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Executive Summary  
 

The main topic of this assignment is to describe and analyze the main changes in the Danish Business Taxation 

Act (virksomhedsskatteloven) from 2014 and 2016. The Act was first introduced as a part of a larger 

comprehensive taxation reform back in 1987. Certain key elements to the Danish taxation system was 

changed, which resulted in a split of personal income into two categories: Personal income and capital 

income. To give self-employed business owners the opportunity to be taxed in a similar way to companies, 

the Danish Business Act was introduced.  

In the winter between 2013 and 2014 it came to the Danish Ministry of Taxation’s knowledge that self-

employed business owners had found loopholes to minimize their taxpayment by using the Business Taxation 

scheme in ways unintended by the legislature. This led to the Danish parliament in September 2014 passing 

the Law no. 992 of 16th of September 2014, in which the purpose was to close the loopholes found in the 

Danish Business Taxation Act.    

This introduced several sanctions to the Business Taxation Scheme to punish the unintended use and 

neutralize the benefits from using the scheme in unintended ways. If business owners made collaterals in 

assets of the business for private debt it would now be granted a heavy taxation in the business owners’ 

personal income. Some business owners saw an advantage of injecting private debt into the business to get 

a larger deduction. The change of the law strived to neutralize that advantage by increasing the interest 

correction and remove the opportunity for the business owners to save up profit in the business if the 

business deposit account turned to a negative amount.  

The changes left several elements unclear to the business owners. It was hard for business owners to figure 

out what kinds of collateral would trigger the taxation, and many questions were sent to the Danish Tax 

authority that would give binding replies. In 2015 the Danish Tax authority gave a binding reply to a question 

that would shift the way collaterals would be treated in the Danish Business Taxation Act. Their reply ruled 

against the way legislature originally intended the taxation to be handled in the Danish Business Taxation 

Act. This was later written into the law in 2016.  

Several bigger organizations standing behind groups of self-employed business owners criticized parts of the 

major changes, stating that the sanction taxation was way too heavy, and basically acted as a double taxation. 

Despite the criticism the legislature did not end up changing the heavy taxation, and only a few of the 

suggestions from the organizations made it into the final law. This thesis’ objective is to analyze if the changes 

to the Danish Business Taxation Act has reach its originally purpose.
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1 Indledning  
 

I juni 1985 blev en bred politisk aftale indgået, som i 1986 blev konkretiseret i et lovkompleks og i sidste ende 

kom til at blive en del af en omfattende skattereform i 1987. Forud for denne skattereform var det danske 

skattesystem i høj grad karakteriseret ved relativt høje marginalskatteprocenter. Til gengæld var der en del 

fradrag, som kraftigt reducerede den enkelte indkomstskatteyders skattegrundlag. Man ønskede derfor fra 

politisk side at sænke den marginale skatteprocent, og samtidigt reducere de skattemæssige fradrag. Tillige 

ønskede man samtidig at gøre det mere gunstigt for private at spare op.1  

Lovgiver havde før skattereformen indset, at den daværende lovgivning gav stærke incitamenter til 

skattespekulation. Med skattereformen fra 1987 valgte man at separere indkomsten op i personlig indkomst 

og kapitalindkomst. Man nedsatte marginalskattesatsen, reducerede fradragsmuligheder, og erstattede den 

gamle tretrins skatteskala med tre nye skatter, hver med sit eget beskatningsgrundlag.  

Det var i samme skattereform virksomhedsordningen blev indført. Virksomhedsordningen videreførte 

muligheden for selvstændigt erhvervsdrivende at opnå den fulde skattemæssige værdi af renteudgifter, da 

nedslaget i virksomhedsordningen sker i virksomhedens personlige indkomst og ikke i kapitalindkomsten, 

som det efter reformen blev tilfældet for almindelige lønmodtagere. Virksomhedsordningen gav tilmed den 

selvstændige mulighed for at spare overskud op i virksomheden på samme vis, som det er tilfældet med 

virksomheder drevet i selskabsform.  

