.5.3. 

6.3.1.8 Løbende ydelser 

Løbende ydelser, som led i gensidigt bebyrdende aftale, medregnes som den kapitaliserede 

værdi af ydelserne, i form af tilgodehavende for salg af erhvervsmæssige aktiver mm.19 

6.3.1.9 Finansielle aktiver 

Finansielle aktiver, som ikke er omfattet af Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2, benyttes kurs-

værdien om udgangspunkt til værdiansættelsen jævnfør Den juridiske vejledning C.C.5.2.5.3. 

6.3.1.10 Blandet benyttede aktiver 

Som hovedregel kan blandende benyttede aktiver ikke indgå i virksomhedsordningen. Dog er 

der visse undtagelser, hvor den erhvervsdrivende har mulighed for at medtage den erhvervs-

mæssige del af aktivet i virksomhedsordningen. Det drejer sig om følgende aktiver20: 

6.3.1.10.1 Ejendomme 

Den erhvervsdrivende har pligt til at medtage den erhvervsmæssige del af den blandet 

benyttede ejendom i virksomhedsordningen, hvis der er foretaget en vurdering af fordelingen 

af den erhvervsmæssige andel og den private andel af ejendommen, og hvis den erhvervsmæs-

sige andel udgør over 25 % af ejendommen. Anvendes ejendommen alligevel til et erhvervs-

mæssigt formål, kan den erhvervsdrivende fradrage de erhvervsmæssige udgifter, som kan 

henføres til ejendommens drift af virksomheden.  

 
19 Erhvervsbeskatning: s. 581, bilag 2, eksempel 3 

20 Erhvervsbeskatning: s. 190-191, afsnit 5.2.2.2 
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6.3.1.10.2 Biler 

Blandede benyttede biler kan indgå i virksomhedsordningen, såfremt hele aktivet indgår i 

ordningen og ikke kun den erhvervsmæssige del. Her er det et krav, ejeren bliver beskattet af 

fri bil jævnfør Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 3, hvor værdien heraf bliver opgjort på bag-

grund af reglerne i Ligningsloven § 16, stk. 4. Beskattes ejeren ikke af fri bil, og bilen dermed 

holdes uden for virksomhedsordningen, kan de faktiske erhvervsmæssige omkostninger for-

bundet med bilens drift fradrages eller den skattepligtige kan få kørselsgodtgørelse for de kørte 

kilometer i forhold til de officielle skattesatser.  

6.3.1.10.3 Telefoner og computere 

Telefoner og computere, der benyttes både privat og erhvervsmæssigt kan indgå i virksom-

hedsordningen, hvis ejeren bliver beskattes af fri multimedia efter Ligningsloven § 16, stk. 12 

og 13. 

6.3.2 Indregning af passiver 

Jævnfør Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 4 skal virksomhedens gæld opgjort til kursværdi 

fragå virksomhedens aktiver på indskudskontoen.  

Erhvervsmæssig gæld kan udgøre leverandørkreditter, forudbetalinger fra kunder, skyldige 

renter af virksomhedsgæld. Endvidere kan andre typer af gældsposter og lån indregnes med 

den skattepligtiges fordeling af disse, som har erhvervsmæssig og privat karakter.21 I tilfælde 

af indskudskontoen bliver negativ ved opgørelsen, og gælden udelukkende er af erhvervs-

mæssig karakter, skal indskudskontoen nulstilles jævnfør Virksomhedsskatteloven §3, stk. 5.  

Da virksomhedsskatteloven ikke har en nærmere afgrænsning i forhold til, hvad der må 

indregnes som gæld, har det medført en accept af at medtage privat gæld i ordningen, da 

lovgiver har haft tiltro til den selvkontrollerende effekt, som vi kommer nærmere ind på i afsnit 

6.5. Er gælden privat, er der ikke mulighed for at nulstille kontoen, og der skal evt. beregnes 

rentekorrektion, som bliver uddybet under afsnit 6.5. 

Det har dog vist sig, som følge af reduktionen af selskabsskatten (som også bliver anvendt på 

satsen for acontoskatten i virksomhedsordningen), og det lave renteniveau i Danmark, at der 

 
21 Lærebog om indkomstskat: s. 225, afsnit 3.2.2.2.   
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har været en fordel i at kunne afvikle privat gæld med lavt beskattede midler, som den 

selvkontrollerende effekt og rentekorrektionen ikke tager højde for. Dette har medført 

indgrebet omkring negativ indskudskonto og beskatning af sikkerhedsstillelser, som har 

resulteret i lovvedtagelserne Lov nr. 992 af 16. september 2014 og Lov nr. 652 af 8. juni 2016. 

Disse lovvedtagelser har mindsket fordelene ved at indskyde privat gæld i virksomheds-

ordningen og udnytte virksomheden til at stille sikkerhed for privat gæld.22  

6.4 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Ligesom ved indskudskontoen skal der som tidligere nævnt ved indtræden i virksomheds-

ordningen også opgøres et kapitalafkastgrundlag jævnfør Virksomhedsskatteloven § 8. Modsat 

indskudskontoen, som kun opgøres ved én gang med indtræden i virksomhedsordningen, skal 

kapitalafkastgrundlaget opgøres hvert år. Dette skyldes, kapitalafkastgrundlaget primo 

indkomståret anvendes til at beregne et kapitalafkast, som er et udtryk for den andel af 

virksomhedens overskud, der kan anses som en forrentning af den investerede kapital i 

virksomheden. Kapitalafkastet fradrages i den personlige indkomst og beskattes som kapital-

indkomst hos den erhvervsdrivende, hvorved den erhvervsdrivende opnår en skattebe-

sparelse, idet beskatningen er højere i personlig indkomst i forhold til kapitalindkomst. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter samme principper som indskudskontoen med und-

tagelse af ejendomme. For ejendomme gælder det, hvis ejendommen er anskaffet efter d. 1. 

januar 1987, skal den indregnes til den kontante anskaffelsessum med tillæg af forbedringer og 

ombygninger. Hvorimod hvis den er anskaffet før d. 1. januar 1987, kan man frit vælge, om den 

i stedet skal indregnes til den offentlige ejendomsvurdering med tillæg af forbedringer og 

ombygninger.  

Når kapitalafkastgrundlaget skal opgøres, fratrækkes grundlaget de beløb, der vedrører privat-

økonomien, hvilket vil sige beløb, der er hensat til senere hævning primo og mellemregnings-

kontoen primo jævnfør Virksomhedsskatteloven § 8, stk. 1. Med afsæt i kapitalafkastgrundlaget 

beregnes kapitalafkastet ved at multiplicere kapitalafkastsatsen, som opgøres efter Virksom-

 
22 Erhvervsbeskatning: s. 191, afsnit 5.2.2.3 
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hedsskatteloven § 9 med kapitalafkastgrundlaget primo. Kapitalafkastsatsen udgjorde i 2019, 

0 %.23 

Kapitalafkastet kan ikke overstige årets skattepligtige overskud af virksomheden og kan heller 

ikke beregnes ud fra et negativt kapitalkastgrundlag jævnfør Virksomhedsskatteloven § 7 stk. 

1. Såfremt regnskabsperioden er mindre end 12 måneder beregnes kapitalafkastet forholds-

mæssigt jævnfør Virksomhedsskatteloven § 7 stk. 2.  

6.5 Rentekorrektion og den selvkontrollerende effekt 

Som nævnt under afsnit 6.3 om indskudskontoen, skal der beregnes rentekorrektion jævnfør 

Virksomhedsskatteloven § 11, stk. 1 ved en negativ indskudskonto. Dette gør sig gældende 

uanset om indskudskontoen er negativ i forbindelse med indkomstårets begyndelse, ved 

indtræden i virksomhedsordningen eller ved indkomstårets udløb, såfremt indskudskontoen 

ikke er blevet nulstillet, som følge af der udelukkende er indskudt erhvervsmæssig gæld.  

Rentekorrektionen er tiltænkt at forhindre misbrug af virksomhedsordningen, hvor man kan 

fradrage renteudgifter i den personlige indkomst fremfor kapitalindkomst og derved opnå 

højere rentefradrag for privat gæld indskudt i virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen 

har derfor en selvkontrollerende effekt, da skatteværdien bliver det samme, uanset om gælden 

eller fordringen medtages eller holdes uden for ordningen. Dog, som beskrevet tidligere i 

afhandlingen, forhindrer denne selvkontrollerende effekt ikke, at det stadig vil være en fordel 

ved indskydelse af privat gæld, idet man fortsat har mulighed for at afdrage gælden med lavt 

beskattede midler.  

Rentekorrektionen opgøres på baggrund af indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget med 

en sats opgjort efter Virksomhedsskatteloven § 9a, som er kapitalafkastsatsen efter Virksom-

hedsskatteloven § 9 tillagt 3 procentpoint. Satsen reguleres årligt, og i 2019 udgjorde 

rentekorrektionssatsen 3 %, da kapitalafkastsatsen var 0 %.24 

 
23 https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven 

24 https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven 
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Beregningen af rentekorrektionen sker efter Virksomhedsskatteloven § 11, ved at rentekor-

rektionssatsen multipliceres med den mindste af følgende beløb: 

- Den største talmæssige negative værdi på indskudskontoen 

- Den største talmæssige negative værdi kapitalafkastgrundlaget  

Værdierne opgøres for indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget på følgende tidspunkter:  

- Ved indkomstårets begyndelse/indtræden i virksomhedsordningen 

- Ved indkomstårets udløb/udtræden af virksomhedsordningen  

Såfremt indskudskontoen er positiv eller nul både primo året og ultimo året, vil rentekorrek-

tionen være kr. 0. Rentekorrektionen vil ligeledes blive nedsat, hvis denne overstiger nettofi-

nansieringsudgifter til værdien af nettofinansieringsudgifterne. 

Nedenfor er beregningen af rentekorrektionen illustreret ved forskellige scenarier: 

 A B C D 

INDSKUDSKONTO PRIMO 150.000 -150.000 -100.000 -250.000 

INDSKUDSKONTO ULTIMO -50.000 -70.000 50.000 20.000 

KAPITALAFKASTGRUNDLAG PRIMO -200.000 -10.000 -10.000 -50.000 

KAPITALAFKASTGRUNDLAG ULTIMO -100.000 10.000 0 -20.000 

BEREGNINGSGRUNDLAG -50.000 -10.000 -10.000 -50.000 

RENTEKORREKTION 1.500 300 300 1.500 

NETTOFINANSIERINGSUDGIFTER 10.000 1.000 15.000 500 

REDUCERET RENTEKORREKTION 1.500 300 300 500 

 

Udover der skal beregnes rentekorrektion, når indskudskontoen er negativ, skal der også 

beregnes rentekorrektion, hvis den erhvervsdrivende både hæver og foretager indskud på 

indskudskontoen inden for samme indkomstår jævnfør Virksomhedsskatteloven § 11, stk. 2. 

Dette gøres, fordi den erhvervsdrivende reelt set har foretaget et lån i virksomheden, som bare 

senere er blevet udlignet igen. Såfremt dette er tilfældet, vil beregningsgrundlaget for 

rentekorrektionen ske på baggrund af den mindste talmæssige værdi af årets hævning eller 

årets indskud. Her vil rentekorrektionen ikke blive reducereret til nettofinansieringsudgifterne 

jævnfør Virksomhedsskatteloven § 11, stk. 2.  

Den samlede beregnet rentekorrektion medregnes i den erhvervsdrivendes personlige 

indkomst, hvor der også skal betales AM-bidrag af og fratrækkes kapitalindkomsten jævnfør 
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Virksomhedsskatteloven § 11, stk. 3. Disponeringen af virksomhedens resultat bliver dermed 

ikke påvirket af rentekorrektionen.  

6.6 Mellemregningskonto 

Den selvstændige erhvervsdrivende kan frivilligt vælge, om kontante indskud og hævninger 

foretages over en mellemregningskonto i stedet for over indskudskontoen. Forudsætningen for 

dette er, der er et indestående på mellemregningskontoen, hvilket vil sige, at den erhvervs-

drivende først kan hæve herfra, når der er foretaget et større eller lige stort indskud som 

hævningerne. På den måde kan hævninger foretages skattefrit uden om hæverækkefølgen, som 

bliver uddybet under afsnit 6.9. Hvis mellemregningskontoen bliver negativ, vil hævningen 

straks skulle udlignes med en tilsvarende overførsel.  

Mellemregningskontoen skal være nul ved indtræden i virksomhedsordningen, hvorfor det 

ikke er muligt at have ”fri værdi” ved opstart af virksomheden. Et sådan beløb ville skulle indgå 

som en del af indskudskontoen ved indtræden i virksomhedsordningen.  

6.7 Opsparet overskud 

En af grundende til den selvstændige erhvervsdrivende vælger at anvende virksomheds-

ordningen er, at der er mulighed for at foretage konjunkturudligning over en længere årrække. 

Det vil sige, det giver den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at spare virksomhedens 

overskud op i virksomheden mod betaling af en acontoskat jævnfør Virksomhedsskatteloven § 

10, stk. 2, som svarer til selskabsskatten, der i 2019 udgjorde 22 %25. Konjunkturudligningen 

er især attraktiv for den selvstændig erhvervsdrivende, såfremt virksomhedens indkomst i 

perioder svinger, således den ligger over eller under topskattegrænsen, fordi virksomhedsord-

ningen gør det muligt i perioder med lav indkomst at kunne hensætte til senere hævning, 

hvilket vi vil komme ind på i afsnit 6.8, og i perioder med høj indkomst at kunne opspare over-

skuddet. På den måde foretages der en skatteoptimering.  

Det opsparede overskud med fradrag for virksomhedsskatten indgår på konto for opsparet 

overskud, og det er derfor nødvendigt at have en opgørelse af, hvornår overskuddet er optjent, 

 
25 https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven 
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da der gennem årene har været forskel på den foreløbige virksomhedsskat. Nedenfor ses et 

eksempel på, hvordan det opsparet overskud opgøres for 2019: 

Skattemæssigt resultat 500.000 

- Kapitalafkast, 0 % 0 

Overskud, der giver mulighed for opsparing 500.000 

Faktiske hævninger 350.000 

- Heraf henført kapitalafkast 0 

Resterende hævninger 350.000 

Konto for opsparet overskud 150.000 

 

Af ovenstående eksempel opgøres det opsparet overskud som det skattemæssige resultat 

fratrukket kapitalafkastet fratrukket faktiske hævninger foretaget i året. De kr. 150.000, hvor 

acontoskatten udgør kr. 42.308, kommer herefter ind på konto for opsparet overskud, som er 

illustreret nedenfor: 

Opsparet overskudskonto før indkomståret 2019: 

Konto for opsparet overskud primo Skattesats Opsparet overskud  Acontoskat 

Opsparing i år 2013 25,00 300.000 100.000 

Opsparing i år 2014 24,50 250.000 81.126 

Opsparing i år 2015 23,50 350.000 107.516 

Opsparing i år 2016 22,00 100.000 28.205 

Opsparing i årene 2017-2018 22,00 550.000 155.128 

 

Opsparet overskudskonto inkl. 2019 

 

   

Konto for opsparet overskud ultimo Skattesats Opsparet overskud  Acontoskat 

Opsparing i år 2013 25,00 300.000 100.000 

Opsparing i år 2014 24,50 250.000 81.126 

Opsparing i år 2015 23,50 350.000 107.516 

Opsparing i år 2016 22,00 100.000 28.205 

Opsparing i årene 2017-2018 22,00 550.000 155.128 

Opsparing i året 2019 22,00 150.000 42.308 
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Som beskrevet under afsnit 6.3.2 omhandlende indregning af passiver, er virksomheds-

ordningen kritiseret for at kunne udnyttes ved indskydelse af privat gæld og stille virksom-

hedens aktiver til sikkerhed for privat gæld. Vedtagelsen af Lov nr. 992 af 16. september 2014 

og Lov nr. 652 af 8. juni 2016 har derfor gjort, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke har 

mulighed for at foretage en opsparing af overskuddet erhvervet efter d. 11. juni 2014, når 

indskudskontoen er negativ jævnfør Virksomhedsskatteloven § 11, stk. 4.  

Foretages der hævninger i løbet af året, vil dette skulle foretages via hæverækkefølgen, som 

beskrives under afsnit 6.9. Når man foretager en hævning af opsparet overskud benyttes FIFO-

princippet jævnfør Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 5, således det ældste opsparet overskud 

hæves først. Acontoskatten, der er betalt i optjeningsåret, vil blive tillagt det opsparede 

overskud, når hævningen foretages jævnfør Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 3 og vil blive 

beskattet i den erhvervsdrivendes personlige indkomst. Den tidligere betalte acontoskat 

fratrækkes til sidst i den selvstændige erhvervsdrivendes slutskat eller udbetales kontant 

såfremt der er en overskydende skat, så der ikke sker dobbeltbeskatning.  

6.8 Hensat til senere hævning 

Som omtalt i forrige afsnit anvendes begrebet ”hensat til senere hævning”, når der skal 

foretages en skatteoptimering. Hensat til senere hævning skal forstås på den måde, at den 

erhvervsdrivende har mulighed for at anse beløb for værende hævet i indeværende indkomst-

år, selvom beløbet først hæves fysisk på et senere tidspunkt. Denne form for optimering kan 

med fordel anvendes, når virksomhedens skattemæssige resultat, sammenlagt med årets 

hævninger, ikke overstiger topskattegrænsen, da beløbet således kan hæves i perioder, hvor 

virksomhedens skattemæssige resultat ligger over topskattegrænsen.  

Der kan dog ikke foretages en hensættelse til senere hævning udover beløb, der relaterer sig til 

beskatning af indeværende års skattemæssige resultat eller tidligere års opsparet overskud, da 

disse relaterer sig til konto for opsparet overskud jævnfør afsnit 6.7. 
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En hensættelse til senere hævning vil indgå i virksomhedens disponering af årets skattemæs-

sige resultat og er dermed en del af årsafslutningen for virksomheden og selvangivelsen for den 

selvstændige erhvervsdrivende.26 

6.9 Hæverækkefølge 

Hæverækkefølgen er beskrevet i Virksomhedsskatteloven § 5 og er et udtryk for den række-

følge, som indestående i virksomhedsordningen kan overføres til den erhvervsdrivende efter.  

Ved en hævning skal der skelnes mellem følgende typer af hævninger: 

- Faktiske overførsler 

- Værdier, der anses for overført 

- Hensættelser til senere hævning.  

Faktiske overførsler udgør kontante beløb, værdipapirer, driftsmidler eller andre former for 

aktiver, som overføres fra virksomhedens økonomi til den erhvervsdrivendes privat økonomi. 

Faktiske overførsler kan også udgøre gældsposter, som overføres fra den erhvervsdrivendes 

privat økonomi til virksomhedens økonomi.  

Værdier, der anses for overført, omfatter beløb, som først opgøres ved aflæggelse af det skatte-

mæssige regnskab, det vil sige ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for virksomheden 

ultimo året. Dette er blandt andet værdi af fri bil, forbrug af egne varer, værdi af multimedier 

samt privat andel af biludgifter for en bil, som ikke er med i ordningen. 

Hensættelse til senere hævning er gennemgået i foregående afsnit.  

Den lovbestemte hæverækkefølge, jævnfør Virksomhedsskatteloven § 5, stk. 1, omfatter 

udelukkende beløb, der har relation til overskuddet, der optjenes i virksomheden samt hæv-

ninger på indskudskontoen. Denne rækkefølge er dog blevet suppleret med en udvidet hæve-

rækkefølge, som anvendes i praksis.  

Herudover omfatter Virksomhedsskatteloven § 5, stk. 2, overførsler, som går ud over indskuds-

kontoen, hvilket betyder, at den selvstændig erhvervsdrivende låner af virksomheden, hvilket 

 
26 Erhvervsbeskatning: s. 210-211, afsnit 7.3.1.4 
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udløser en negativ indskudskonto, hvor der skal beregnes rentekorrektion. Ydermere er det, 

jævnfør Virksomhedsskatteloven § 5, stk. 3, muligt uden om hæverækkefølgen, at overføre 

beløb til dækning af acontoskatten, som betales af årets opsparede overskud. 

Såfremt ovenstående to punkter medtages, ser hæverækkefølgen således ud27: 

1. Acontoskat for indeværende indkomstår jævnfør § 5, stk. 3 

2. Hensættelser til senere hævning fra tidligere indkomstår jævnfør § 5, stk. 1, nr. 1 og 2 

3. Kapitalafkast for indeværende indkomstår jævnfør § 5, stk. 1, nr. 3, litra a  

4. Resterende overskud jævnfør § 5, stk. 1, nr. 3 litra b 

5. Opsparet overskud fra tidligere indkomstår jævnfør § 5, stk. 1 nr. 4 

6. Indestående på indskudskontoen jævnfør § 5, stk. 1, nr.  

7. Hævninger udover indestående på indskudskontoen jævnfør § 5, stk. 2. 

Hvor langt ned i hæverkkefølgen man kommer, afhænger af størrelsen på årets hævninger. 

Hævning af hensættelser til senere hævning fra tidligere år, hæves skattefrit, da beløbet blev 

beskattet som personlig indkomst ved hensættelsen. Hævning af kapitalafkastet for inde-

værende år har ikke tidligere været beskattet, hvorfor dette kommer til beskatning som kapital-

indkomst i det år, hvor hævningen foretages. Punkt 4 i hæverækkefølgen er ligeledes ikke 

blevet beskattet tidligere, hvorfor en hævning af det resterende overskud, vil medføre beskat-

ningen som personlig indkomst i hævningsåret. Kan hævningen rummes i punkt 3, hvor man 

hæver opsparede overskud fra tidligere år, vil den erhvervsdrivende blive beskattet med tillæg 

af den betalte aconto virksomhedsskat, hvor den betalte virksomhedsskat vil blive fratrukket i 

slutskatten eller udbetalt kontant. De sidste former for hævninger vil skulle føres over 

indskudskontoen ifølge hæverækkefølgens punkt 5 og 6. Hævningerne vil i disse tilfælde være 

skattefrie, da der foretages hævninger af allerede beskattede midler, som beskrevet under 

afsnit 6.3.  

 
27 Erhvervsbeskatning: s. 211-212, afsnit 7.3.2 
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6.10 Overskudsdisponering 

Opgørelsen af virksomhedens skattemæssige resultat efter renter opgøres efter Virksomheds-

skatteloven § 6, og hvorledes resultatet beskattes hos den selvstændig erhvervsdrivende 

fremgår af Virksomhedsskatteloven § 10.  

En overskudsdisponering af virksomhedens resultat kræver selvsagt, virksomheden genererer 

overskud. Genererer virksomheden derimod underskud, er det ikke muligt at disponere årets 

resultat. I denne situation skal der henses til Virksomhedsskatteloven § 13, hvoraf det fremgår, 

underskuddet i første omgang modregnes i eventuelt opsparet overskud tillagt acontoskatten 

fra tidligere år jævnfør Virksomhedsskatteloven § 13, stk. 1. Såfremt underskuddet ikke kan 

rummes i tidligere års opsparet overskud, sker der en modregning i eventuel positiv 

kapitalindkomst hos den erhvervsdrivende jævnfør Virksomhedsskatteloven 13, stk. 2. Kan 

underskuddet heller ikke rummes i den positive kapitalindkomst, kan den erhvervsdrivende få 

fradrag i den personlige indkomst. For negativ personlig indkomst skal der henses til reglerne 

i Personskatteloven § 13. 

For at få et bedre overblik over fordelingen af de forskellige elementer i virksomhedsordningen 

udarbejdes en overskudsdisponering, som kan illustreres ved et kassesystem, som vises neden-

for: 

  

Figur 2: Egen illustration foretaget med inspiration fra undervisningen i Erhvervsbeskatning 

 

 

 

Skattemæssigt 
overskud efter renter

Kapitalafkast

Resterende overskud

Personlig indkomst

Virksomhedsindkomst

Opsparet overskud

Virksomhedsskat, 22 %
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Nedenfor er angivet et eksempel på en overskudsdisponering ud fra følgende antagelser: 

- Skattemæssigt overskud før renter: kr. 1.000.000 

- Nettorenteudgifter:    kr. 50.000 

- Skattemæssigt overskud efter renter: kr. 950.000 

- Kapitalafkast:     kr. 0 

- Årets faktiske hævninger:   kr. 500.000 

Beregningerne ser således ud: 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 = 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑚æ𝑠𝑠𝑖𝑔𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 

𝑂𝑝𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 = 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑚æ𝑠𝑠𝑖𝑔𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 − Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 ℎæ𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑠𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 =  
𝑂𝑝𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

(100 − 22)
∗ 100 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 − 𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑠𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 

𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡, 22 % = 𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑠𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 − 𝑂𝑝𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 

 

På baggrund af dette system, kan der, såfremt årets hævninger ikke overstiger det skatte-

mæssige overskud efter renter, foretages en skatteoptimering til topskattegrænsen. I ovenstå-

ende eksempel udgør den personlige indkomst kr. 373.077, mens der opspares et større 

overskud på kr. 450.000. I dette tilfælde udnytter den erhvervsdrivende således ikke virksom-

hedsordningens fordel for konjunkturudligning, hvorfor det vil være fordelagtigt at foretage en 

skatteoptimering til topskattegrænsen før AM-bidrag. Overskudsdisponeringen ved en skatte-

optimering baseret på ovenstående vil derfor se således ud: 

Skattemæssigt 
overskud efter renter

kr. 950.000

Kapitalafkast
kr. 0

Resterende overskud
kr. 950.000

Personlig indkomst
kr. 373.077

Virksomhedsindkomst
kr. 576.923

Opsparet overskud
kr. 450.000

Virksomhedsskat, 22 %
kr. 126.923
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Hæverækkefølgen ved skatteoptimeringen vil se således ud: 

Hæverækkefølgen: Kr. 
1. Acontoskat 86.230 
2. Kapitalafkast 0 
3. Resterende overskud 558.044 
Overførsler i alt 644.274 
- Faktiske hævninger 500.000 
Hensættelse til senere hævning 144.274 

 

Som det fremgår af eksemplet, hvor der skatteoptimeres, hæves den personlige indkomst til 

topskattegrænsen før AM-bidrag ved at udnytte muligheden for at hensætte til senere hævning. 

På den måde får den selvstændige erhvervsdrivende udbetalt mest muligt til den lavest mulige 

beskatning, da den erhvervsdrivende i efterfølgende år minimerer risikoen for at betale topskat 

ved større hævninger, fordi der kan hæves fra hensættelsen først.  

Ovenstående optimering kan kun gøre sig gældende, når årets faktiske hævninger er mindre 

end det skattemæssige overskud efter renter. Foretager den selvstændig erhvervsdrivende for 

eksempel året efter ”for store” hævninger, vil hævningerne fratrukket hensat til senere 

hævning primo fratrukket AM-bidrag blive beskattet som personlig indkomst. Herudover vil 

det resterende skattemæssige overskud fratrukket de resterende hævninger før AM-bidrag 

fragå konto for opsparet overskud. Nedenfor er illustreret et eksempel, hvor det er antaget at 

de faktiske hævninger udgør kr. 1.400.000, og hvor det foregående eksempel anvendes, som er 

primo tal:  

Skattemæssigt 
overskud efter renter

kr. 950.000

Kapitalafkast
kr. 0

Resterende overskud
kr. 950.000

Personlig indkomst
kr. 558.044

Virksomhedsindkomst
kr. 391.956

Opsparet overskud
kr. 305.726

Virksomhedsskat, 22 %
kr. 86.230
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Forudsætninger: 

 
Konto for opsparet overskud primo  

 
Kr. 

391.956 
Hensættelse til senere hævning primo  144.274 

   
Opgørelse: 
 
Skattemæssigt overskud efter renter  950.000 
- Kapitalafkast  0 
Resterende overskud  950.000 
Årets faktiske hævninger 1.400.000  
- Hensættelse primo -144.274  
Hævninger herefter 1.255.726  
- Heraf henført kapitalafkast 0  
Resterende hævninger 1.255.726 -1.255.726 
Konto for opsparet overskud herefter  -305.726 

 

Overført af årets resultat  1.255.726 
Tidligere års opsparingskonto  0 
Skat vedrørende tidligere års opsparingskonto  0 
Personlig indkomst  1.255.726 
- AM-bidrag  -100.458 
Personlig indkomst til beskatning  1.155.268 
Kapitalindkomst  0 
Konto for opsparet overskud primo  391.956 
- Opsparet i året  -305.726 
Konto for opsparet overskud ultimo  86.230 
 
   
Hæverækkefølgen:  
1. Acontoskat 0 
2. Hensat til senere hævning primo 144.274 
3. Kapitalafkast 0 
4. Resterende overskud 1.255.726 
Overførsler i alt 1.400.000 

 

Som det ses, overstiger den personlige indkomst grænsen for topskat, men fordi det er de 

faktiske hævninger, er det ikke muligt at reducere den personlige indkomst yderligere. 
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6.11 Sikkerhedsstillelser 

Udover virksomhedsordningen er blevet misbrugt ved at indskyde privat gæld, som omtalt 

tidligere, har virksomhedsordningen også været misbrugt i form af sikkerhedsstillelser i 

virksomhedens aktiver til privat gæld.  

Lovgiver har derfor tilbage i 2016 vedtaget lov nr. 652 af 8. juni 2016, som trådte i kraft d. 1. juni 

2016 med en række overgangsbestemmelser, som gjorde det muligt for de selvstændig 

erhvervsdrivende at afvikle sikkerhedsstillelserne i løbet af 2017. Overgangsbestemmelserne 

gjorde at sikkerhedsstillelser, der var stillet før d. 11. juni 2014. kunne nå at blive afviklet inden 

udgangen af 2017, og dermed undgå reglerne om beskatning forudsat en positiv indskudskonto. 

Blev sikkerhedsstillelsen derimod ikke afviklet inden udgangen af 2017, ville denne blive anset som 

værende en hævning pr. 1. januar 2018. I den forbindelse vil der ikke være mulighed for at spare 

overskud op i virksomhedsordningen, så længe sikkerhedsstillelsen er gældende. Dog vil der stadig 

være mulighed for opsparing af overskud i virksomheden, såfremt der stadig er en positiv 

indskudskonto, selvom der er stillet sikkerhed, og denne er blevet beskattet.  

Når man taler om beskatning af sikkerhedsstillelser, skelnes der mellem sikkerhedsstillelser til 

stiftelse af privatgæld og sikkerhedsstillelser, som er etableret i forbindelse med en forretnings-

mæssig disposition, da sikkerhedsstillelser, der er etableret som led i en forretningsmæssig 

disposition, ikke beskattes jævnfør Virksomhedsskatteloven § 4b stk. 2. Et eksempel herpå er 

SKM2015.474.SR, der omhandler to brødre, der driver landbrug og salg af grise. I forbindelse med 

bror 1 optager et lån, indtræder bror 2 som meddebitor og pantsætter sine ejendomme, fordi hans 

forretning er afhængig af bror 1’s finansieringsmuligheder, i og med de har en væsentlig samhandel. 

Det vil således påvirke bror 2’s virksomhed, hvis bror 1 ikke modtager det lån. Skattestyrelsen 

vurderer derfor i denne situation, at der er forretningsmæssig disposition for sikkerhedsstillelsen, 

og den derfor ikke skal betragtes som en hævning i virksomhedsordningen.  

Derudover beskattes sikkerhedsstillelser ligeledes heller ikke, i de tilfælde hvor der indgår 

blandende benyttede ejendomme, hvor gældens værdi ikke overstiger ejendomsværdien for den 

private den af ejendommen jævnfør Virksomhedsskatteloven § 4b stk. 3.  

Beskatning af sikkerhedsstillelser sker efter Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6, hvor det laveste 

beløb af enten gældspostens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse beskattes på det 

tidspunkt, hvor sikkerhedsstillelsen stilles. Såfremt sikkerhedsstillelsen er variabel for eksempel i 
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form af sikkerhed i en kassekredit, sker der beskatning af det største træk, der har været i årets løb 

inden for sikkerhedens størrelse.  

Lovvedtagelsen gav anledning til mange tvivlsspørgsmål vedrørende den beløbsmæssige størrelse 

på sikkerhedsstillelsen. Problemstillingen ses særligt i forhold til for eksempel en kassekredit, hvor 

der er afgivet sikkerhed i virksomhedspant. Der vil beskatningen/hævningen svare til virksom-

hedspantet, såfremt denne kan rummes i kassekreditten. Udfordringen opstår, da virksomhedspant 

er et flydende pant, og derfor kan ændre værdi fra år til år, uden det nødvendigvis er under 

indflydelse fra den selvstændig erhvervsdrivende. Dette kan for eksempel være sikkerhed i et 

værdipapirdepot, hvor værdidepotet stiger i værdi i løbet af året.  

6.11.1 Eksempel på værdiændring i virksomhedspant 

I nedenstående graf er det illustreret, hvordan udviklingen i værdien på et virksomhedspant kunne 

se ud. For at simplificere eksemplet er trækket på kassekreditten i alle årene t.kr. 450.  

 

Som det ses af grafen, udgør værdien af virksomhedspantet det første år t.kr. 150., mens trækket på 

kassekreditten er t.kr. 450. Som tidligere beskrevet, er det det mindste beløb af sikkerhedsstillelsen 

eller gælden, der skal anses som værende en hævning, hvorfor de t.kr. 150 vil komme til beskatning. 

I det efterfølgende år stiger værdien af virksomhedspantet til t.kr. 200, og der skal derfor foretages 

en yderligere hævning på t.kr. 50. I år 3 stiger virksomhedspantet til t.kr. 500, og hævningen udgør 

således yderligere t.kr. 250. Det bemærkes her, at der kun hæves op til kassekreditten, idet 

kassekreditten udgør det mindste beløb i år 3. Man kan her diskutere, hvorvidt det er rimeligt, at 
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der skal ske beskatning grundet stigning i virksomhedspant uden der reelt stilles ny 

sikkerhedsstillelse. Banken har således ikke været inde og kræve yderligere sikkerhedsstillelse, 

men har ved afgivelse af kassekreditten, foretaget en vurdering på baggrund af virksomhedens 

værdier på det pågældende tidspunkt. Argumenterne for dette vurderes rimeligt er, at bankens 

reelle sikkerhedsstillelse i år 2 udgør t.kr. 50 mere end den gjorde i år 1, og banken således har krav 

på t.kr. 50 mere. Modsat kan man argumentere, det ved sådan argumentation også bør afspejle sig 

i virksomhedspantets værdifald, således når virksomhedspantets værdi er faldet fra år 3 til år 4 

med t.kr. 50 under kassekreditten, at denne burde anses som et indskud i virksomhedsordningen, 

idet bankens krav nu er mindre.  

Det har derfor været diskuteret, hvorvidt de skattemæssige konsekvenser ved lovvedtagelsen har 

været for store, da ovennævnte eksempel, hvor sikkerhedsstillelsens størrelse ændres, ikke kan 

antages at være en udnyttelse af ordningen. Dog må det konkluderes, at lovgivningen har medført 

skattemæssige konsekvenser for de selvstændige erhvervsdrivende, som har misbrugt virksom-

hedsordningen. 28 

6.12 Udtræden af virksomhedsordningen 

Ved udtræden af virksomhedsordningen skal der skelnes mellem forskellige former for situa-

tioner for udtræden, da behandlingen heraf kan være forskellig. Det drejer sig om følgende 

situationer: 

- Ophør med at anvende virksomhedsordningen 

- Salg af hele eller dele af virksomheden 

- Helt eller delvist ophør med at drive virksomhed 

- Skattefri omdannelse af hele virksomheden eller en af flere virksomheder til selskab 

- Særlige tilfælde udover ovennævnte 

Vi vil i denne afhandling kun komme ind på ophør med at anvende ordningen jævnfør vores 

afgrænsning. 

Ønsker den erhvervsdrivende at træde ud af virksomhedsordningen, og derved ikke længere 

vil lade sig beskatte efter reglerne i virksomhedsskatteloven, bliver et eventuelt opsparet 

 
28 Erhvervsbeskatning: s. 219 – 223, afsnit 7.3.4.3 og afsnit 8 
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overskud for tidligere indkomstår inklusiv den tidligere betalte acontoskat, medregnet i den 

personlige indkomst jævnfør Virksomhedsskatteloven § 15b, stk. 1, i det indkomstår, hvor 

virksomhedsordningen fravælges. Dette indebærer ligeledes, det skattemæssige resultat i 

virksomheden i samme år skal beskattes efter reglerne i personskatteloven eller kapitalafkast-

ordningen. De øvrige beløb, som indestår i virksomhedsordningen for eksempel hensat til 

senere hævning, mellemregningskonto, indskudskonto mv. er uden betydning i forhold til 

udtræden.29 

7. Bevæggrund for lovgivningen 

Man er fra lovgivers side meget opmærksom på, virksomhedsordningen ikke bliver misbrugt, 

da denne, som beskrevet i afsnittet ovenfor, er fordelagtig, fordi den gør det muligt at spare 

virksomhedens overskud op til en foreløbig lav acontoskat, som svarer til selskabsskatten. 

Virksomhedsordningen har det formål at sikre selvstændige erhvervsdrivende har lige så gode 

vilkår, som hvis virksomheden var drevet som et kapitalselskab, og den skal således ikke kunne 

bruges af personer, som i realiteten ikke er selvstændige erhvervsdrivende.  