Ved kun at hæve op til topskattegrænsen og lade resten stå til opsparing i virksomheden til en foreløbig 

skattesats lig selskabsskattesatsen, giver det brugeren af ordningen mulighed for at planlægge sig fra at skulle 

betale den høje topskattesats. Derudover adskiller virksomhedsordningen sig fra personskatteloven ved at 

give brugeren mulighed for at få en del af overskuddet beskattet som kapitalindkomst, såfremt det ikke alene 

hæves som personlig indkomst, eller forbliver i virksomheden til opsparing. 2  

Efterfølgende har det dog vist sig, at reglerne i virksomhedsordningen er blevet anvendt utilsigtet af blandt 

andet skatteydere, som har forsøgt at udnytte det fordelagtige rentefradrag ordningen tilbyder. Det kunne 

for eksempel være personer, som har valgt at stille sikkerhed i virksomhedens aktiver for gæld udenfor 

ordningen, eller brugere, som har valgt at placere privat gæld i virksomhedsordningen.  

 
1 www.skm.dk - https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen 
2 www.skat.dk - https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948842&chk=216701 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen
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For at komme denne utilsigtede udnyttelse til livs, fremsatte den daværende S-R-SF-regering i juni 2014 et 

lovforslag som, uden væsentlige ændringer, senere blev vedtaget som lov nr. 992 af 16. september 2014. 

Lovændringen havde det primære formål at skabe et værn mod utilsigtet udnyttelse, uden samtidig at gøre 

vilkårene dårligere for de selvstændigt erhvervsdrivende, som virksomhedsordningen skulle henvende sig til. 

Lovændringen skabte bred debat, da flere mente, at lovændringen også ville ramme de helt almindelige 

brugere, som ordningen i sin tid blev indført for. Denne ændringslov blev senere erstattet af lov nr. 652 af 8. 

juni 2016, som blandt andet præciserede begreber fejlagtigt anvendt i ændringsloven fra 2014.  

 

1.1 Problemstilling  

Ændringsloven havde til formål at hindre selvstændigt erhvervsdrivende i at udnytte virksomhedsordningen 

på utilsigtet vis. Helt konkret ønskede man fra lovgivers side, at erhvervsdrivende, som benytter ordningen, 

ikke skal kunne udnytte den lave beskatning af opsparet overskud til blandt andet at finansiere privatforbrug 

og afdrage på privat gæld. Man ændrede endvidere metoden til beregning af den såkaldte 

rentekorrektionssats. Formålet heraf var at gøre det mindre attraktivt at indskyde privat gæld i ordningen.  

Formålet med denne afhandling er at afdække, om ændringsloven har haft den effekt som lovgiver 

oprindeligt har tilsigtet, samt om   hvilke konsekvenser ændringerne har haft for selvstændigt 

erhvervsdrivende.  

 

1.2 Problemformulering  

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling fremsættes her følgende problemformulering:  

”I hvilket omfang har lovændringerne lov nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016 

formået at afdække skattemyndighedernes hensigt, og hvilke konsekvenser har ændringerne haft på 

selvstændigt erhvervsdrivende i ordningen?” 

For effektivt at kunne analysere konsekvenserne af ændringsloven og herved opnå en fyldestgørende 

besvarelse af ovenstående problemformulering, vil denne afhandling beskrive oprindelig baggrund og formål 

ved indførelse af virksomhedsordningen (VSO) i skattereformen fra 1987, beskrive grundelementerne i 

ordningen, samt beskrive og analysere ændringerne til virksomhedsskatteloven (VSL) ved ændringsloven, 

samt de konsekvenser der har vist sig heraf. Til slut vil denne afhandling konkludere, om ændringsloven har 

medført den effekt, lovgiver har haft i sinde ved indførslen.   
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For fyldestgørende besvarelse af ovenstående problemformulering, vil afhandlingen ligeledes besvare 

følgende underspørgsmål:  

• Hvad var baggrunden for indførelsen af virksomhedsskatteloven tilbage i 1987?  

• Hvad var de udslagsgivende politiske incitamenter til den ændring af VSO, der resulterede som følge 

af ændringsloven?   