I SKM.2015.729.SR når Skattestyrelsen frem til, at lønmodtagere i nogle situationer kan anses 

for værende selvstændige erhvervsdrivende, hvis blot de erhverver en lille andel i et skatte-

transparent selskab. I den pågældende afgørelse spørges der, om en ny kapitalejer vil kunne 

anset for at være selvstændig erhvervsdrivende i skattemæssige sammenhæng, og derved ville 

kunne benytte virksomhedsordningen ved at erhverve en aktie og tiltræde en ejeraftale mellem 

øvrige kapitalejere i et partnerselskab. I dette bindende svar slår Skattestyrelsen fast, at i et 

scenarie hvor en tidligere lønmodtager erhverver en minimal andel i et personselskab ikke kan 

betragtes som selvstændig erhvervsdrivende ud fra den praksis, der foreligger. Især fraviger 

personselskabsdeltageren status som selvstændig erhvervsdrivende, når der ikke er tale om 

personlig hæftelse, hvilket er tilfældet i partnerselskaber, hvor hæftelsen for gælden begrænses 

til indskuddet, og den reelle økonomiske risiko vurderes som værende begrænset. Endvidere 

påpeger Skattestyrelsen, at partnerselskabet ledes af en direktion og en bestyrelse, hvorfor den 

nye kapitalejer samt de øvrige kapitalejeres reelle indflydelse ligeledes er begrænset.  

 
29 Erhvervsbeskatning: s. 229-230, afsnit 11.1 og 11.2 
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Skattestyrelsens opfattelse er derfor, at kapitalejere i partnerselskaber kan anses for lønmod-

tagere, såfremt ejerandelen er meget lille. De fastslår endvidere, at indflydelse, instruktions-

beføjelser fra andre samt kompetencer som kapitalejerne bidrager med til virksomheden, skal 

inddrages i vurderingen om, hvorvidt kapitalejerne kan anses for værende selvstændig er-

hvervsdrivende. De slår derfor fast i dette bindende svar, at overskudsandelen som 

udgangspunkt skal beskattes som løn, men udbyttet vedrørende aktien kan beskattes som 

virksomhedsindkomst og derved indgå i virksomhedsordningen. Da der i forvejen ikke 

foreligger lignende praksis, som ovenstående sag kan sammenlignes med, ville Skattestyrelsens 

betragtning medføre praksisændring, hvis Skatterådet tilslutter sig Skattestyrelsens indstilling.  

Ovenstående afgørelse giver d. 22. september 2015 anledning til, Skatterådet sender brev til 

Skatteministeren, hvori de gør opmærksom på, der er en udfordring i forhold til skattelov-

givningens afgrænsning af, hvornår man kan anses for selvstændig erhvervsdrivende, når det 

drejer sig om partnerselskaber med mange kapitalejere. Skatterådet er ikke enig i Skatte-

styrelsens konklusion om, kapitalejerne i ovenstående sag skal anses for lønmodtagere, da 

skattelovgivningen ikke giver hjemmel hertil. Det vil sige, Skatterådets afgørelse i stedet 

fastslår, at en lønmodtagers vederlag for sit arbejde i et partnerselskab kan beskattes efter 

virksomhedsordningen. Dette er begrundet med, lønmodtageren i forbindelse med købet af 

andelen i partnerselskabet, får skattemæssig status som selvstændigt erhvervsdrivende, 

selvom andre kriterier for at kunne betragtes som selvstændig erhvervsdrivende ikke er 

opfyldt. I brevet til Skatteministeren opfordrer Skatterådet derfor til en lovændring på 

området, da det fordelagtiggør at være personselskabsdeltager frem for arbejdstager i et 

kapitalselskab. Personselskabsdeltagere kan nemlig skatteoptimere ved at anvende virksom-

hedsordningen og derved ikke betale topskat, hvorimod arbejdstageres indkomst beskattes 

som lønindkomst med en højere skatteprocent. Der kan derfor opstå en risiko for at flere 

fremover vil blive partnerne med en lille ejerandel i arbejdsgivers virksomhed fremfor 

lønmodtagere i kapitalselskaber.30 

Ovenstående drejning i betragtningen om personselskabsdeltagere ikke automatisk skal kunne 

anses for selvstændige erhvervsdrivende ved blot at erhverve en lille andel af den samlede 

 
30 https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L194/bilag/6/1755054.pdf 
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aktiekapital, fik Skatteminister Karsten Lauritzen til at komme med forslag til ændring af 

Ligningsloven d. 26. april 2017.  

7.1 Redegørelse af L 194 - Forslag til lov om ændring af Ligningsloven 

Formålet med lovforslaget om at ændre Ligningsloven er at forhindre, en personselskabs-

deltager automatisk anses for selvstændig erhvervsdrivende grundet vedkommendes 

ejerandel i et skattetransparent selskab. Ændringen af Ligningsloven skal derfor sikre, der 

foretages en vurdering af, hvorvidt vedkommende kan anses som værende selvstændig 

erhvervsdrivende ud fra andre kriterier end blot en ejerandel i et personselskab. Vurderingen 

skal derfor svare til den vurdering, som skal foretages i forbindelse med andre selvstændige 

erhvervsdrivende. Denne ændring indebærer således, at såfremt personselskabsdeltageren 

anses for værende lønmodtager, vil personselskabsdeltageren ikke opnå de skattefordele, 

heriblandt benyttelse af virksomhedsordningen til konjunkturudligning, som er gældende for 

selvstændige erhvervsdrivende. Konsekvensen er, indkomsten dermed må anses som lønind-

komst, som beskattes fuldt ud på optjeningstidspunktet.31 Derudover er det andet element i 

forslaget, at hindre personer opretter selskaber og fakturerer deres arbejde herigennem for på 

samme måde at opnå lav beskatning af indkomsten, indtil denne bliver udloddet som udbytte. 

Forslaget vedrører således også diskussionen omkring rette indkomstmodtager.  

7.1.1 Bemærkninger til lovforslaget 

Bemærkningerne til lovforslaget går på, der i skattelovgivningen ikke er fastsat en definition af 

selvstændig erhvervsvirksomhed, og skelnen mellem det at være selvstændig erhvervs-

drivende og lønmodtager vurderes ud fra en række kriterier, som bunder i en konkret 

vurdering. Det bemærkes også her, at personselskabsdeltageren som regel ikke selv har 

personale ansat, stiller lokaler til rådighed eller er momsregistreret, men dette i stedet er 

selskabet frem for deltageren. Dette bør ikke have betydning for, hvorvidt en personselskabs-

deltager kan anses som selvstændig erhvervsdrivende, idet det følger af transparensprincippet, 

at personselskabsdeltageren ejer andele af personselskabets aktiver jævnfør selskabets ejer-

brøk. Dog understreges det i bemærkningerne, at deltagelse i et skattetransparent selskab ikke 

 
31 https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l194/index.htm 
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i sig selv er tilstrækkeligt til at blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende. Hertil skal 

personselskabsdeltagere vurderes, om de  

1) Har en økonomisk risiko ved deltagelsen, herunder vederlagsform 

2) Har en reel indflydelse i det skattetransparente selskab 

7.1.2 Spørgsmål og svar til lovforslaget 

I spørgsmål og svar påpeger Dansk Industri, at lovforslaget vækker uklarhed, og om reglerne i 

realiteten medfører en utilsigtet stramning af de skattemæssige vilkår for selvstændige 

erhvervsdrivende. Hertil svarer skatteministeren, dette ikke er formålet med lovforslaget, men 

det skal tydeliggøres, lønmodtagere i højere grad skal behandles som lønmodtagere, og selv-

stændige erhvervsdrivende fortsat skal behandles som selvstændige erhvervsdrivende. Lovfor-

slaget skal dermed fastlægge, der ikke udelukkende kan ses på ejerandelen i en virksomhed, 

men at andre relevante forhold skal inddrages i vurderingen. Det er ikke meningen, lovforslaget 

skal ramme små enkeltmandsvirksomheder med begrænset erhvervsmæssig aktivitet, da dette 

er en anden problemstilling. Denne situation beror på en vurdering af om den erhvervsmæssige 

aktivitet er tilstrækkelig, og ikke hvorvidt ejeren skal betragtes som lønmodtager. Skatte-

ministeren fastslår endvidere, at virksomheder der vokser gennem fusioner og opkøb, og 

derved får flere ejere via organisatoriske ændringer, godt kan falde ind under det nye lov-

forslag, hvis ændringerne indebærer, ejernes risiko og indflydelse mindskes, og derved reelt 

skal anses for at være lønmodtager. Omvendt vil det ikke være en selvfølge, at vækst i partner-

kredsen vil medføre, deres status ændres til lønmodtager, såfremt de fortsat har væsentlig 

indflydelse og økonomisk risiko.  

I spørgsmål og svar er der fra FSR’s side bekymring om lovforslaget vil ramme bredere end 

tiltænkt, og lovforslaget især skaber uro blandt revisionspartnerselskaber. Det er her af FSR’s 

klare holdning, partnere i partnerdrevne virksomheder påtager sig en betydelig risiko i form af 

kapitalindskud hæftelse og indestående overskudsandele, og de ligeledes ikke får noget veder-

lag, såfremt virksomheden giver underskud. Hertil svarer skatteministeren, man i betænk-
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ningen til lovforslaget vil give en periode på 3 år, hvor det evalueres om lovændringen virker 

efter hensigten i praksis og eventuelle afgrænsningsvanskeligheder vil blive vurderet.32 

7.2 Lov nr. 684 af 08-06-2017 

Som følge af ovenstående forslag om ændring af Ligningsloven, blev der efter § 3A indsat 

følgende paragraf:  

”§ 4. Deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at 

deltagerens indkomst fra det skattemæssigt transparente selskab kan anses for indkomst ved 

selvstændig erhvervsvirksomhed.”33 

Ændringen til lovteksten trådte i kraft d. 1. juli 2017 og har virkning fra indkomstår, som 

påbegyndes d. 1. januar 2018 eller senere. 

8. Lønmodtager contra selvstændig erhvervsdrivende 

Som følge af lovændringen er det yderst relevant at se på kriterierne for lønmodtagere og 

selvstændig erhvervsdrivende, da det ikke længere er nok blot at deltage i et personselskab for 

at kunne blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende.  

Hvorvidt der er tale om et lønmodtagerforhold eller selvstændig erhvervsdrivende er en 

vurderingssag fra gang til gang, idet der ikke er nogen lovregler, der definerer de specifikke 

rammer eller afgrænsning fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende. Af cirkulære nr. 

129 af 4. juli 1994 fremgår de forskellige kriterier for både lønmodtager og selvstændig 

erhvervs-drivende, som vi vil kigge nærmere på. 

Overordnet set beskrives lønmodtager i cirkulæret pkt. 3.1.1. som følgende: 

”Som lønmodtager anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. I 

de fleste tilfælde er det ikke vanskeligt at afgøre, om der foreligger et tjenesteforhold, idet 

 
32 https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L194/spm/6/svar/1411314/1764116.pdf 

33 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191812 
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indkomstmodtageren udfører arbejdet efter arbejdsgiverens anvisninger og i det hele for dennes 

regning.” 

Mens selvstændig erhvervsdrivende beskrives således: 

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

virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud.” 

Det oplyses dog også af cirkulæret, selvom der forsøges at være en afgrænsning mellem 

lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende, vil der også forekomme tilfælde, hvor der 

hverken vil være tale om lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende. Derudover kan det 

være svært at vurdere i praksis, om der er tale om en lønmodtager eller selvstændig erhvervs-

drivende. Der skal derfor kigges på samtlige kriterier, der ikke nødvendigvis vægtes lige højt i 

alle tilfælde, men det vil altid være en konkret vurderingssag for skattemyndigheder at afgøre. 

8.1 Kriterier for lønmodtagere 

Det fremgår af cirkulæret pkt. 3.1.1.1., følgende kriterier kan gøres gældende ved vurdering af, 

om der er tale om et tjenesteforhold: 

 ”hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser 

for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol, 

 indkomstmodtageren udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver, 

 der mellem hvervgiveren og indkomstmodtageren er indgået aftale om løbende 

arbejdsydelse, 

 indkomstmodtageren har arbejdstid fastsat af hvervgiveren, 

 indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel, 

 vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, 

månedsløn, provision, akkord m.v.), 

 vederlaget udbetales periodisk, 

 hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet, 

 vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren, 
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 indkomstmodtageren anses for lønmodtager ved praktisering af ferieloven, lov om 

arbejdsløshedsforsikring, funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om 

arbejdsmiljø.” 

Kriterierne gælder både, når der ses på det ansættelsesretlige perspektiv, og når der kigges på 

skatteretlige perspektiv. Kriterierne vægtes som tidligere nævnt ikke nødvendigvis ens, og 

vægtning i ansættelsesretligt perspektiv kan være anderledes fra det skatteretlige perspektiv. 

Vi vil her fokusere på det skatteretlige perspektiv.  

8.1.1 Instruktionsbeføjelser, tilsyn og kontrol 

Instruktionsbeføjelser er et argument, der oftest ses i argumentationen for, der foreligger et 

lønmodtagerforhold, og et af de kriterier Skattestyrelsen vægter højt, når en person anses for 

at være lønmodtager. Det skyldes, det som regel er et af hovedkaraktertrækkene ved et 

ansættelsesforhold, at hvervgiver har indflydelse på, hvordan og hvornår arbejdet udføres og 

herunder fører tilsyn og kontrol med hvervstagerens arbejde. Instruktionsbeføjelser er dog 

ikke et argument, der kan stå alene, men ses sammen med øvrige argumenter, når man kigger 

på praksis i forhold til at fastlægge, der foreligger lønmodtagerforhold. Et eksempel herpå er 

SKM2018.161.BR, der omhandler en konsulent, der yder virksomhedsrådgivning i forskellige 

former såsom i undervisning i salg, stresshåndtering, jobsøgning med videre. Konsulenten har 

indgået skriftlig aftale med en virksomhed om varierende arbejdsopgaver, hvor det i aftalen 

fremgår, konsulenten er underlagt virksomhedens standarder og forretningsgange. Det 

betyder derfor indirekte, at hvervtager modtager instruktioner til, hvordan arbejdet skal 

udføres. Herudover er konsulenten forpligtet til at deltage i virksomhedens statusmøder og 

efteruddannelse. Hvervgiver fastlægger således alle arbejdsrammer for konsulenten og har 

dermed instruktionsbeføjelserne, retten til at føre tilsyn og kontrol, hvilket Byretten lagde vægt 

på, da der blev statueret et lønmodtagerforhold. 

8.1.2 Indkomstmodtager har samme hvervgiver 

I de tilfælde hvor en indkomstmodtager har én arbejdsgiver, eller hvor indtægten i overvejende 

grad stammer fra én hvervgiver, vil det i disse tilfælde indikere, der foreligger et lønmodtager-

forhold, idet en selvstændig erhvervsdrivende typisk vil have flere forskellige indtægtsgrund-

lag. I tidligere nævnte afgørelse, SKM2018.161.BR, blev det yderligere vægtet af Byretten, at 
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99,5 % af konsulentens indkomst kom fra samme hvervgiver, og konsulenten blev blandt andet 

derfor anset som lønmodtager.  

8.1.3 Løbende arbejdsydelse 

Ved argumentation om der foreligger lønmodtagerforhold, fordi hvervgiver og hvervtager har 

indgået en aftale om løbende arbejdsydelse, lægges der i de afsagte afgørelser vægt på 

varigheden og arbejdsindsatsen, for at afgøre hvorvidt der er tale om lønmodtagerforhold. 

Varigheden vil typisk være længere ved et lønmodtagerforhold, mens et tidsbegrænset arbejde, 

for eksempel ved projektarbejde, vil tale for selvstændig erhvervsdrivende. SKM2018.161.BR 

vedrørte en konsulent, der udøvede virksomhedsrådgivning i forskellige former. Konsulenten 

blev af Landsskatteretten anset for at være lønmodtager, hvor Landsskatteretten lagde vægt 

på, konsulenten i en længere periode kontinuerligt havde påtaget sig arbejdsopgaver for 

samme hvervgiver, og dermed kontinuerligt modtog vederlag fra samme hvervgiver.  

8.1.4 Fastsat arbejdstid 

Et lønmodtagerforhold er typisk karakteriseret ved, hvervtager har en fast arbejdstid, uanset 

om der er arbejde, der skal laves eller ej. Hvorimod en selvstændig erhvervsdrivende vil have 

en arbejdstid, der hænger sammen med arbejdsopgavens omfang.  

Kriteriet for en fastsat arbejdstid ses sjældent, når der skatteretligt skal argumenteres for et 

lønmodtagerforhold, og i de sager hvor det er benyttet som argument er, der tale om en samlet 

vurdering. Et eksempel herpå hvor den faste arbejdstid blev brugt som argument, er sagen om 

danserinder på en natklub i SKM2009.327.ØLR, hvor danserinderne blev betragtet som løn-

modtagere. Danserindernes indkomst bestod af vederlag for henholdsvist show på natklubben 

og provision for salg af champagne. Danserindernes arbejdstid blev fastlagt ud fra en arbejds-

plan udarbejdet af natklubben, som Østre Landsret blandt andet lagde vægt på, da danser-

inderne blev anset for at være i et lønmodtagerforhold.  

8.1.5 Opsigelsesvarsel 

I de tilfælde hvor opsigelsesvarslet er længere, end hvad forventet ved en enkeltstående 

opgave, vil dette forhold tale for et lønmodtagerforhold. Det kan også være opsigelsesvarsel, 

der følger funktionærloven således, opsigelsesvarslets længde forøges i takt med ancienniteten. 
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I et forhold med selvstændig erhvervsdrivende vil det typisk være en kortere opsigelsesvarsel, 

og den vil typisk ikke variere, selvom det er en længerevarende arbejdsopgave, idet opsigelses-

varslet er fastlagt i aftaleindgåelsen for arbejdsopgaven mellem hvervgiver og hvervtager. I 

SKM2009.476.HR, hvor en agent udøver rengøringsservice, havde vedkommende jævnfør 

aftaleindgåelsen et opsigelsesvarsel på 3 måneder, hvilket der blev lagt vægt på af Højesteret 

til at statuere et lønmodtagerforhold, da de 3 måneder betragtes som værende lang tid ud fra 

en vurdering om, hvad arbejdsydelsen udgør.  

8.1.6 Vederlag svarer til almindelig løn i branchen 

Dette kriterium er et, der ofte anvendes som begrundelse for, der foreligger lønmodtager-

forhold. Det ses for eksempel i afgørelser, hvor hvervtager udfylder samme arbejdsbeskrivelse, 

modtager løn og har ellers samme vilkår som øvrige lønmodtagere i virksomheden eller generel 

branchepraksis. Dette gælder både, når der er tale om timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, 

akkord med videre.  

SKM2017.208.BR omhandler et vognmandsfirma, som har flere vognmænd ansat, og i 

spidsperioder indhenter de hjælp udefra. Disse vognmænd er der ikke udarbejdet kontrakt til, 

idet de af vognmandsfirmaet blev anset som selvstændig erhvervsdrivende. Men Byretten 

fastgjorde i afgørelsen, vognmandens arbejde ikke adskilte sig fra de øvrige vognmænds 

arbejde og havde samme indkomstniveau som den månedlige fakturering, hvorfor disse blev 

betragtet som lønmodtagere. I SKM2019.462.SR blev vederlæggelsesmodellen ligeledes afgør-

ende for, hvorvidt de kunne betragtes som lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende, 

men da virksomhedens vederlagsmodel mindede om almindelig privatansatte tandlæger, som 

er provisionslønnede, blev de anset som værende lønmodtagere.  