• Hvordan har ændringsloven forandret beskatningen af erhvervsdrivende i VSO?  

• Hvilke konsekvenser har lovændringen haft for selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender VSO? 

 

1.3 Afgrænsning  

Denne hovedopgave vil have primært fokus på reglerne i virksomhedsskatteloven. Heraf både regelsættet 

før, og efter Lov nr. 992 af 16. september 2014 blev vedtaget, samt reglerne i deres nuværende form, dog 

med særlig fokus på de bestemmelser som har gennemgået væsentlige ændringer. Der vil derfor ikke være 

fokus på mindre ændringer af lovgivningen af uvæsentlig karakter.  

Hvad angår skatteberegninger, er det i alle tilfælde udgangspunktet at selvstændige er fuld skattepligtige til 

Danmark jf. kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1. I alle beregninger af personskat vil der ses bort fra eventuelle 

ægtefæller og deres indkomst eller indvirkning på selvstændiges virksomheds, eller personskat. Dette har til 

formål at simplificere regneeksemplerne. Samtlige skatteberegninger af personskat er beregnet efter 

Helsingør kommunes skattesats. Valget af kommunal skattesats for beregningerne er vigtige, da der er stor 

forskel på kommuners skattesats. I Danmark er der i 2020 5,3 procentpoint difference mellem den kommune 

med den laveste skattesats (Rudersdal) og den højeste (Langeland). Derfor er Helsingør kommunes sats valgt, 

da deres præcist svarer til landsgennemsnittet.  

Ud over personskatteloven og virksomhedsordningen, har selvstændige også mulighed for at vælge 

beskatning efter Kapitalafkastordningen. Denne beskatningsform vil ikke blive inddraget i denne afhandling, 

da dette ville gøre afhandlingen for omfattende. 

 

1.4 Metode og kildekritik3 

Denne afhandling ønsker at redegøre for de effekter, ændringsloven har medført. Både hvordan retspraksis 

efterfølgende har formet og tolket loven og dens ordlyd, men også hvordan brugere af loven har ændret 

adfærd. Derfor vil dette studie i høj grad fokusere på, om ændringsloven har opfyldt sit oprindelige formål.  

 
3 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, Samfundslitteratur, 4. udgave, 2008. 
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Datamaterialet vil i høj grad bestå af sekundære kvalitative datakilder, såsom retspraksis, lovgivning, 

herunder bekendtgørelser, samt bindende svar fra Skattestyrelsen. Graden af reliabilitet for disse kilder 

vurderes at være høj, eftersom hovedparten af kilderne består af lovtekster og juridiske beskrivelser udstedt 

af de officielle myndigheder. Læser kan derfor forvente en udførlig, bred og pålidelig redegørelse af den 

udvikling fortolkningen af loven har haft.    

Der vil i denne afhandling blive beskrevet forskellige scenarier, hver med problemstillinger påvirket af 

ændringsloven. Disse scenarier har til formål at afspejle nogle af de konsekvenser ændringsloven har haft på 

erhvervsdrivende der benytter ordningen. Her vil der ske anvendelse af de aktuelle skattesatser og gældende 

bestemmelser i virksomhedsskatteloven samtidig med, at en sideløbende beskrivelse vil vise de 

skattemæssige differencer, der ville være, såfremt ændringsloven aldrig var blevet indført. Denne form for 

casestudie, der gør brug af fastlagte skattesatser og lovfæstede regelsæt, sikrer at afhandlingen og de 

beskrevne scenarier er af høj grad af validitet. Den kvantitative analyse vil derfor byde på pålidelige, gyldige 

og relevante beskrivelser af virkelighedstro eksempler, der har til formål at skildre de skattemæssige 

konsekvenser af lovændringen.  

Undersøgelsesdesignet udmærker sig ved at være en ”før-efter-undersøgelse” med det hovedformål direkte 

at sammenligne hvilken effekt lov nr. 992 af 16. september 2014 har haft på de grupper af erhvervsdrivende 

lovændringen var tiltænkt at påvirke, hvorfor beskrevne scenarier vil indeholde beregninger fra gældende 

lovgivning, samt tidligere lovgivning. Hovedparten af undersøgelsen vil være af objektiv karakter, som 

skyldes, at analysen er baseret på gældende lovgivning og officielle danske skattesatser. Afslutningsvis vil der 

blive fremlagt en vurdering af, om ændringerne som følge af ændringsloven er retfærdiggjort, samt om de 

har opfyldt det tiltænkte formål.         

 

1.5 Målgruppe   

Denne afhandling omhandler en del af den danske skattelovgivning, hvori der kan findes særlige og 

komplekse skattetekniske termer og begreber, som for mange almindelige skatteydere kan være vanskelige 

at forstå. Derfor henvender denne afhandling sig primært til rådgivere og revisorer som ønsker et udvidet 

indblik i hvad ændringsloven konkret har betydet for brugere af ordningen, samt i hvilke tilfælde 

erhvervsdrivende nu til dags vil være bedre stillet ved valg af en alternativ virksomhedsform.  
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2 Virksomhedsordningen  
 

I dette kapitel vil der blive redegjort for baggrunden og den politiske rationalisering, der førte til indførelsen 

af VSO i 1987. Dette vil blive efterfulgt af en beskrivelse af betingelserne for at benytte VSO, samt en 

overordnet beskrivelse af hovedelementerne i ordningen.  

 

2.1 Baggrund for indførelse af virksomhedsordningen i 1987 

Ligesom det var tilfældet med de fleste vesteuropæiske lande, oplevede Danmark en stor vækst i 

efterkrigstidens år. I perioden 1958 - 1973 oplevede Danmark markant økonomisk vækst, bl.a. i forbindelse 

med at beskæftigelsen i industrien blev overhalet af det ellers hidtil alt dominerende landbrug. 

Arbejdsstyrken steg markant i denne periode, hvor det blev mere almindeligt for danske kvinder at have job, 

og mange gæstearbejdere kom til landet. Der skete stor udbygning af den offentlige sektor i disse år, og 

velfærdsstaten, som vi kender den, begyndte at tage form.4    

Væksten varede dog ikke ved, og stoppede også brat da den første oliekrise ramte Danmark i efteråret 1973. 

Dette medførte højere arbejdsløshed, lavere vækst, og underskud på betalingsbalancen og på de offentlige 

finanser. Da Poul Schlüters regering tiltrådte tre år efter den anden oliekrise, blev der annonceret en ny 

politik med formål at nedbringe inflationen og undgå underskud på betalingsbalancen. Til trods for mange 

gode politiske tiltag, var der i 1986 så stort underskud på betalingsbalancen, at den daværende regering så 

sig nødsaget til at foretage drastiske finanspolitiske stramninger. Dette førte bl.a. til kartoffelkuren og 

skattereformen med virkning fra 1987.5  

Ved skattereformen indførte man personskatteloven (PSL), som medførte en opdeling af personlig indkomst 

og kapitalindkomst, hvor sidstnævnte er mildere beskattet. Man sænkede den højeste marginalskattesats og 

erstattede den hidtil tretrins skatteskala med tre nye skatter, hver med sit beskatningsgrundlag. Man 

sænkede tilmed de skattemæssige fradrag og indførte virksomhedsskatteordningen for selvstændigt 

erhvervsdrivende.  

Det væsentlige formål med at indføre VSO var at sikre selvstændigt erhvervsdrivende fuld fradragsret for alle 

driftsudgifter ved opgørelsen af den del af virksomhedens overskud, som kan opgøres efter den nye 

personskattelov. Man ønskede fra politisk side at give selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at 

 
4 www.eh.net - http://eh.net/encyclopedia/an-economic-history-of-denmark/ 
5 T. M. Andersen, H. Linderoth, V. Smith, N. W-Nielsen: Beskrivende dansk økonomi, 3. udgave, Bogforlaget Handelsvidenskab, 
2008, s. 27 - 28.   