8.1.7 Udbetaling af periodisk vederlag 

Argumentation om der sker periodisk udbetaling af vederlag vægtes ikke højt skatteretligt, når 

der skal argumenteres for, der foreligger lønmodtagerforhold, idet der ved de fleste arbejds-

forhold udbetales periodisk vederlag. Men i tilfælde hvor vederlaget udbetales fast en gang om 

måneden eller ugen, er argumentet set brugt sammen med nogle af de øvrige kriterier, hvor 

den samlede vurdering af argumentationerne begrunder et lønmodtagerforhold. I den tidligere 

nævnte SKM2018.161.BR vedrørende en konsulent, der yder virksomhedsrådgivning, blev det 
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vægtet af Byretten, at der månedligt blev udstedt én faktura, og der hverken var aconto-

fakturering eller slutfakturering, og den månedlige periodiske indkomst derfor kunne 

sammenlignes med en månedsløn. Ligeledes blev argumentet om periodisk vederlag benyttet i 

SKM2009.476.HR vedrørende en agents salg af rengøringsservice, hvor agenten modtog 

vederlag i form af provision fast i starten af hver måned.  

8.1.8 Hvervgiveren afholder udgifter 

Denne begrundelse er en af de mest benyttede argumentationer i det skatteretlige perspektiv34. 

Det skyldes, der ved udførsel af arbejde som hovedregel altid vil være omkostninger forbundet 

hermed. Disse betales enten hovedsageligt af hvervgiver eller hvervtager, og i de tilfælde hvor 

hvervgiver betaler for omkostningerne, vil dette tale for et lønmodtagerforhold. Omkost-

ningerne kan indebære, erhvervsgiver stiller lokaler, computer, telefon mv. til rådighed for 

arbejdsudførslen. I tidligere nævnte eksempel vedrørende afgørelsen om en vognmand, 

SKM2017.208.BR, der blev anset som værende i et lønmodtagerforhold, da Byretten blandt 

andet lagde vægt på, hvervgiver, vognmandsfirmaet, stillede bil til rådighed, som vognmanden 

benyttede sig af. I og med bilen og dennes brændstof må anses at være den væsentligste 

omkostning ved denne ydelse, var det vognmandsfirmaet, der afholdt de væsentligste 

omkostninger, og der var derfor tale om et lønmodtagerforhold.  

Et andet eksempel på hvor afholdelse af udgifter har været et væsentligt argument, når der 

skulle fastlægges lønmodtagerforhold, er i SKM2014.350.LSR. Sagen vedrører et lægeselskab, 

hvor kapitalejeren yder tjenesteydelser i form af plastikkirurgi på selskabets adresse. Det blev 

her fastlagt, kapitalejeren ikke kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende, og der var tale 

om et lønmodtagerforhold, da kapitalejeren/lægen havde benyttet sig af selskabets lokaler og 

operationsudstyr til udførslen af operationerne. Lægen havde dog selv afholdt mindre udgifter 

i form af køb af PC, kamera mv., som blev anset for uvæsentlige omkostninger set i forhold til 

de udgifter selskabet havde afholdt. Lægen blev derfor anset som lønmodtager.  

 
34 Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere: s. 69, afsnit 2 
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8.1.9 Vederlaget er nettoindkomst 

Dette kriterium læner sig lidt op ad kriteriet for, hvervgiver afholder udgifter til udførslen af 

opgaven, idet der i dette kriterium i vederlaget ikke er udgifter til varekøb, markedsføring, 

distribuering mv. Vederlaget svarer derfor i overvejende grad til nettoindkomsten for 

hvervtageren, når der er tale om et lønmodtagerforhold. I tidligere nævnte afgørelse, 

SKM2009.476.HR, vedrørende en agent, der sælger rengøringsservice, lagde Højesteret blandt 

andet også vægt på, at agentens indkomst udgjorde nettoindkomsten, og vedkommende blev 

anset som lønmodtager. Ligeledes i afgørelsen SKM2009.327.ØLR vedrørende danserinder på 

en natklub, hvor Østre Landsret også lagde vægt på, danserindernes indkomst fra natklubben 

udgjorde nettoindkomsten, da der blev statueret et lønmodtagerforhold.  

8.1.10 Indkomstmodtager anses for lønmodtager i forhold til andre lovgivninger 

Når en person anses efter anden lovgivning for at være lønmodtager, vil dette tale for, forholdet 

også gør sig gældende skatteretligt. Det kan for eksempel være, personen ansættelsesretligt 

efter funktionærloven eller ferieloven bliver betragtet som lønmodtager. I afgørelsen 

SKM2002.561.ØLR diskuteres det, om en discjockey’s erhvervelse af indkomst er sket i et løn-

modtagerforhold eller som selvstændig erhvervsdrivende på de to steder vedkommende 

arbejdede. Discjockeyen havde både modtaget feriepenge efter ferieloven og var dækket i 

forhold til arbejdsløshed af Dansk Funktionærforbund. Dette blev derfor benyttet som 

argumentation i statueringen af lønmodtagerforhold.  

8.2 Kriterier for selvstændig erhvervsdrivende 

For kriterier for selvstændig erhvervsdrivende er følgende nævnt i cirkulæret: 

 ”indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden 

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

 hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte 

ordreforhold, 

 indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at 

udføre arbejde for andre, 
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 indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse 

eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko, 

 indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af 

medhjælp, 

 vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført 

som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet, 

 indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere, 

 indkomsten afhænger af et eventuelt overskud, 

 indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lign., 

 indkomstmodtageren helt eller delvis leverer de materialer, der medgår til arbejdets 

udførelse, 

 indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, for eksempel forretning, værksted, 

kontor, klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvis udøves herfra, 

 indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l. og 

indkomstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse, 

 indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at han/hun 

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

 indkomstmodtageren i henhold til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og ydelsen 

er faktureret med tillæg af moms, 

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

Kriterierne for selvstændig erhvervsdrivende vil i mange tilfælde være modsvar til kriterier for 

lønmodtagerforhold, hvorfor argumenterne benyttes begge veje. 

8.2.1 Instruktionsbeføjelser, tilsyn og kontrol fra hvervtager 

Dette kriterium modsvarer kriteriet for at statuere lønmodtager, idet det her fremgår, den 

selvstændig erhvervsdrivende selv udarbejder arbejdsinstrukserne, og dermed tilrettelægger 

arbejdet på baggrund af en given ordrebestilling. Det vil typisk fremgå af ordrebestillingen, 

hvilke forventninger der er til det færdige produkt men ikke til selve arbejdsudførslen. Det vil 

ligeledes heller ikke være hvervgiveren, der fører tilsyn og kontrol med opgaven. Et eksempel 

herpå er SKM2009.476.HR, der omhandler en agent, som afholder foredrag om vægttab og 

sundhed og sælger produkter relateret til vægttab. Landsskatteretten lagde her vægt på, 
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agenten selv tilrettelagde og strukturerede sit arbejde uden indvirkning fra selskabet, der 

havde hyret agenten, og agenten blev blandt andet derfor anset som selvstændig erhvervs-

drivende. Sammenholdes denne sag med eksemplet fra, hvor der blev statueret lønmodtager-

forhold, SKM2018.161.BR, minder selve arbejdsydelsen meget om hinanden. Idet de begge 

laver foredrag og salg relateret hertil, forskellen beror sig derfor i, hvorvidt de har instruktions-

beføjelser, og hvem der fører tilsyn og kontrol.  

Dette kriterium ses at blive vægtet meget højt, når der statueres selvstændig erhvervsdrivende, 

idet det oftest er med til at udledes heraf, om personen har en reel indflydelse.  

8.2.2 Enkeltstående forhold mellem hvervgiver og hvervtager 

Argumentationen for personen er selvstændig erhvervsdrivende bunder i dette kriterium, om 

der er tale om en enkelt tidsbegrænset opgave, modsat lønmodtagersituationen, hvor der var 

tale om et længerevarende forhold, og hvor opgaven typisk ikke er tidsbegrænset.  

SKM2019.284.LSR omhandler en pianist, der optræder til koncerter i både ind- og udlandet. 

Her lagde Landsskatteretten blandt andet vægt på, opgaverne havde en kort varighed på 

omkring én måned, med undtagelse af to opgaver, der var på henholdsvis ti måneder fordelt på 

to perioder og 4 måneder fordelt på 4 perioder. Opgavernes korte varighed var således med til 

at statuere selvstændig erhvervsdrivende.  

8.2.3 Ret til at modtage ordre fra andre hvervgivere 

Med undtagelse af konkurrenceklausul, hvor hvervtageren ikke må udføre arbejde for andre 

hvervgivere, der er konkurrerende, taler det for at være selvstændig erhvervsdrivende, når 

hvervtageren ikke er hindret i at udføre arbejde for andre hvervgivere, på trods af at 

hvervtageren allerede har accepteret en anden ordre. I SKM2004.452.LSR, der omhandler en 

EDB-konsulent, som leverer systemudvikling, lagde Landsskatteretten blandt andet vægt på, 

EDB-konsulenten ikke var begrænset i at udføre ordre fra andre hvervgivere. Dette var også 

tilfældet i den tidligere nævnte afgørelse, SKM2004.395.LSR, vedrørende en agent der afholdt 

foredrag angående vægttab, hvor agenten ligeledes heller ikke var begrænset i at modtage 

ordrer fra andre hvervgivere.   
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8.2.4 Økonomisk ansvarlighed og risiko 

I afgørelser om hvorvidt der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende, er spørgsmålet om 

økonomisk risiko et argument, der bliver vægtet højt. 35 Dette hænger sammen med defini-

tionen på en selvstændig erhvervsdrivende, hvor kendetegnet er, personen løber den 

økonomiske risiko som tidligere beskrevet. Den økonomiske risiko ses oftest i forhold til stør-

relsen på kapitalindskud, hæftelse for deltagelse i virksomhed og lignende. Den økonomiske 

risiko vil derfor skulle ligge hos hvervtageren, i modsætning til lønmodtagerforhold hvor det er 

hvervgiveren, der har den økonomiske risiko. Eksempelvis i SKM2004.452.LSR, hvor 

Landsskatteretten blandt andet lagde vægt på, at i og med EDB-konsulenten havde erstatnings-

ansvaret på projekterne, havde EDB-konsulenten dermed også pådraget sig den økonomiske 

risiko, hvilket var med til at statuere, vedkommende var selvstændig erhvervsdrivende.  

8.2.5 Ansættelse af medhjælp 

Den selvstændige erhvervsdrivende har ret til at ansætte personale eller hjælp til udførslen af 

en opgave, hvilket er et argument, der vægter tungt i afgørelser om selvstændig erhvervs-

drivende, idet det er med til at vise personen har en reel indflydelse i virksomheden. I 

modsætning hertil har lønmodtagere, som udgangspunkt, ikke ret til at ansætte andre personer 

til at udføre deres arbejde, og det er derfor et argument, der kan være afgørende, når der 

skelnes mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende. I den tidligere nævnte 

SKM2004.452.LSR fremgik det af kontrakten, at EDB-konsulenten frit kunne ansætte hjælp til 

udførslen af den pågældende ordrer, hvorfor dette medgik som argument for selvstændig 

erhvervsdrivende.  

8.2.6 Vederlag efter regning 

Dette kriterium skal ses i modsætning til, lønmodtagere modtager et fast vederlag på et fast 

aftalt tidspunkt for eksempel sidste hverdag i måneden uanset arbejdets kvalitet. Arbejdet kan 

således være ufærdigt eller mangelfuldt, og indkomstmodtageren vil stadig modtage sin løn. 

Dette kriterium anvendes ikke så ofte som argumentation til skatteretligt at statuere en 

selvstændig erhvervsdrivende, men anvendes primært i det ansættelsesretlige perspektiv. Det 

 
35 Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere: s. 85, afsnit 2 
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kan dog udledes af Tupperware-dommen (TfS 1996, 449 HD), at dette er blev brugt som en 

begrundelse for, at der var tale om selvstændig erhvervsdrivende, idet vederlaget først blev 

givet, når varen var solgt.36 Man skal i denne forbindelse være opmærksom på ikke at forveksle 

det med lønmodtagere, der er provisionsaflønnet, som for eksempel var tilfældet i 

SKM2009.476.HR, hvor indkomstmodtageren blev anset som lønmodtager og modtog 

provision for salg af rengøringsservice.  

8.2.7 Flere hvervgivere udgør indkomstgrundlaget 

Et andet karaktertræk ved en selvstændig erhvervsdrivende er, dennes indkomst bygger på en 

række forskellige ordre, der er givet af flere forskellige hvervgivere. Kriteriet ses dog sjældent 

benyttet som direkte begrundelse for, en person er selvstændig erhvervsdriverende i 

skatteretlig henseende. 37 Dog er et eksempel herpå SKM2019.284.LSR, der omhandler vurde-

ring af, om en pianist kunne blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende. Her lagde 

Landsskatteretten særligt vægt på, pianisten havde haft 19 forskellige hvervgivere i ét 

indkomstår, og hvor opgaverne adskilte væsentligt fra hinanden i forhold til opgavens omfang, 

og derved godt kunne betragtes som selvstændig erhvervsdrivende. 

8.2.8 Indkomsten afhænger af et eventuelt overskud 

I modsætning til en lønmodtagers indkomst vil indkomsten hos den selvstændige erhvervs-

drivende oftest være mere svingende, idet indkomsten afhænger af virksomhedens overskud. 

Hvis der derfor for eksempel gives et fast ugentligt vederlag til personen, vil kriteriet ikke være 

opfyldt, og det vil tale for et lønmodtagerforhold. SKM2010.219.SR omhandler massører, der 

fungerer som underleverandører til en anden massør. Der blev i sagen lagt vægt på, indkomsten 

afhang af antal behandlinger, og indkomsten blev udbetalt efter fremsendelse af faktura fra 

massørerne/underleverandørerne. Massørerne ville således ikke modtage betaling i tilfælde af 

klienternes udeblivelse eller forsinkelse. Deres indkomst kunne derfor forventes at være meget 

svingende, og argumentet gjorde sig gældende for at statuere, massørerne var selvstændige 

erhvervsdrivende.  

 
36 Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere: s. 90, afsnit 2 

37 Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere: s. 91, afsnit 2 
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Dette kriterium er ligeledes set at være afgørende i SKM2019.410.SR, hvor det her blev 

vurderet, personen havde krav på et minimumsvederlag, og derfor ville indkomsten ikke 

afhænge af virksomhedens resultat, og blandt andet derfor blev personen anset for at være 

lønmodtager.  

8.2.9 Indkomstmodtageren ejer redskaber til arbejdsudførslen 

Den selvstændig erhvervsdrivende vil typisk enten eje eller leje inventar, driftsmidler 

medvidere til brug for udførslen af sit arbejde frem for at benytte sig af hvervtagerens inventar 

og driftsmidler. Dette hænger således også sammen med kriteriet om afholdelsen af udgifter til 

udførslen af arbejdet, idet afholdelsen af udgifter til køb af redskaber til arbejdsudførslen vil 

ligge hos hvervtageren i tilfælde, hvor personen er selvstændig erhvervsdrivende. Et eksempel 

herpå er SKM2011.655.BR, der omhandler en underleverandør til et nedrivningsfirma, hvor 

underleverandøren bliver anset som selvstændig erhvervsdrivende, da Byretten blandt andet 

lagde vægt på, underleverandøren bruger sit eget værktøj til at udføre opgaven. Ligeledes 

lægger Skattestyrelsen vægt på i det bindende svar, SKM2018.475.SR, at personselskabet selv 

ejede redskaber til udførslen af arbejdet, hvilket blev betragtet som at være med til at øge den 

økonomiske risiko, ligesom en eventuel værdistigning i disse aktiver også ville være til interes-

senternes fordel, og personselskabsdeltageren blev blandt andet derfor anset for at være 

selvstændig erhvervsdrivende.  

8.2.10 Levering af materialer 

På samme måde som kriteriet om den selvstændig erhvervsdrivende ejer egne arbejdsred-

skaber hænger sammen med afholdelsen af udgifter, hænger levering af materialer også 

sammen med argumentet om hvervtageren afholder omkostninger, herunder levering af 

materialer til brug for arbejdets udførelse. SKM2015.276.LSR omhandler en billedkunstner, der 

af Landsskatteretten bliver anset for at være selvstændig erhvervsdrivende, blandt andet fordi 

billedkunstneren selv afholdte væsentlige udgifter i forbindelse med indtægtserhvervelsen, 

herunder udgifter til materialer til billedkunsten.  

8.2.11 Etablering i egne lokaler 

Når hvervtager har etableret sig med eget kontor, klinik, værksted eller lignende, og arbejds-

opgaverne løses fra disse lokaler, indikerer dette, der er tale om en selvstændig erhvervs-
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drivende. Det er ikke så afgørende, om hvervtager har købt eller lejet, men at det er hvervtager, 

der afholder omkostninger til lokalet. I den tidligere nævnte afgørelse, SKM2004.395.LSR, der 

af Landsskatteretten blev anset for selvstændig erhvervsdrivende, fremgik det af kontrakten 

mellem selskabet og agenten, at agenten selv skulle sørge for leje af lokaler til for eksempel 

afholdelse af foredrag, og agenten ikke kunne få omkostningerne hertil refunderet, hvilket der 

blandt andet blev lagt vægt på af Landsskatteretten.  

8.2.12 Autorisation, bevillig og lignende 

I de tilfælde hvor udøvelsen af et bestemt erhverv kræver autorisation, bevillig eller lignende, 

og hvervtageren har dokumentation på sådan en autorisation eller bevillig, vil dette give en 

indikation af, der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende. Kriteriet ses anvendt som 

modargumentation i tilfælde, hvor der er blev statueret lønmodtagerforhold. For eksempel i 

TfS 2010, 201 BR hvor kinesiske akupunktører ikke kunne fremvise dokumentation på 

autorisation for, de lovligt ville kunne udøve akupunktur i Danmark38. 

8.2.13 Annoncering af arbejde 

En selvstændig erhvervsdrivende vil som regel have et større behov for at annoncere og skilte 

med, at han/hun er fagkyndig til udførslen af et bestemt arbejde, idet der ikke er noget fast 

vederlag, men indkomsten afhænger af indkomne ordre. Markedsføringen af vedkommende 

kan derfor være en indikator på en selvstændig erhvervsdrivende. Kriteriet læner sig, derfor 

op ad de øvrige kriterier, hvor indkomsten afhænger af overskuddet eller består af flere ordrer 

fra flere hvervgivere.  

8.2.14 Momsregistrering 

Et karaktertræk for de fleste virksomheder er, at de skal være momsregistrerede, med mindre 

de er momsfritaget i overensstemmelse med Momsloven. Det kan derfor være en indikator på, 

der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende, når en virksomhed er momsregistreret. Dog 

kan en virksomhed være momsregistreret men stadig blive statueret som lønmodtager, idet 

momsregistreringen ikke er en afgørende begrundelse, da der kan være sket fejlagtig 

 
38 Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere: s. 98, afsnit 2 
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momsregistrering. I tidligere nævnte afgørelse, SKM2011.655.BR, bliver momsregistreringen 

nævnt argument til, underleverandøren til nedrivningsfirmaet bliver anset som selvstændig 

erhvervsdrivende. Ligesom det også bliver nævnt i SKM2004.452.LSR, hvor EDB-konsulenten 

også fakturer med moms.  

8.2.15 Ulykkesansvar 

I tilfælde af ulykke under arbejde vil en lønmodtager være dækket af arbejdsgiverens 

lovpligtige forsikring, mens selvstændig erhvervsdrivende selv har risikoen og dermed også 

ansvaret, når der sker ulykker i arbejdsmæssige sammenhænge. Dette kriterium kan ses i 

sammenhæng med kriteriet om at drive virksomhed for eget økonomisk ansvar og -risiko. I 

tilfælde hvor hvervtageren har tegnet egne arbejdsrelateret forsikringer, vil det indikere, der 

er tale om en selvstændig erhvervsdrivende. Eksempel herpå er den tidligere nævnte 

SKM2010.219.SR, hvor der stilles krav til massørerne, som fungerer som underleverandører, 

at de tegner egen erhvervsforsikring. Dette blev blandt andet brugt som argument, da 

massørerne blev anset for at være selvstændig erhvervsdrivende. På samme måde blev det 

benyttet som argument, at advokaterne i SKM2018.248.SR selv var erstatningsansvarlige, 

hvorfor personselskabsdeltagerne i personselskabet blev anset for at være selvstændige 

erhvervsdrivende.  

8.3 Rette indkomstmodtager 

Ved afgørelse om hvor vidt der er tale om et lønmodtagerforhold eller en selvstændig 

erhvervsdrivende besvares også spørgsmålet om rette indkomstmodtager. I de tilfælde hvor 

hvervtager ikke er en fysisk person men et kapitalselskab, er det afgørende om hvervtager 

anses for lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i forhold til, om det er kapital-

selskabet eller kapitalejer, der anses for at være rette indkomstmodtager. Personselskabs-

deltageren vil derfor ikke komme uden om sondringen mellem de to ting ved at stifte et 

kapitalselskab, som ejer af personselskabet. Dette skyldes, at i de tilfælde hvor hvervtager 

bliver anset for lønmodtager, vil rette indkomstmodtager være kapitalejeren, og indkomsten 

vil derfor skulle indeholde A-skat og AM-bidrag ved udbetaling af vederlaget. Anses hvervtager 

i stedet for at være selvstændig erhvervsdrivende vil det være kapitalselskabet, der er rette 

indkomstmodtager, og kapitalselskabet vil således have mulighed for ”opspare overskuddet” til 
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lav beskatning i kapitalselskabet og senere udlodde overskuddet gennem udbytte. Indkomsten 

vil dermed indbringes til kapitalselskabet gennem fakturering og således uden indeholdelse af 

A-skat og AM-bidrag, men beskatningen vil i stedet ske ved opgørelse af den skattepligtige 

indkomst og udlodning af udbytte.  

I den tidligere nævnte SKM2014.350.LSR, omhandlende en læge, der var kapitalejer i et selskab, 

hvor der herigennem blev ydet plastikkirurgi. Hvervtager blev anset for at være lønmodtager, 

og dermed blev kapitalejeren/lægen rette indkomstmodtager. Dette havde den konsekvens, at 

udbetalingen af indkomsten til kapitalejeren skulle indeholde A-skat og AM-bidrag.  

Ovenstående stedfæstelsen kan i yderste tilfælde have store konsekvenser, hvis hvervtager har 

antaget, at selskabet var rette indkomstmodtager, og dermed har foretaget fakturering og 

herefter udloddet vederlaget til hovedaktionæren, da dette reelt kan udløse trippelbeskatning 

af indkomsten, som vist i nedenstående eksempel: 

Vederlaget udgør kr. 2.000.000, og det er fejlagtigt udbetalt til kapitalselskabet, hvor de kr. 

2.000.000 er blevet beskattet med 22 % ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst, 

altså en skat på kr. 440.000. Herefter er de resterende kr. 1.560.000 udloddet som udbytte til 

hovedaktionæren. For at simplificere eksemplet antages det, at hele udbyttet beskattes med 42 

%, hvorfor der betales yderligere kr. 655.200 i skat. Men da rette indkomstmodtager i stedet 

var kapitalejeren, vil vederlaget i stedet skulle indeholde AM-bidrag og A-skat, hvorfor de kr. 

2.000.000 beskattes igen, hvor vi antager der betales topskat af beløbet, således der i alt skal 

betales kr. 1.040.000 i A-skat og AM-bidrag. Den totale skattebetaling vil derfor se således ud: 

Vederlag 
 

Kr. 

2.000.000 

   
Tilskud til selskabet (22%*2.000.000) 440.000 

Udlodning af udbytte ((2.000.000-440.000)*42%) 655.200 

Beskatning af løn til 

hovedaktionæren (2.000.000*52%) 1.040.000 

Total beskatning 
 

2.135.200 

   
Beskatningsprocent 

 
107% 
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Man kan derfor risikere at ende op med en større skattebetaling end det udbetalte vederlag. 

Praksis har efterfølgende vist, det ikke er meget vanskeligt at reparere fejlen, hvis man har 

fejlbedømt forholdet om lønmodtager/selvstændig erhvervsdrivende. Det skyldes Højesteret 

har fastslået i SKM2015.717.HR, at betalingskorrektion ikke er muligt at foretage i sager 

vedrørende rette indkomstmodtager. Det kan dog være muligt at opnå tilladelse om omgørelse, 

men da dette stiller krav til dokumentation af valg af selskabsbeskatning ikke er sket på 

baggrund af at opnå en skattebesparelse, vil dette i praksis med høj sandsynlighed betyde, det 

ikke vil være muligt i langt i de fleste tilfælde. Ydermere vil det have forøget konsekvenser, hvis 

den skattepligtige har benyttet virksomhedsordningen, hvor virksomhedsordningen vil blive 

ophævet, som følge af betragtning som lønmodtager, og opsparet overskud vil komme til 

beskatning.  

Det er derfor essentielt, der gøres overvejelser om hvervtagers forhold, inden man beslutter at 

fakturere gennem et kapitalselskab. Var der i stedet faktureret gennem et selskab i personligt 

regi, ville fejlen ikke have samme konsekvens, idet indkomsten alligevel ville blive beskattet 

hos ejeren.  

8.4 Delkonklusion 

Ved indførslen af Ligningsloven § 4 blev sondringen mellem lønmodtager og selvstændig 

erhvervsdrivende et vurderingsspørgsmål fra gang til gang. Der foretages en samlet vurdering 

af kriterierne for henholdsvis lønmodtagerforhold og selvstændig erhvervsdrivende, hvor 

kriterier som instruktionsbeføjelser, hvorvidt vederlaget er tilsvarende lønnen i et lønmod-

tagerforhold, hvem der afholder udgifter og hvem der har den økonomiske risiko vægtes højt 

ved afgørelsen om lønmodtagerforhold eller selvstændig erhvervsdrivende. I de tilfælde hvor 

en person/hvervtager modtager ordren gennem et kapitalselskab, bør der gøres grundige 

overvejelser, om forholdet kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, inden der fore-

tages fakturering fra selskabet, da dette i yderste konsekvens kan betyde trippelbeskatning af 

indkomsten med en beskatning på ca. 110 %. Ydermere viser gældende praksis, Højesteret har 

blåstemplet denne trippelbeskatning, og det er vanskeligt at reparere fejlen, da praksis har vist 

at en omgørelse eller betalingskorrektion nærmest er umulig. I tilfælde af tvivl om hvervtager 

er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende må det derfor anbefales ikke at fakturere 

gennem et kapitalselskab, men i stedet oprette virksomhed i personligt regi.  
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8.5 Sondringen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende 

Idet konsekvenserne ved forkert behandling af indtægter fra personselskaber kan være fatale, 

og der af lovgivningen ikke fremgår klare retningslinjer eller beløbsmæssige grænser for, 

hvornår der skelnes mellem lønmodtagerforhold og selvstændig erhvervsdrivende, har vi i 

denne opgave belyst dette problem. 

Vi har derfor forsøgt gennem bindende svar fra Skattestyrelsen at udlede sådanne beløbs-

mæssige og talmæssige grænser, herunder hvilke faktorer der lægges vægt på i den forbindelse, 

således man implicit kan drage en konklusion på, hvornår man betragtes som enten lønmod-

tager eller selvstændig erhvervsdrivende.  

8.5.1 SKM2019.410.SR – Personen anses for at være lønmodtager 

I SKM2019.410.SR drejer det sig om, hvorvidt de ultimative ejere vil blive betragtet som 

lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende, hvis et selskab omdannes fra A/S til P/S. 

Spørger har i dette tilfælde en ejerandel på 3,25 %, der ejes gennem et mellemholdingselskab. 

Samme konstellation er benyttet af 12 øvrige kapitalejere, hvor deres ejerandel samlet set 

udgør 30 %, mens de resterende 70 % ejes af ét kapitalselskab.  

Netop ejerandelen på 3,25 % lægger Skattestyrelsen vægt på, da de vurderer Spørgers reelle 

indflydelse til at være meget begrænset, herunder fordi kapitalejeren med 70 % ejerskab kan 

træffe beslutninger egenhændigt, hvilket yderligere er med til at underminere Spørgers 

indflydelse i selskabet. Dette er på trods af, Spørger har instruktionsbeføjelser over øvrige 

ansatte i selskabet og er leder af en afdeling.  

Dog vurderer Skattestyrelsen, Spørger har en økonomisk risiko, i og med der er indskudt 

yderligere egenkapital på mere end kr. 10.000.000 i forbindelse med omdannelsen, og at 

Spørger ligeledes tager del i et over- eller underskud.  

Det afgørende i denne sag er derfor vederlagsmodellen, hvor kapitalejerne i denne sag aflønnes 

med en grundløn på markedsmæssige vilkår med mulighed for forhandling af provision. På den 

baggrund kan aflønningen variere betydeligt, men kapitalejerne er garanteret grundlønnen, på 

trods af selskabet skulle give underskud.  Skattestyrelsen vurderer, grundlønnen falder under 

karakteristika på et minimumsvederlag, og Spørger vil derfor ikke kunne anses for værende 

selvstændig erhvervsdrivende.  
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Spørger opfattes derfor som lønmodtager i dette bindende svar, hvor det er vederlaget, der er 

afgørende. 

8.5.2 SKM2018.248.SR – Personen anses for at være selvstændig 

erhvervsdrivende 

På samme måde som i ovenstående bindende svar, SKM2019.410.SR, lagde Skattestyrelsen 

også vægt på vederlaget i SKM2018.248.SR. I denne sag er der tale om, et konsulenthus drevet 

som et kommanditistselskab, hvor konsulenten har en ejerandel i dette. Kundeaftalerne laves 

således med kommanditistselskabet, og konsulentydelserne ydes herigennem. Denne sag 

minder på nogle punkter meget om ovenstående sag, når der ses på ejerandele, men på trods af 

dette er Skattestyrelsen kommet frem til to forskellige afgørelser.  

Sammenholdes de to bindende svar ser man i ovenstående afgørelse, Spørger har et ejerskab 

på 3,25 % i et selskab med 14 kapitalejere heriblandt har den ene kapitalejer 70 % af 

ejerandelen, og Spørger vurderes derfor ikke at have en reel indflydelse. I SKM2018.248.SR har 

Spørger en ejerandel 4,17 % i et personselskab med i alt 8 ejere, hvoraf den ene kapitalejer har 

en ejerandel på 66,67 %. I dette tilfælde vurderer Skattestyrelsen dog, Spørger har en reel 

indflydelse. Dette skyldes, at jævnfør kommanditistselskabet samarbejdsaftale kan den enkelte 

kapitalejer agere egenrådigt og er dermed ikke underlagt instruktionsbeføjelser fra de øvrige 

kapitalejere. Derudover har Spørger rettighederne til de kunder, de fører aftaler med i 

kommanditistselskabet, således hvis Spørger vælger at opsige samarbejdsaftalen med kom-

manditselskabet, vil Spørger kunne tage sine kunder med sig uden vederlæggelse.  

Derudover er det Skattestyrelsens vurdering, der foreligger en økonomisk risiko. Dette er på 

trods af en særdeles begrænset hæftelse på kr. 600. Den økonomiske risiko vurderes i stedet at 

være tilstedet, idet Spørger selv afholder erhvervsmæssige omkostninger til for eksempel 

efteruddannelse, kørsel, repræsentation med videre. Herudover er Spørger også selv 

erstatningsansvarlig, og der gives ikke et minimumsvederlag, men vederlaget afhænger af egne 

præstationer. Skattestyrelsen konkluderer derfor, Spørger driver virksomhed for egen regning 

og risiko. 

Skattestyrelsens vurdering er derfor, Spørger anses for at være selvstændig erhvervsdrivende, 

da personen både vurderes at have reel indflydelse og økonomisk risiko. 
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8.5.3 SKM2019.462.SR – Personerne anses for at være lønmodtagere 

Sagen er lidt anderledes i SKM2019.462.SR, hvor personerne ikke vurderes at kunne anses som 

selvstændig erhvervsdrivende. I denne sag er der tale om et interessentskab med kun 3 interes-

senter bestående af et kapitalselskab, H1 ApS, med en ejerandel på 34 %, B der ejer interessent-

skabet personligt med 17 % og et kapitalselskab, G3 ApS, med en ejerandel på 49 % og udgør 

dermed hovedinteressenten.  

Det fremgår af interessentskabskontrakten, interessenterne er forpligtet til at stille sin fulde 

arbejdskraft til rådighed for interessentskabet, men er egenrådig over sin arbejdstid, ferie og 

fravær med hensyntagen til driften af interessentskabet.  

Den daglige drift og de faglige beslutninger varetages af interessenterne, dog er hoved-

interessenten berettiget til at træffe beslutninger, der har væsentlig eller vidtrækkende karak-

ter overfor virksomheden. 

På trods af der er få deltagere i interessentskabet anses H1 ApS og B ikke for at have nogen reel 

indflydelse.  Skattestyrelsen begrunder det med, det kun er hovedinteressenten, der ifølge 

interessentskabskontrakten kan træffe væsentlige beslutninger, og de andre interessenter 

dermed ingen reel indflydelse har.  

Til vurderingen af om der foreligger en økonomisk risiko, lægger Skattestyrelsen her vægt på, 

at B er fysisk deltager i interessentskabet og hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for 

interessentskabet forpligtelser. Dog har B ikke foretaget noget kapitalindskud, og der er 

dermed ingen økonomisk risiko forbundet hermed.   

Yderligere vægter Skattestyrelsen, det er hovedinteressenten, der stiller arbejdsredskaber til 

rådighed samt indgår aftaler med særkreditorer. Den økonomiske risiko er derfor båret af 

hovedinteressenten og ikke interessentskabet.  

Skattestyrelsen vurderer derfor, at H1 ApS og B hverken har reel indflydelse eller en økonomisk 

risiko, hvorfor det skulle være vederlagsmodellen, der gjorde interessenterne kunne blive 

betragtet som selvstændig erhvervsdrivende i lighed med SKM2018.248.SR. 

I denne sag fordeles overskud mellem partnerne på følgende måde: 

1. Forlods 39,5 % af deres egen oparbejdet nettoomsætning 
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2. Derudover en resultatbaseret overskudsandel opgjort som følgende: 

a. Et beløb svarende til 75 % af den samlede værditilvækst i interessentskabets 

indtjening set i forhold til det normaliserede resultat for samme periode 

3. Hovedinteressenten modtager herefter den resterende del af det årlige overskud 

Skattestyrelsen vurderer, vederlæggelsesmodellen ligner den, som gælder for almindeligt 

provisionslønnede lønmodtagere i branchen. Ydermere vurderes det, der kun er en lille risiko, 

for at overskuddet ikke kan dække de forlods 39,5 % vederlæggelse, og da interessentskabet er 

forpligtet til at tegne en driftstabsforsikring, har personselskabsdeltagerne et ubetinget krav 

på deres vederlæggelse også under sygdom.  

Skattestyrelsens vurdering er derfor, interessentens personlige, ubegrænset og solidariske 

hæftelse ikke er nok til at opveje den manglende reelle indflydelse og vederlæggelsesformen til 

at kunne anses for at være selvstændige erhvervsdrivende. 

8.5.4 SKM2018.475.SR – Selskabet anses for rette indkomstmodtager 

I denne afgørelse indskydes der ligeledes ingen kapital i interessentskabet, men til forskel fra 

ovenstående afgørelse, vurderer Skattestyrelsen i denne sag, der er tale om selvstændige 

erhvervsdrivende. Interessenterne er i dette tilfælde to kapitalselskaber, der ejes af henholds-

vis Person A og Spørger, og ved skattestyrelsens vurdering om, Person A og Spørger er 

selvstændig erhvervsdrivende, bliver deres kapitalselskab anset for at være rette indkomst-

modtager.  

Skattestyrelsen begrunder deres vurdering med, begge har reel indflydelse at dømme ud fra, 

hvad der fremgår i interessentskabskontrakten. Det fremgår her, interessenterne uafhængigt 

af hinanden kan træffe beslutninger om driften med undtagelse af enkelte områder såsom 

indkøb optil kr. 25.000, ansættelser og prisfastsættelse, hvor person A forudgående skal drøfte 

med Spørger. Dette er til trods for, person A er virksomhedsansvarlig. Skattestyrelsen lægger 

her vægt på, det yderligere fremgår af kontrakten, at alle væsentlige beslutninger såsom 

afskedigelse af medarbejdere, forretningsstrategier, ændringer i interessentskabskontrakten 

og finansieringsspørgsmål med videre skal træffes i fællesskab. Herudover fremgår det også, at 

fordelingen af al administrativt og praktisk arbejde er lige mellem interessenterne. 
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I forhold til den økonomiske risiko fremgår det af interessentskabskontrakten, at resultat-

fordeling går på, interessenterne modtager forlods en overskudsandel på 35 % af egen 

opbygget nettoomsætning for udført arbejde fra virksomhedens adresse. Derudover modtager 

interessenterne forlods en overskudsandel på 50 % af egen opbygget nettoomsætning for 

udført arbejde andet steds. Det resterende overskud eller underskud fordeles i forhold til 

ejerandele, hvor person A har 80 % og Spørger har 20 %.  

Det er af Skattestyrelsens opfattelse, der er en væsentlig økonomisk risiko forbundet med 

deltagelsen, da interessentskabets overskud, når forlods opgørelsen er fratrukket, fordeles 

efter ejerandel, og fordi interessenterne i fællesskab ejer interessentskabets aktiver, hvilket vil 

sige, fremtidig værdistigning i interessentskabet vil være til interessenternes fordel.  

8.5.5 SKM2019.125.SR – Selskabet anses for rette indkomstmodtager 

I denne afgørelse går spørgsmålet ligeledes på, hvorvidt person A’s kapitalselskab, A ApS, kan 

anses som værende rette indkomstmodtager med sine ejerandele i partnerselskabet, eller om 

det i stedet er person A/Spørger, som ejer selskabet 100 % personligt i A ApS. 