http://eh.net/encyclopedia/an-economic-history-of-denmark/
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opbygge egenkapital på samme vis, som det er tilfældet med virksomheder drevet i selskabsform. Det blev 

derfor muligt for at lade overskud opspare i virksomhedsordningen med en foreløbig beskatning lig 

selskabsskattesatsen. Det blev hermed også muligt for selvstændigt erhvervsdrivende at konjunktur-udligne 

den personlige skattepligtige indkomst ved at opspare overskud i virksomheden.6  

 

2.2 Betingelser for at gøre brug af virksomhedsordningen 

Kun skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende 

virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, stk. 1. Det er dog ikke et krav, at man er fuld skattepligtig til Danmark for 

at benytte sig af VSO. Derimod er det et udtrykkeligt krav, at man er selvstændigt erhvervsdrivende. Der 

findes ikke nogen lovmæssig definition af begrebet selvstændigt erhvervsdrivende. Begrebet er derimod 

løbende blevet afgrænset i retspraksis. En selvstændigt erhvervsdrivende er kendetegnet ved for egen 

regning og risiko at udøve virksomhed af økonomisk karakter, og med det formål at opnå overskud. Det er 

her en forudsætning at virksomheden udøves regelmæssigt og igennem en længere periode. Det er irrelevant 

om den selvstændige er lønmodtager ved siden af sin virksomhed.7  

Følgende beskriver kravene til bogføring i VSO jf. VSL § 2, stk. 1:  

”Det er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige udarbejder et 

selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringslovens krav. Bogføringen skal 

tilrettelægges således, at der regnskabsmæssigt sker en opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i 

en virksomhedsøkonomi (virksomhedsordningen) og privatøkonomi” 

Såfremt man af skattemyndighederne ikke anses for at udøve erhvervsmæssig virksomhed, kan ens 

virksomhed blive betragtet som hobbyvirksomhed, og VSO er derfor ikke anvendelig. Hobbyvirksomhed 

bevirker endvidere, at driftsudgifter ikke kan fradrages i den skattepligtige indkomst, som det ellers er muligt 

for erhvervsdrivende. Derfor er denne sondring vigtig da den kan vise sig at have stor økonomisk effekt.  

Driver man selvstændig erhvervsvirksomhed, skal man ved indgivelse af selvangivelsen til told- og 

skatteforvaltningen give meddelelse om, hvorvidt VSO ønskes benyttet. Dette skal ske senest 30. juni i det 

andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. Vælges VSO, er det for et helt indkomstår ad gangen jf. VSL 

§ 2, stk. 2.  

 
6 J. Pedersen, M. Kerzel, J. Ferniss og C. H. Eriksen: Skatteretten 2, Karnov Group Denmark, 8. udgave, 2018 
7 Juridisk vejledning: C.C.1.2.1 - Selvstændig erhvervsvirksomhed, afgrænsning over for lønmodtagere.  
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Såfremt den selvstændige driver flere virksomheder, skal samtlige behandles som én. Dette finder dog ikke 

anvendelse på underskud fra skattemæssige transparente selskaber såsom interessent- eller 

kommanditselskaber. Jf. VSL § 2, stk. 3.  

Det er også et krav, at den selvstændigt erhvervsdrivende i forbindelse med indsendelse af selvangivelse og 

regnskab oplyser størrelsen af indestående på indskudskontoen og på kontoen for opsparet overskud. Der 

skal endvidere oplyses om opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, samt grundlaget for det heraf beregnede 

kapitalafkast jf. VSL § 2, stk. 2.   

 

2.3 Hovedelementer i virksomhedsordningen 

I dette afsnit vil hovedelementerne i VSO blive beskrevet. VSO er en særlig ordning, som på mange punkter 

adskiller sig fra øvrige indkomstskattemæssige opgørelsesmetoder.  