Skattestyrelsen lægger her vægt på det begrænsede deltagerantal i partnerselskabet på 6 

personselskabsdeltager, og det faktum at alle 6 partnere har lige store ejerandele og 

indflydelse. Det betyder, partnerne har instruktionsbeføjelser overfor andre ansatte i 

partnerselskabet, men ikke overfor andre partnere. På baggrund af dette er det Skatte-

styrelsens vurdering, Spørger har reel indflydelse.  

I forhold til den økonomiske risiko, er det oplyst i sagen, vederlaget i partnerselskabet er 

variabelt og afhænger af årets resultat i selskabet, hvor fordelingen er baseret på den enkelte 

partners arbejdsindsats. Der er derfor ingen garanti for et vederlag. Derudover fremgår det, 

kapitalindskydelsen for hver partner udgør et sekscifret beløb. Skattestyrelsen vurderer dette 

for at være en tilstrækkelig økonomiske risiko, når der henses til det begrænsede 

personselskabsdeltagerantal samt den variable vederlæggelse.  

Ud fra en betragtning af ovenstående er konklusionen, Spørger anses som værende selvstændig 

erhvervsdrivende, og kapitalselskabet anses derfor som værende rette indkomstmodtager af 

overskudsandelen i partnerselskabet.  
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8.5.6 SKM2019.355.SR – Selskabet anses for rette indkomstmodtager 

I SKM2019.355.SR er spørgsmålet det samme i forhold til, om holdingselskaberne kan anses for 

at være rette indkomstmodtager. Sagen minder ligeledes om ovenstående, SKM2019.125.SR, 

dog er der 8 personselskabsdeltager i stedet 6, den reelle indflydelse bør derfor objektivt set 

være mindre end i forrige sag, idet Spørger heller ikke sidder i bestyrelsen. Skattestyrelsen 

vurderer dog i lighed med ovenstående et deltagerantal på 8 personer til at være begrænset, 

men når alle partnere har lige stor indflydelse, vil dette betyde hver partner har reel indflydelse. 

Ydermere lægger Skattestyrelsen vægt på, bestyrelsen ved væsentlige beslutninger, skal 

orientere partnerne, og partnerne vil imidlertid kunne afsætte bestyrelsen, hvilket også taler 

for partnernes reelle indflydelse. 

Ser man på den økonomiske risiko, blev det i SKM2019.462.SR argumenteret, at i og med det 

ikke var personselskabet, der ejede driftsmidlerne, men disse i stedet blev udlejet hertil, var 

der ikke nogen økonomisk risiko forbundet hermed. I denne sag er det ligeledes ikke 

partnerselskabet, der ejer de benyttede driftsmidler, men driftsmidlerne udlejes i stedet til 

partnerselskabet. Dog vurderer Skattestyrelsen i dette tilfælde, partnerne i partnerselskabet 

har en økonomisk risiko, da det oplyses, hver partner foruden kapitalindskydelsen, på et 

sekscifret beløb, har ydet ansvarlige lån på et sekscifret beløb.   

Den ansvarlige lånekapital vil på samme måde som selskabskapitalen stå tilbage for øvrige 

kreditorer såfremt virksomheden skulle gå konkurs, hvorfor der vurderes at være en 

økonomisk risiko heri. Der afgives heller ikke noget minimumsvederlag, men vederlæggelsen 

afhænger af partnerens egne præsentationer.  

Det betyder, kapitalindskydelsen, den ansvarlige lånekapital og vederlæggelsesmodellen 

opvejer, partnerselskabet ikke ejer driftsmidlerne, og partnerne vurderes derfor at have en 

økonomisk risiko. Sammenlignes dette med den tidligere nævnte afgørelse, SKM2019.462.SR, 

vurderede Skattestyrelsen, vederlæggelsesmodellen og den manglende kapitalindskydelse 

ikke udgjorde en økonomisk risiko. 

Da det er Skattestyrelsens vurdering, partnerne både har en reel indflydelse og en økonomisk 

risiko ved deltagelse i partnerselskabet vurderes holdingselskaberne til at være rette ind-

komstmodtager, idet de anses for at være selvstændig erhvervsdrivende.  
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8.5.7 SKM2018.621.SR – Selskabet anses for rette indkomstmodtager 

I ovenstående sag ble det af Skattestyrelsen vurderet, et deltagerantal på 8 personer og en 

økonomisk risiko på to gange et sekscifret beløb (vi kan således udlede, vi er under kr. 

2.000.000), der var tale om selvstændig erhvervsdrivende. Hvis vi sammenholder den afgørelse 

med, så er der ligeledes tale om et partnerselskab, der ejes af holdingselskaber, men her er der 

både skruet op for både personselskabsdeltagere og kapitalindskydelsen.   

Der er i dette partnerselskab 20-30 personselskabsdeltagere og deres reelle indflydelse er 

derfor 7,35 % mod 12,5 % i SKM2018.621.SR. Alle partnere har samme indflydelse, er ikke 

underlagt instruktionsbeføjelser fra andre partner, men har i stedet instruktionsbeføjelser 

overfor andre ansatte. Spørger sidder ligeledes heller ikke i direktionen eller bestyrelsen i 

partnerselskabet. Det eneste der derfor i denne situation udgør en forskel, når man 

sammenholder de to sager, er personselskabsdeltagerantallet. Her er det Skattestyrelsens 

vurdering, en reel indflydelse på 7,35 % er tilstrækkeligt, når der henses til, alle partnere har 

lige stor indflydelse.  

I forhold til den økonomiske risiko var den samlede hæftelse i ovenstående sag på under kr. 

2.000.000, hvorimod der i dette tilfælde er en samlede hæftelse på kr. 7.000.000-8.000.000 

bestående af kapitalindskydelse. Den er derfor betydelig højere.  Skattestyrelsen lægger lige-

ledes vægt på, Spørger ikke er garanteret noget minimumsvederlag ved underskud, og veder-

laget varierer i takt med partnernes egne præsentationer.  På baggrund af dette vurderer Skat-

testyrelsen, Spørger har en økonomisk risiko.  

Den samlede vurdering er derfor, holdingselskabet anses for værende rette indkomstmodtager 

af overskudsandelen i partnerselskabet.  

8.5.8 SKM2018.580.SR – Selskabet anses for rette indkomstmodtager 

I SKM2018.580.SR er der væsentlig flere personselskabsdeltagere end i de øvrige afgørelser, vi 

har set på. Den store usikkerhed ligger derfor i denne sag på, om personen kan anses for at være 

selvstændig erhvervsdrivende med så mange personselskabsdeltagere. I dette partnerselskab 

er der mellem 60-90 personselskabsdeltagere. De har alle lige stor stemmeret og ejerandel. 

Personselskabsdeltagerne består i dette tilfælde af holdingselskaber, der ejes af fysiske 

personer, hvor hver personselskabsdeltager har indskudt kr. 266.000-385.000  i selskabs-
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kapital. Derudover forpligtiger hver partner sig til at yde et ansvarligt lån på kr. 7.000.000-

10.000.000 til partnerselskabet, hvor indskuddet kan foretages i op til 3 år efter indtræden og 

kan i særlige tilfælde dispenseres fra reglerne.  

Spørger er i dette tilfælde en af de ultimative ejere, men er ikke nyindtrædende partner og er 

ligeledes heller ikke bestyrelses- eller direktionsmedlem.  

Skattestyrelsen bemærker, den reelle indflydelse er begrænset, da antallet af personselskabs-

deltagere er højt, og Spørger ikke sidder i bestyrelsen eller direktionen. Dog er der reel 

indflydelse i form af stemmeret på generalforsamlingen samt instruktionsbeføjelser over for 

øvrige ansatte. Skattestyrelsen vurderer derfor, den reelle indflydelse ikke entydigt opfylder 

kriterierne, og vurderingen i højere grad skal ses i sammenhæng med den økonomiske risiko. 

Til vurderingen af den økonomiske risiko medtages der hæftelsen på de direkte og indirekte 

ejerandele på i alt kr. 266.000 – 385.000. I tilknytning hertil vurderer Skattestyrelsen i dette 

tilfælde, den indskudte ansvarlige lånekapital i en størrelsesorden af kr. 7.000.000 – 10.000.000 

også skal medtages i vurderingen om økonomisk risiko, da dette indskud udgør et betydeligt 

beløb, der er uopsigeligt i en længere periode. Den økonomiske risiko vurderes derfor som 

værende høj. 

Derudover lægger Skattestyrelsen vægt på vederlagsformen, hvor Spørger ikke er garanteret 

en minimumsvederlæggelse, da partneren kun modtager vederlag ud fra personlig perfor-

mance, hvilket taler for en øget økonomisk risiko. 

På baggrund af den reelle indflydelse er begrænset, men den høje økonomiske risiko opvejer 

dette, har Skattestyrelsen vurderet, Spørger kunne anses for værende selvstændig erhvervs-

drivende, og derved er holdingselskabet rette indkomstmodtager, da især den økonomiske 

risiko ville være at anse for usædvanlig i et lønmodtagerforhold.  

Skattestyrelsen påpeger, såfremt den ansvarlige lånekapital formindskes vil dette have en 

påvirkning på afgørelsen af sagen.  

8.5.9 SKM2018.579.SR – Personen anses for lønmodtager 

I SKM2018.579.SR er der tale om præcis samme virksomhed som ovenstående afgørelse, 

SKM2018.580.SR, men forskellen ligger heri, hvem Spørger er. 
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Spørger er i dette tilfælde også en af de ultimative ejere, men modsat ovenstående afgørelse, så 

er Spørger nyindtrædende partner. Dette er således den eneste forskel i forhold til ovenstående 

sag. 

Skattestyrelsen bemærker dog i denne afgørelse, den økonomiske risiko som udgangspunkt 

udelukkende knytter sig til den selskabskapital, som personselskabsdeltageren har indskudt i 

partnerselskabet, hvorfor tilførsel af den ansvarlige lånekapital ikke medtages i denne 

vurdering. Det reelle indskud udgør derfor kr. 266.000-385.000 i form af indirekte og direkte 

ejerskab.   

Årsagen til Skattestyrelsen vurderer, den ansvarlige lånekapital på kr. 7.000.000-10.000.000 

ikke medtages i vurderingen er, Spørger har en tidshorisont på 3 år til at indskyde den 

ansvarlige lånekapital, da Spørger er nyindtrædende partner. Spørger har endnu ikke indbetalt 

denne, og den ansvarlige lånekapital udeholdes derfor fra vurderingen af den økonomiske 

risiko.  

Dog bemærker Skattestyrelsen, Spørger ikke er garanteret en minimumsvederlæggelse, da 

partneren kun modtager vederlag ud fra personlig performance, hvilket taler for en øget 

økonomisk risiko.  

Skattestyrelsen vurderer derfor i denne afgørelse, det er personselskabsdeltagernes 

indflydelse, der er central ved afgørelsen om, personen kan betragtes som selvstændig 

erhvervsdrivende. Her lægger Skattestyrelsen vægt på antallet af deltagere i partnerselskabet. 

Det vil sige jo flere deltagere, jo lavere reel indflydelse. Da der som tidligere nævnt i dette 

partnerselskab er 60-90 personselskabsdeltagere, og Spørger ikke sidder i bestyrelsen eller 

direktionen, vurderes den reelle indflydelse at være begrænset, på trods af Spørger har en vis 

indflydelse i form af instruktionsbeføjelser over andre ansatte og stemmeret som øvrige 

partnere.  

Da faktoren reel indflydelse er begrænset, vurderer Skattestyrelsen i denne afgørelse, den 

økonomiske risiko burde være højere til at opfylde kravene for at blive anset som selvstændig 

erhvervsdrivende. Det er derfor Skattestyrelsens vurdering, Spørger anses for værende 

lønmodtager.  
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Spørger kan anses for selvstændig erhvervsdrivende, når Spørger opfylder de samme 

kapitalkrav som øvrige personselskabsdeltagere, det vil sige når den ansvarlige lånekapital er 

indskudt, da den økonomiske risiko herved er forhøjet.  

8.5.10 SKM2019.360.SR – Personen anses for at være selvstændig 

erhvervsdrivende 

I denne afgørelse er der tale om en konstellation, hvor Spørger er eneste ultimativ ejer og ejer 

10 % af partnerselskabet direkte, mens de resterende 90 % ejes indirekte gennem et 

mellemholdingselskab. Spørger er både være direktør og medlem af bestyrelsen, som består af 

3 personer. Holdingselskabet har stiftet et anpartsselskab som komplementar til partnersel-

skabet og hæfter derved for hele sin anpartskapital på kr. 50.000, mens holdingselskabet og 

Spørger er kommanditister og hæfter derfor kun for deres indskud svarende til selskabs-

kapitalen på kr. 400.000.   

Spørger vil månedligt modtage acontovederlag ud fra anvendt tidsforbrug og opgaver, som 

løbende kan faktureres kunder, betinget af kundernes indbetalinger og vil personligt anvende 

virksomhedsordningen. Der vil ikke være et minimumsvederlag for udført arbejde i partner-

selskabet.  

På sigt overvejes det at optage nye partnere i partnerselskabet. Dette skal ske ved kapital-

forhøjelse med en formindskelse af Spørgers personlige andel og forholdsmæssigt holding-

selskabets andel. 

Komplementaren har ret til en forlods overskudsandel på minimum kr. 10.000 for den 

ubegrænset hæftelse og udpeger derudover også formanden for bestyrelsen, hvor beslutninger 

som har påvirkning på komplementarens hæftelse skal tiltrædes af komplementaren.  

Skattestyrelsens vurdering af, om Spørger kan anses som værende selvstændig erhvervs-

drivende, og dermed kan benytte virksomhedsordningen, bygger på den begrundelse, at 

partnerselskabet udøver selvstændig virksomhed, og i og med partnerselskabet er skatte-

mæssigt transparent, vil det personlige ejerskab betyde, Spørger anses som værende 

selvstændig erhvervsdrivende og har derfor mulighed for at anvende virksomhedsordningen. 
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Skattestyrelsen lægger således i denne sag ikke vægt på hverken økonomisk risiko eller reel 

indflydelse i form af personselskabsdeltagerantal, men foretager i stedet en vurdering af, 

hvorvidt partnerselskabet udøver selvstændig virksomhed.  

Skattestyrelsen gør dog opmærksom på, at ved optagelse yderligere partnere i partner-

selskabet, vil det kræve en konkret vurdering, om denne vil kunne blive anset for værende selv-

stændig erhvervsdrivende, ligesom udfaldet for Spørger vil kunne ændres i sådan en situation.  

8.6 Delkonklusion 

Ovenstående afgørelser er listet op i nedenstående skema for at skabe overblik. 

Afgørelse 
Antal 

personselskabsdeltagere 

Samlet 

hæftelse 
Konklusion 

SKM2019.410.SR 14  Kr. 10.000.000 Lønmodtager  

SKM2018.248.SR 8 Kr. 600  Selvstændig 

erhvervsdrivende  

SKM2019.462.SR 3 Kr. 0  Lønmodtager 

SKM2018.475.SR 2 Kr. 0 Selvstændig 

erhvervsdrivende  

SKM2019.125.SR 6 Kr. xxx.xxx  Selvstændig 

erhvervsdrivende  

SKM2019.355.SR 8 Kr. xxx.xxx + 

kr. xxx.xxx  

Selvstændig 

erhvervsdrivende  

SKM2018.621.SR 20-30 Kr. 7.000.000-

8.000.0000  

Selvstændig 

erhvervsdrivende  

SKM2018.580.SR 60-90 Kr. 266.000-

385.000 + kr. 

7.000.000-

10.000.000 

Selvstændig 

erhvervsdrivende  

SKM2018.579.SR 60-90 Kr. 266.000-

385.000 

Lønmodtager 
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Ud fra ovenstående kan vi konkludere, der bliver lagt vægt på to overordnede ting i 

vurderingen, om der konstateres lønmodtagerforhold eller om en person konstateres 

selvstændig erhvervsdrivende. Disse er, om der foreligger en økonomisk risiko og om der 

foreligger en reel indflydelse i personselskabet.  

Den reelle indflydelse vurderes dels på baggrund af antallet af personselskabsdeltagere, men 

Skattestyrelsen lægger ligeledes vægt på, hvorvidt alle personselskabsdeltagere har samme 

indflydelse. Det ses for eksempel ved sammenholdelse af SKM2019.462.SR og 

SKM2018.621.SR, hvor der er 3 personselskabsdeltagere i SKM2019.462.SR, og den reelle 

indflydelse udgør henholdsvis 17 % og 34 % for de to Spørgere, hvor disse ikke vurderes at 

have nogen reel indflydelse af Skattestyrelsen, mens der i SKM2018.621.SR er 20-30 

personselskabsdeltagere svarende til en reel indflydelse på 7,35 % og det vurderes, der er tale 

om reel indflydelse i denne sag. Denne sammenholdelse tydeliggør, der ikke udelukkende kan 

henses til deltagerantal eller den reelle indflydelse opgjort i procent, idet der er andre faktorer, 

der også vægtes i denne forbindelse. Her ses det gentagne gange i afgørelserne, der bliver lagt 

vægt på om andre personselskabsdeltagere, direktion eller bestyrelse har instruktions-

beføjelser overfor Spørgeren, og hvorvidt Spørgeren selv har instruktionsbeføjelser overfor 

ansatte. Skattestyrelsen lægger ligeledes vægt på, hvilke rettigheder og forpligtelser Spørger 

har i forhold til kunder, herunder om de kan opsige samarbejdsaftalen med personselskabet og 

medtage kunder, som det for eksempel er tilfældet i SKM2018.248.SR.  

Det ses dog i SKM2018.580.SR, i tilfælde hvor den reelle indflydelse anses for værende 

begrænset, vil den økonomiske risiko skulle opveje dette i form af ekstraordinær høj risiko. Der 

er dog ingen beløbsmæssige grænser herpå, men i SKM2018.580.SR er en samlet hæftelse på 

kr. 7.266.000-10.385.000 anset for at være en tilstrækkelig høj hæftelse for at kompensere for 

den begrænsede reelle indflydelse. På samme måde er det vurderet af Skattestyrelsen, en 

samlet hæftelse på kr. 266.000-385.000 er for lidt, når den reelle indflydelse er begrænset. Der 

er dog et stort spænd mellem de to afgørelser, hvorfor det fortsat ikke giver nogle klare 

retningslinjer for, hvornår man som personselskabsdeltager kommer i kategori som 

SKM2019.360.SR 1 Kr. 400.000 Selvstændig 

erhvervsdrivende  
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selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Skattestyrelsen lægger ligeledes vægt på i 

disse afgørelser, at når den økonomiske risiko vurderes, ses der ikke udelukkende på den 

samlede hæftelse men også på vederlæggelsesmodellen.  Her lægges der vægt på, person-

selskabsdeltageren ikke har krav på noget minimumsvederlag, men det i stedet afhænger af 

personselskabsdeltagerens egne præsentationer for at kunne blive betragtet som selvstændig 

erhvervsdrivende. Dette bliver for eksempel afgørende i SKM2019.410.SR, hvor Spørger 

vurderes at være lønmodtager, idet personen har krav på minimumsvederlag.  

I forhold til den økonomiske risiko fremgår det også af de bindende svar, Skattestyrelsen lægger 

vægt på, om det er personselskabsdeltageren, der bærer erstatningsansvaret eller om det er 

personselskabet. Det er for eksempel tilfældet i SKM2018.248.SR, hvor Skattestyrelsen udtaler, 

dette øger den økonomiske risiko for personselskabsdeltageren, da deltageren bærer erstat-

ningsansvaret. På samme måde vurderer Skattestyrelsen, det øger den økonomiske risiko, når 

personselskabsdeltageren selv afholder erhvervsmæssige omkostninger, herunder omkost-

ninger til efteruddannelse, repræsentation med videre.  

Vi kan derfor konkludere, man ikke udlede nogle klare retningslinjer i forhold til 

personselskabsdeltagerantal og samlet hæftelse ud fra de afgivne bindende svar, hvilket gør det 

svært for en rådgiver at skulle rådgive herom. Det vil i stedet være en klar anbefaling at få et 

bindende svar fra Skattestyrelsen, om hvorvidt personen anses for at være lønmodtager eller 

selvstændig erhvervsdrivende, da der er mange faktorer, der spiller ind i en sådan vurdering. 

Det vil derfor fortsat altid være en konkret vurdering, når der sondres mellem lønmodtager og 

selvstændig erhvervsdrivende på trods af, der er faldet en del afgørelser på området.  

9. Vurdering af konsekvenserne ved lovændringen  

Med indførslen af Ligningsloven § 4 var det lovgivers hensigt at fjerne skattemotivationen ved 

deltagelse i personselskaber som fysisk person, for herigennem at opnå fradrag i den øvrige 

skattepligtige indkomst ved underskud i personselskaber. Indførslen af lovændringen har 

virket efter hensigten, da fordelen i at kunne fratrække virksomhedens underskud i øvrig 

skattepligtig indkomst er blevet fjernet. Lovændringen har dog i høj grad skabt en stor 

usikkerhed omkring, hvornår man anses som selvstændig erhvervsdrivende, da der ved 
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indførslen af lovændringen lægges op til, der skal ske en konkret vurdering af den enkelte 

situation. Dette gør det særligt besværligt for personselskaber med mange deltagere.  

Man kan dernæst diskutere, hvorvidt loven rammer for bredt, idet det fremgår af lovforslaget, 

loven primært var tiltænkt at ramme kommanditister eller lønmodtagere, der tidligere med en 

minimal risiko og investering kunne opnå skattemæssig status som selvstændig erhvervs-

drivende, og dermed blandt andet benytte sig af fordelene i virksomhedsordningen. Loven var 

dermed primært indført, som tidligere nævnt, med det formål at forhindre misbrug af 

deltagelse i personselskaber.  

Indførslen af denne lov rammer også særligt rådgivningsfirmaer herunder konsulenter, 

advokater og revisorer, som typisk organisere sig i et partnerselskab. Disse personselskabsdel-

tagere havde ikke nødvendigvis til hensigt at misbruge ordningen, men vil i nogle tilfælde 

alligevel blive omfattet, idet der som regel er mange personselskabsdeltagere i disse virksom-

heder.  

Konsekvensen ved en personselskabsdeltager i et skattetransparent selskab efter lovved-

tagelsen anses for at være lønmodtager er, deltagerens vederlag for udført arbejde fra selskabet 

skal behandles som løn og ikke indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Dette betyder 

blandt andet, eventuelt opsparet overskud i virksomhedsordningen kommer til beskatning.  

Det kan i yderste konsekvens også betyde trippelbeskatning, hvis personselskabet ejes gennem 

et holdingselskab, hvor man tidligere har troet, man blev anset som selvstændig erhvervs-

drivende. Man kan også her diskutere, hvorvidt loven rammer for hårdt. For er det rimeligt, 

man ved en fejlvurdering om, hvorvidt man anses for selvstændig erhvervsdrivende eller 

lønmodtager, skal trippelbeskattes af sin indkomst? Højesteret har i SKM2015.717.HR fastgjort, 

det ikke er muligt at foretage betalingskorrektion i sager vedrørende rette indkomstmodtager. 

Dog er der mulighed for, der kan opnås tilladelse til omgørelse såfremt det kan dokumenteres 

at valg af virksomhedsform er sket på baggrund af skatteudskydelse. Men da lovgivningen har 

tilbagevirkende kraft, er det de færreste personselskabsdeltagere, som ved indtræden i et 

personselskab har sikret sig at have dokumentationen i orden på daværende tidspunkt, således 

disse vil kunne undgå at komme i trippelbeskatningen i tilfælde af fejlvurdering af rette 

indkomstmodtager.  
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Dette har betydet, man i praksis har set eksempler på situationer, hvor man har forsøgt at 

reparere på et sådan udfald ved at foretage en kapitalindskydelse i form af for eksempel 

ansvarlige lån. Dog uden belæg for om de ansvarlige lån er nok til udfaldet ændres, således 

personen anses som selvstændig erhvervsdrivende. Dette skyldes blandt andet som tidligere 

nævnt, det ikke kun er hæftelsen, der er afgørende for, om personen falder i den ene eller anden 

kategori. Derudover er der ikke faldet nogle afgørelser, der kan argumentere for, man kan 

reparere på situationen, således det får tilbagevirkende kraft. I SKM2018.579.SR blev det for 

eksempel tydeliggjort, Spørger først ville blive anset for at være selvstændig erhvervsdrivende 

på tidspunktet for indskydelse af de ansvarlige lån. Det vil sige, erhvervet indkomst i perioden 

op til indskydelsen vil blive betragtet som A-indkomst. Dette bindende svar giver dermed en 

indikation af, en reparation på forholdet ikke er muligt med tilbagevirkende kraft.  

Ud over vederlaget har personselskabsdeltageren foretaget et indskud i det skattetransparente 

selskab ved køb af ejerandele. Afkastet af denne investering kan derved som udgangspunkt godt 

betragtes som erhvervsmæssig indkomst, såfremt ejerandelen i sig selv udgør en erhvervs-

virksomhed i et større omfang. Derved kan deltageren også fradrage driftsudgifter, som knytter 

sig til selve investeringen. Det vil sige, deltagerens indkomst skal deles op i løn for udført 

arbejde i virksomheden og virksomhedsindkomst, hvor virksomhedsindkomsten består af 

resultatandelen i virksomheden. Det er således op til det skattetransparente selskab, ud fra en 

konkret vurdering, at opdele det udbetalte beløbet til deltageren i henholdsvis løn eller afkast 

af investering. Det må her antages, acontoudbetalinger må behandles som A-indkomst. Ved 

regnskabsårets afslutning foretages der en endelig opgørelse over fordelingen, hvor der må 

foretages en lønregulering, hvis opgørelsen ændres.  

Derudover vil der være den konsekvens for personselskabsdeltageren, som frem til lov-

ændringen har anvendt virksomhedsordningen, aktien i personselskabet anses for hævet via 

hæverækkefølgen, men en eventuel gældsandel anses for indskud på indskudskontoen. Aktien 

vil dog anses for at være af privat karakter, når den ikke længere kan indgå i virksomheds-

ordningen.   
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9.1 Løsningsforslag 

Konsekvensen af Ligningsloven § 4 hvor investorer ikke er sikre på konsekvenserne af 

deltagelse i et personselskab, kan risikere at betyde, investorer undlader at foretage investe-

ringer i personselskaber, idet konsekvenserne af de respektive investeringer ikke er klare nok. 

Det vurderes derfor ikke at være en optimal løsning at skulle få bindende svar fra 

Skattestyrelsen ved hvert personselskab og for alle personselskabsdeltagerne for at kende 

konsekvenserne af deltagelse heri.  

Dog vil det være et svært område at lovgive indenfor, således der gives nogle klare 

retningslinjer. Det er dog vores vurdering, man bør kunne nedbringe tvivlen ved at sætte nogle 

beløbsmæssige tal på. Såfremt man ikke er indenfor disse kategorier, må løsningen så blive at 

få bindende svar.  

Løsningen på dette kunne for eksempel være at opstille nogle minimumsbetingelser for en 

personselskabsdeltager vil kunne anses for at være selvstændig erhvervsdrivende. 

Betingelserne kunne lyde således: 

1. Personselskabsdeltageren skal have stemmeret, der desuden er i lighed med øvrige 

personselskabsdeltageres stemmeret 

2. Personselskabsdeltageren skal have instruktionsbeføjelser for eget udført arbejde og 

over andre ansatte, og øvrige personselskabsdeltagere vil ikke have 

instruktionsbeføjelser over for den pågældende personselskabsdeltager 

3. Vederlaget skal variere efter personselskabsdeltagerens præsentationer 

4. Der må ikke gives minimumsvederlag 

Såfremt der er ubegrænset hæftelse vil personselskabsdeltageren blive anset som selvstændig 

erhvervsdrivende, når de øvrige 4 ovenstående betingelser er opfyldt. Er der herimod tale om 

begrænset hæftelse, ville dette kræve yderligere retningslinjer. Dette kunne eksempelvis være, 

en personselskabsdeltager med begrænset hæftelse skulle have en minimumshæftelse på kr. 

40.000 såfremt personselskabsdeltagerantallet var 2. Svarende til kapitalkravet i et anparts-

selskab. For hver ekstra personselskabsdeltager, der deltog i personselskabet, ville 

minimumskravet på kr. 40.000 stige med kr. 40.000 for hver ekstra personselskabsdeltager. 
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Ved definitionen af økonomisk hæftelse vil gælde kapitalindskud og ansvarligt lån, begge dele 

skal være fuldt indbetalt før de fulde beløb vil medgå i beregningen for den samlede hæftelse.  

9.1.1 Eksempel A 

En person deltager i et partnerselskab, hvor de oplistede 4 krav er opfyldt. Personselskabs-

deltagerantallet er 8 i dette partnerselskab. Kapitalindskuddet ville derfor skulle udgøre kr. 

280.000 (=40.000 *(8-1)) for, personselskabsdeltageren vil kunne anses for at være selv-

stændig erhvervsdrivende.  

9.1.2 Eksempel B 

I et partnerselskab med 100 personselskabsdeltagere opfylder personselskabsdeltageren de 4 

oplistede krav. Personselskabsdeltageren har indskudt kr. 400.000 i selskabskapital og har 

indbetalt et ansvarligt lån på kr. 4.000.000. Den samlede hæftelse udgør derfor kr. 4.400.000, 

og personselskabsdeltageren opfylder dermed mindste kravet på kr. 3.960.000 (40. 000*(100-

1)). Personselskabsdeltageren vil derfor blive anset som værende selvstændig erhvervs-

drivende.  

9.1.3 Eksempel C 

I et partnerselskab med 6 personselskabsdeltagere opfylder personselskabsdeltageren 

betingelse 2, 3 og 4, men ikke betingelse 1. Personselskabsdeltageren har derudover en samlet 

hæftelse på kr. 2.000.000. I dette tilfælde vil personselskabsdeltageren ikke opfylde de 

oplistede krav, og denne personselskabsdeltager vil derfor skulle have bindende svar for at få 

afklaring på, hvorvidt personen ville blive anset som lønmodtager eller selvstændig 

erhvervsdrivende.  

Ovennævnte løsningsforslag gør således ikke, man undgår tvivlsspørgsmål fuldstændig, men 

det kan minimere tvivlen, og det ville gøre det nemmere at agere ud fra. Der vil dog stadig være 

virksomhedskonstellationer, der vil kræve konkrete vurderinger, men det er vores vurdering, 

man ikke vil kunne udforme lovgivning, der vil forhindre dette.  
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10. Perspektivering 

På samme måde som man ved indførslen af Ligningsloven § 4 forsøgte at fjerne skattemotiva-

tionen ved at deltage i et personselskab, har man ligeledes grebet ind i forhold til investeringer 

i 10-mandsprojekter. Det blev blandt andet gjort ved fremsættelse af lovforslag L 103 – forslag 

til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven.  

Formålet med L 103 var at begrænse den asymmetri, der var opstået ved beskatning af fysiske 

personers investeringer i 10-mandsprojekter eller kommanditselskaber, hvilket blandt andet 

vedrørte solcelle- og vindmølleparker og ejendomme i udlandet. Indtil da havde disse projekter 

været kendetegnet ved, projektet de første par år genererede underskud, hvor personselskabs-

deltagerne havde mulighed for at fradrage underskuddet med fuld skatteværdi i anden 

personlig indkomst, hvilket kunne nedbringe topskattebetalingen. Når først projektet skabte 

overskud, ville Danmark herefter ved nogle projekter dele beskatningsretten med en 

udenlandsk stat, hvilket skabte et mindre skatteprovenu til den danske stat. Man kunne således 

spare en del skat ved at deltage et 10-mandsprojekt, hvorfor ordningen ofte blev misbrugt til 

dette formål.  

Lovforslaget indebar en kildeartsbegrænsning af underskud, som var opstået i de tilfælde, hvor 

10-mandsprojekter blev drevet i et personselskab, og hvor deltagerne hæftede begrænset og 

ikke i væsentligt omfang deltog i virksomhedens drift. Det vil sige, i første omgang vedrører 

forslaget kommanditselskaber og partnerselskaber, idet der i interessentskaber er ubegrænset 

hæftelse. 

Ved betænkningerne til lovforslaget opstår der bekymring i forhold til, hvorvidt der ved 

indførsel af ovenstående lovforslag vil opstå skattespekulationer i, man vælger at investere 

gennem et interessentskab fremfor for eksempel et kommanditselskab for på den måde at 

komme uden om reglerne, grundet interessentskaberne ubegrænsede hæftelse.  Interessent-

skaberne ville i sådan en situation have mulighed for alligevel at begrænse hæftelsen gennem 

optagelse af lån på nonrecoursevilkår. Dette medfører, lovforslaget ændrer sig fra kun at 

vedrøre kommanditistselskaber og partnerselskaber til at omfatte alle personselskaber 

herunder interessentskaber. Dette får således betydning for lovens udformning, idet Lov nr. 

682 af 09-06-2017 bliver vedtaget, og der kommer ændring af Virksomhedsskatteloven og 
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Personskatteloven. I Personskatteloven foretages der en ændring af § 13, hvor der indsættes et 

stk. 7, som lyder som følgende: 

”Stk. 7. Underskud fra virksomhed, der drives i et efter danske skatteregler skattemæssigt 

transparent selskab m.v., hvis forhold er reguleret af selskabslovgivning, en selskabsaftale el.lign., 

kan ikke fradrages i den skattepligtiges øvrige skattepligtige indkomst. Underskuddet fremføres 

til fradrag i positiv skattepligtig indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed. 1. og 2. 

pkt. gælder dog ikke, hvis den skattepligtige deltager eller i mindst 36 måneder af sin ejertid har 

deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang. 1. og 2. pkt. omfatter ikke underskud omfattet 

af stk. 6.” 

Virksomhedsskatteloven ændres ved, at der i § 2, stk. 3 indsættes efter 

”virksomhedsordningen”: ”jævnfør dog § 13, stk. 5”. Derudover indsættes et stk. 5 i § 13, som 

lyder: 

”Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for underskud fra virksomhed, der drives i et efter danske 

skatteregler skattemæssigt transparent selskab m.v., hvis forhold er reguleret af 

selskabslovgivning, en selskabsaftale el.lign. Underskud omfattet af 1. pkt. kan ikke fradrages i 

anden virksomheds skattepligtige indkomst eller i den skattepligtiges øvrige skattepligtige 

indkomst, men underskuddet fremføres til fradrag i positiv skattepligtig indkomst i et senere 

indkomstår fra samme virksomhed. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, hvis den skattepligtige deltager 

eller i mindst 36 måneder af sin ejertid har deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang.”39 

Indførslen af ovenstående lovændringer gav anledning til spørgsmål dels i forhold til 

definitionen på den væsentlige deltagelse i virksomhedens drift og dels i forhold til muligheden 

for fradrag ved tilkøb af aktiver. 

10.1 Væsentlig deltagelse i virksomhedens drift 

Det fremgår af loven, det altafgørende, i forhold til om man som personselskabsdeltager bliver 

omfattet af denne kildeartsbegrænsning, er den væsentlige deltagelse i virksomhedens drift.  

 
39 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191810 
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Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, i vurderingen om hvorvidt deltagelsen er 

væsentlig, skal der, på samme måde som i anpartsreglerne Personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 9, 

henses til reglerne om etablerings- og iværksætterkontoen. Her fremgår det, væsentlig 

deltagelse i virksomhedens drift udgør arbejde i 50 timer eller derover om måneden. Det vil 

sige, personselskabsdeltagerne i de respektive personselskaber skal have en arbejdsindsats på 

under 50 timer om måneden, for de bliver omfattet af dette lovindgreb. Dette giver som 

udgangspunkt ikke udfordringer, i forhold til virksomheder der har drift hele året, dog gav dette 

anledning til spørgsmål, når det drejer sig om virksomheder med sæsonbetonet arbejde. Dette 

skyldes, det i disse virksomheder ikke vil være usædvanligt, driften i nogle måneder vil stå 

fuldstændig stille, mens der i andre måneder vil blive arbejdet på højtryk, da indtjenings-

perioden er forkortet. Spørgsmålet gik derfor på, om virksomheder med sæsonbetonet arbejde 

vil komme ind under kildebegrænsningen, da de i nogle måneder ikke vil have mulighed for at 

opfylde betingelserne om væsentlig deltagelse i driften. Ligeledes blev der stilles spørgsmål ved 

kravet om de 36 måneder. For ville de 36 måneder bestå af 3 år for sæsonbetonet arbejde, eller 

ville det komme til at indebære flere år, idet det kun var månederne med drift, der ville blive 

medregnet.  

Denne problemstilling er besvaret i SKM2018.18.SR. Her slår Skattestyrelsen fast, at 

personselskabsdeltagere i virksomheder med sæsonbetonet arbejde kun vil blive vurderet ud 

fra de måneder, hvor virksomheden har drift. I dette bindende svar er der tale om en 

landbrugsejendom, hvor driften er sæsonpræget i forbindelse med såning og høst. I disse 

måneder blev der arbejdet væsentligt over de 50 timer om måneden, mens det i de øvrige 

måneder på året ikke var muligt at opfylde arbejdstidskravet på 50 timer om måneden. 

Skattestyrelsen slår her fast, på trods af det kun er nogle måneder af indkomståret, der opfylder 

arbejdstidskravet, vil hele det pågældende år blive anset for at have opfyldt kravet, selvom der 

ikke arbejdes i væsentligt omfang i de øvrige måneder, idet der er tale om en sæsonbetonet 

virksomhed.  Skattestyrelsen begrunder dette med, at disse ejere anses for aktive erhvervs-

drivende og ikke passive investorer, og det har aldrig været lovgivers intention at ramme de 

aktive erhvervsdrivende, som det også fremgår af bemærkningerne til lovforslaget.  
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10.2 Mulighed for fradrag ved tilkøb af aktiver 

Loven trådte i kraft for virksomheder, der er erhvervet efter d. 11. maj 2017. Det fremgår 

yderligere af loven, at såfremt selvsamme virksomhed foretager udvidelse af sin virksomhed 

ved erhvervelse af nye aktiver, hvor disse ikke er nødvendige for virksomhedens fortsatte drift, 

vil loven have virkning på den nyerhvervede del af virksomheden. Dette sætter tvivl omkring, 

hvornår aktiver anses for at være nødvendige for virksomhedens fortsatte drift. Lovgiver har i 

den forbindelse oplyst, dette altid vil være en konkret vurdering.  

Udfordringen opstår særligt i forhold til virksomheder, der ejer ejendomme, hvor man vælger 

at ombygge ejendommen for således at forbedre virksomhedens indtjeningsevne. Det fremgår 

af bemærkningerne til lovforslaget, en mindre udvidelse i form af ombygning af en udlejnings-

ejendom, vil blive anset for at være nødvendig for virksomhedens drift, mens det for eksempel 

ved køb af en tilsvarende bygning ikke vil blive anset for at være nødvendig for virksomhedens 

fortsatte drift. Der er endnu ikke faldet afgørelser herpå og ligeledes er der ikke afgivet nogle 

bindende svar herpå. Der foreligger derfor fortsat en del tvivl på dette område. Men netop dette 

tvivlsspørgsmål kan have stor betydning for beskatningen af virksomhedens indkomst. 

10.3 Eksempel på ejendom 

For at klargøre konsekvenserne af en virksomhed, der ejer en ejendom, hvor afgørelsen falder 

på, denne ikke vil kunne benytte sig af virksomhedsordningen, har vi opstillet nedenstående 

eksempel.  

År 1     
Regnskabsmæssigt resultat før afskrivninger   300.000 
Afskrivninger   -333.333 
Finansielle poster     -150.000 
Resultat før skat     -183.333 

    
    

Skattepligtig indkomst   -183.333 
Regnskabsmæssige afskrivninger   333.333 
Skattemæssige afskrivninger     -400.000 
Skattemæssigt resultat   -250.000 
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Skattemæssigt resultat før renter   -100.000 
Renter     -150.000 
Skattemæssigt resultat     -250.000 

    
    

Ejendom        
Anskaffelsessum Afskrivningssats 400.000 
10.000.000 4 %     

 

Af ovenstående fremgår det virksomheden har en negativ skattepligtig indkomst på kr. 

250.000. Af den skattepligtige indkomst udgør kr. 150.000 renteudgifter. Som beskrevet i afsnit 

6, kan den skattepligtige fradrage renteudgifter i personlig indkomst ved anvendelse af 

virksomhedsordningen. Ligeledes er det muligt at fradrage virksomhedens indkomst i anden 

personlig indkomst således nedbringe beskatningsgrundlaget. Ved nedenstående eksempel af 

beskatning af indkomsten efter virksomhedsordningen, har den skattepligtige foruden 

virksomhedens resultat på kr. -250.000 også en lønindkomst på kr. 2.000.000.  

  VSO 

  Indkomstgrundlag Skat 
Personlig indkomst   1.750.000 892.500 
Lønindkomst 2.000.000   
Virksomhedsindkomst -250.000   

    
Kapitalindkomst   0 0 
Renteudgifter 0   

    
Ligningsmæssige fradrag       
Beskæftigelsesfradrag 37.200 39.300 10.218 
Jobfradrag 2.100   

    
Skattepligtig indkomst   1.789.300   
Årets skat     882.282 

 

Som det ses af ovenstående, vil den skattepligtige ved beskatning efter virksomhedsordningen 

betale en skat på kr. 882.282. Ved sammenholdelse af virksomhedsordningen til beskatning 

efter personskatteloven, hvor kildeartsbegrænsningen i øvrigt gør sig gældende, vil 

beskatningen se således ud: 
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 Personskatteloven 

  Indkomstgrundlag Skat 
Personlig indkomst   2.000.000 1.020.000 
Lønindkomst 2.000.000   
Virksomhedsindkomst 0   

    
Kapitalindkomst   -150.000 -42.000 
Renteudgifter -150.000   

    
Ligningsmæssige fradrag       
Beskæftigelsesfradrag 37.200 39.300 10.218 
Jobfradrag 2.100   

    
Skattepligtig indkomst   1.889.300   
Årets skat     967.782 

 

Dette betyder, den skattepligtige i år 1 vil skulle betale kr. 85.500 mere i skat i år 1, såfremt 

vedkommende bliver ramt af indgrebet herfor. Man vil således skulle betale cirka 10 % mere i 

skat i dette eksempel ved at være omfattet af lovindgrebet, og dermed skulle beskattes efter 

personskatteloven med kildeartsbegrænsning af underskud. Ser man på konsekvensen af dette 

henover en årrække, kan vi tage udgangspunkt i år 2, hvor virksomheden har en positiv 

indkomst som lyder som følgende: 

År 2    
Regnskabsmæssigt resultat før afskrivninger   900.000 
Afskrivninger   -333.333 
Finansielle poster     -150.000 
Resultat før skat     416.667 

    
    

Skattepligtig indkomst   416.667 
Regnskabsmæssige afskrivninger   333.333 
Skattemæssige afskrivninger     -400.000 
Skattemæssigt resultat     350.000 

    
    

Skattemæssigt resultat før renter   500.000 
Renter     -150.000 
Skattemæssigt resultat     350.000 
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Ejendom        
Anskaffelsessum Afskrivningssats 400.000 
10.000.000 4 %     

 

På samme vis som i år 1 vil virksomheden ved anvendelse af virksomhedsordningen kunne 

fradrage renteudgifter i den personlige indkomst. 

 VSO 

  Indkomstgrundlag Skat 
Personlig indkomst   2.350.000 1.198.500 
Lønindkomst 2.000.000   
Virksomhedsindkomst 350.000   

    
Kapitalindkomst 0 0 0 
Renteudgifter 0   

    
Ligningsmæssige fradrag       
Beskæftigelsesfradrag 37.200 39.300 10.218 
Jobfradrag 2.100   

    
Skattepligtig indkomst   2.389.300   
Årets skat     1.188.282 

 

Ved ovenstående eksempel har man valgt ikke at opspare virksomhedens overskud på trods af, 

den personlige indkomst er over topskattegrænsen. Ved opsparing af virksomhedens overskud 

havde beskatningen været lavere, idet indkomsten kun var blevet acontobekattet med 22 %. 

Men for at gøre nemt sammenligneligt med personskatteloven, har vi i dette eksempel ladet 

indkomsten komme til beskatning.  
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 Personskatteloven 

  Indkomstgrundlag Skat 
Personlig indkomst   2.400.000 1.224.000 
Lønindkomst 2.000.000   
Virksomhedsindkomst 400.000   

    
Kapitalindkomst   -150.000 -42.000 
Renteudgifter -150.000   

    
Ligningsmæssige fradrag       
Beskæftigelsesfradrag 37.200 39.300 10.218 
Jobfradrag 2.100   

    
Skattepligtig indkomst   2.289.300   
Årets skat     1.171.782 

 

Som det ses af ovenstående, er virksomhedens samlede skattepligtige indkomst lavere i år 2, 

hvis man sammenholder med år 2 i virksomhedsordningen. Dette skyldes, virksomhedens 

negative indkomst fra år 1 modregnes i den positive indkomst i år 2, og derfor skal der i år 2 

betales kr. 16.500 mindre i skat ved anvendelse af personskatteloven fremfor anvendelse af 

virksomhedsordningen. Dette skyldes, fradraget for den negative indkomst blev taget i 

virksomhedsordningen allerede i år 1. Dette betyder dog stadig samlet set, virksomheden 

betaler kr. 69.000 mindre i skat ved anvendelse af virksomhedsordningen. Ydermere vil den 

skattepligtige kunne optimere sin indkomst endnu mere ved at opspare overskud fra år 2 og 

vente med at hæve overskuddet til år med en lav personlig indkomst.  

Endvidere ville det være muligt for den skattepligtige at foretage nye investeringer i 

virksomhedsordningen for det opsparet overskud, hvor dette kun er blevet acontobeskattet 

med 22 %. Vi kan således konkludere, det har stor økonomisk betydning for, hvordan udfaldet 

af eventuelt kommende afgørelser og/eller bindende svar på ejendomme, der drives i 

personselskaber, kommer til at være.  

10.4 Sammenholdelse af LL §4 og PSL §13 stk.7 og VSL § 13 stk. 5 

Ovenstående eksempel giver et indblik i de økonomiske og skattemæssige konsekvenser, det 

har for den skattepligtige ikke at kunne anvende virksomhedsordningen i tilfælde, hvor der er 

store renteudgifter. Eksemplet, der tager udgangspunkt i Personskatteloven §13 stk. 7 og 
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Virksomhedsskatteloven § 13 stk. 5, kunne ligeledes være et eksempel af konsekvenserne af 

Ligningsloven § 4, hvor personselskabsdeltageren anses for ikke at være selvstændig 

erhvervsdrivende, og dermed ikke har muligheden for at anvende virksomhedsordningen.  

Konsekvenserne er derfor i begge tilfælde store, og indførslen af begge indgreb har ført til 

mange tvivlsspørgsmål, hvor der i begge tilfælde er lagt op til, det vil være en konkret vurdering, 

om hvorvidt man er omfattet er lovgivningen.  

Dog er der i Ligningslovens § 4 faldet afgørelser og bindende svar på området, som giver nogle 

indikationer om, hvordan retningslinjerne forholder sig. Men som beskrevet i delkonklusionen 

til dette, er dette blot indikationer og ikke klare retningslinjer for, hvornår man falder ind under 

lovgivningen og ikke kan blive anset for at være selvstændig erhvervsdrivende. På samme måde 

er der ingen klare retningslinjer i forhold køb af aktiver, som er nødvendige for virksomhedens 

fortsatte drift, og således kan undgå at falde ind under Personskatteloven § 13 stk. 7 og 

Virksomhedsskatteloven § 13 stk. 5. Men modsat Ligningslovens § 4, er der inden for dette 

område hverken faldet afgørelser eller bindende svar. Man ved derfor endnu ikke, hvordan 

dette udvikler sig.  

Dette skaber forvirring blandt virksomhedsejere og kan forhindre dem i at træffe beslutninger 

på rette grundlag, idet det er svært at forudse, hvilket udfald sagen ville have.  

Man kan derfor diskutere om indførslen af L 103 af 2016-17 rammer for hårdt, idet den også 

rammer ejendomme, hvor virksomhedsejerne ikke har til hensigt at misbruge virksomheds-

ordningen ved at fortage ombygning af for eksempel en ejendom. I bemærkningerne til 

lovforslaget kommenterer Karsten Lauritzen herpå, dette ikke menes at være tilfældet, idet 

underskuddet blot er kildeartsbegrænset, og derfor ikke går tabt men kan modregnes i 

virksomhedens senere positive indkomst. Interessen i at investere i rentable ejendoms-

virksomheder, mener han derfor ikke, bør påvirkes af denne lov. Men som fremlagt gennem 

tidligere eksempel vil det dog stadig have stor betydning for, om de omfattes eller ej i forhold 

til anvendelse af virksomhedsordningen, og de muligheder der ligger heri.  
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11. Konklusion 

Vi kan konkludere, ved indførsel af lov nr. 684 af 8. juni 2017, er det lykkes lovgiver at fjerne 

skattemotivationen for at deltage i et personselskab, når der kun ydes en lav økonomisk risiko. 

Dette skyldes, det jævnfør Ligningslovens § 4 ikke længere er nok blot at deltage i et 

personselskab for at blive anses som selvstændig erhvervsdrivende og dermed have mulighed 

for at anvende virksomhedsordningen, som praksis ellers tidligere har været. Dette gælder for 

alle personselskaber og rammer således både personselskabsdeltagere i kommanditist- og 

partnerselskaber men også interessentskaber. Interessentskaber er ellers defineret som 

personselskaber, hvor personselskabsdeltagerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk, 

og netop denne personlige, ubegrænsede hæftelse burde som udgangspunkt gøre, person-

selskabsdeltageren yder den nødvendige økonomiske risiko for at kunne blive anset som 

selvstændig erhvervsdrivende. Dog har afgørelser på området vist, der er tilfælde, hvor 

Skattestyrelsen har vurderet interessenter til at blive anset som lønmodtager. Dette skyldes, 

Skattestyrelsen har vurderet i det enkelte tilfælde, at interessenternes økonomiske risiko ikke 

har kunne opveje deres begrænsning i forhold til interessenternes reelle indflydelse i interes-

sentskabet.  

Ved en gennemgang af bindende svar og afgørelser fra Skattestyrelsen om, hvorvidt en 

personselskabsdeltager kan anses for at være selvstændig erhvervsdrivende, konkluderes det, 

der ikke kan drages nogle klare retningslinjer for, hvornår en personselskabsdeltager vil blive 

anset som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Ved gennemgangen af disse 

afgørelser ses det, Skattestyrelsen lægger vægt på forskellige forhold i de forskellige afgørelser, 

og der ligeledes er mange faktorer, der spiller ind, når den reelle indflydelse og den økonomiske 

risiko gøres op. Vi kan dog konkludere, i forhold til vurdering af den reelle indflydelse vægtes 

stemmerettigheder og instruktionsbeføjelser højt. Såfremt personselskabsdeltageren hverken 

er i bestyrelsen eller direktionen, vil personselskabsdeltagerens stemmerettighed alligevel 

kunne opveje for noget af dette, såfremt stemmerettigheden er den samme eller bedre end for 

de øvrige personselskabsdeltagere. Instruktionsbeføjelserne gælder både i forhold til udførslen 

af eget arbejde, men også til at have instruktionsbeføjelser overfor ansatte. Der lægges 

herunder vægt på, at personselskabsdeltageren ikke er underlagt andres instruktions-

beføjelser. På samme måde vægtes det højt i forhold til de rettigheder personselskabs-
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deltageren har til sine kunder, således personselskabsdeltageren har ret til at medtage sine 

kunder, såfremt personselskabsdeltageren vælger at stoppe samarbejdet i personselskabet.  

I forhold til den økonomiske risiko vægter Skattestyrelsen hæftelsen højt herunder både 

kapitalindskud, indbetalte ansvarlige lån og ubegrænset personlig hæftelse. Der er her set 

afgørelser der, på trods af personselskabsdeltageren har forpligtet sig til at afgive et ansvarligt 

lån inden for en kort årrække, vil dette lån først medgå i opgørelsen over den samlede hæftelse, 

såfremt lånet er indbetalt.  

Ydermere lægger Skattestyrelsen vægt på vederlagsformen, således denne skal variere efter 

personselskabsdeltagerens præsentationer for at denne del vil blive betragtet som en del af den 

økonomiske risiko. Minimumsvederlag vil derimod tale for lønmodtagerforhold, idet den 

økonomiske risiko er begrænset herigennem. I de tilfælde hvor personselskabsdeltageren har 

erstatningsansvaret og selv afholder udgifter, vil dette ligeledes blive vægtet højt, når Skatte-

styrelsen vurderer den økonomiske risiko.  

Der er derfor mange faktorer, der spiller ind og nogle vægter højere end andre. Der ses et 

mønster i afgørelserne, der viser, der stilles højere krav til den økonomiske risiko, såfremt den 

reelle indflydelse vurderes at være begrænset. På samme måde hvis den økonomiske risiko 

vurderes at være begrænset, stilles der højere krav til den reelle indflydelse. Det vil dog altid 

være en konkret vurdering, om en personselskabsdeltager anses for at være lønmodtager eller 

selvstændig erhvervsdrivende, trods der er kommet en del afgørelser på området. Man bør 

derfor særligt være opmærksom på dette, i de tilfælde personen deltager gennem et kapital-

selskab, idet en fejlvurdering om kapitalselskabet anses for selvstændig erhvervsdrivende og 

dermed rette indkomstmodtager i værste fald kan betyde trippelbeskatning.  

Ligningsloven § 4 har derfor betydelige konsekvenser for personer, der har deltaget gennem et 

kapitalselskab, og som tidligere har været anset som selvstændig erhvervsdrivende udeluk-

kende på baggrund af deres deltagelse i et personselskab. Ydermere har Højesteret blåstemplet 

denne trippelbeskatning, idet der stilles krav om bevisførelse af at de foretagne dispositioner 

ikke hovedsageligt er sket for at opnå en skattemæssig besparelse, hvilket har vist sig nærmest 

at være umuligt i praksis.  

Ydermere har det også betydet, personselskabsdeltagere der bliver anset for lønmodtagere 

ikke kan anvende virksomhedsordningen, og de mister derfor muligheden for at fratrække 



Side 103 af 106 
 

underskud i anden personlig indkomst og fradrage renteudgifter i den personlige indkomst og 

på den måde opnå skattebesparelse. Ligeledes mister de muligheden for at skatteoptimere ved 

at opspare overskud, eller foretage nye investeringer gennem det opsparede overskud, der kun 

er acontobeskattet. Det er således blevet dyrere og mulighederne er indskrænket ved at deltage 

i et personselskab, når man ikke anses for at være selvstændig erhvervsdrivende.  

Endvidere kan indførslen af Ligningsloven § 4 vise sig at have den konsekvens, at investorerne 

bliver tilbageholdne med at investere i personselskaber, fordi det er svært at gennemskue, 

hvilken kategori man som personselskabsdeltager vil komme i, om det er som lønmodtager 

eller selvstændig erhvervsdrivende, idet det altid vil være en konkret vurdering.  

Ved perspektivering til L 103 er der en tydelig sammenhæng i forhold til, lovgiver ikke ønsker, 

personer skal opnå skattemæssige fordele ved deltagelse i personselskaber, i de tilfælde disse 

ikke udøver en væsentlig økonomisk risiko og/eller har en reel indflydelse i virksomheden. Det 

viser sig dog også, dette er et vanskeligt område at lovgive inden for, idet der findes så mange 

forskellige virksomhedskonstellationer, og det derfor ikke har været muligt at opstille nogle 

klare retningslinjer, der kunne eliminere tvivlsspørgsmål ved indførslen af disse love.  

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, indførslen af Ligningsloven § 4 har betydet, 

personselskabsdeltagere, der tidligere blev anset som selvstændig erhvervsdrivende ikke 

længere nødvendigvis bliver anset for selvstændig erhvervsdrivende, hvis de ikke yder en 

tilstrækkelig økonomisk risiko eller har en reel indflydelse i virksomheden. Disse person-

selskabsdeltagere mister dermed fordele gennem for eksempel at anvende virksomheds-

ordningen, som de tidligere har haft. Vi kan derfor konkludere, det er blevet dyrere og 

risikofyldt at deltage i et personselskab ved indførslen af Ligningsloven § 4, såfremt man på 

baggrund af denne ikke længere anses som værende selvstændig erhvervsdrivende, men i 

stedet bliver anset som lønmodtager. 
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