 

2.3.1 Indskudskonto 

Vælger en selvstændigt erhvervsdrivende at benytte VSO, skal vedkommende opgøre en indskudskonto ved 

starten af regnskabsåret i det indkomstår VSO første gang anvendes, jf. VSL § 3, stk. 2. Indskudskontoen 

opgøres her som værdien af indskudte aktiver med fradrag af gældsposter, samt overførte beløb fra 

konjunkturudligningskontoen, jf. VSL § 3, stk. 3. Summen heraf er udtryk for det faktiske indskud, der er gjort 

i virksomheden af den skattepligtige. Sker der efterfølgende overførsel fra den skattepligtige til 

virksomheden, vil dette skattemæssigt blive anset for et yderligere indskud. Indestående på indskudskontoen 

kan skattefrit hæves, efter at virksomhedens overskudsbeløb er hævet jf. VSL § 5.8  

Alle aktiver, der vedrører virksomheden, skal som udgangspunkt indgå i ordningen. Herunder er beskrevet, 

hvordan forskellige typer aktiver skal overføres og indregnes. Dette fremgår primært af VSL § 3, stk. 4.  

 

 

 

 

 
8 J. Pedersen, M. Kerzel, J. Ferniss og C. H. Eriksen: Skatteretten 2, Karnov Group Denmark, 8. udgave, 2018, s. 216.  
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Type Aktiv Indregningsværdi 

Fast ejendom Højeste værdi af anskaffelsessummen eller den fastsatte 

ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse.  

 

For sidstnævnte fradrages byrder og tillæg af forbedringer, der ikke 

er taget hensyn til ved vurdering, samt tillæg af eventuel ikke 

medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v.  

 

Endvidere gælder det, at hvis en skattepligtig, som tidligere har 

anvendt VSO og indenfor de efterfølgende 5 år anvender VSO på 

ny, skal en eventuel fast ejendom indregnes på indskudskontoen til 

samme værdi, som da VSO senest var anvendt. Jf. VSL § 3, stk. 7.   

Fuldt erhvervsmæssigt benyttede 

driftsmidler, herunder skibe.  

Opgøres som den afskrivningsberettigede saldoværdi ved 

indkomstårets begyndelse jf. afskrivningsloven § 5, stk. 2.  

Blandet benyttede driftsmidler, 

herunder skibe.  

Som udgangspunkt kan aktiver, både benyttet privat og til 

erhvervsmæssige formål, ikke indgå i VSO. En undtagelse er dog 

blandet benyttede ejendomme, hvor den del af ejendommen, der 

ikke tjener til bolig, kan indregnes.  

Biler, computere og telefoner, som også benyttes privat, kan indgå, 

og indregnes til afskrivningsberettiget saldoværdi.  

Tidligere fuldt privat benyttede 

driftsmidler. 

Handelsværdi  

Varelagre  Indregnes efter varelagerloven § 1, stk. 1 - 3. som enten: 

• Dagsværdi ved regnskabsårets afslutning 

• Anskaffelsesværdi (fakturapris) 

Fremstillingsprisen, givet at den er fremstillet i egen virksomhed.  

Øvrige løsøre Handelsværdi 

Erhvervsmæssig gæld Kursværdi 

Tabel 2.1, Kilde: Den juridiske vejledning: C.C.5.2.5.3  

Det bør noteres, at private aktiver ikke kan indgå i ordningen, dog med undtagelse af ejendomme, som 

benyttes både til erhverv og privat. Aktiver i andre virksomheder omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11 kan 

ej heller indgå i ordningen. Aktier m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven (ABL), 

indeksobligationer og ikkeforrentede obligationer, kan ikke indgå i VSO, medmindre den skattepligtige driver 

næringsvirksomhed med netop sådanne aktiver jf. VSL § 1, stk. 2. Dog kan aktier og investeringsbeviser indgå, 

såfremt de er udstedt af et investeringsselskab omfattet af ABL § 19.9 

 

 
9 J. Pedersen, M. Kerzel, J. Ferniss og C. H. Eriksen: Skatteretten 2, Karnov Group Denmark, 8. udgave, 2018, s. 218 
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Såfremt indestående på indskudskontoen opgøres til et negativt beløb, kan dette dog berettige nulstilling, 

såfremt den skattepligtige samtidig kan dokumentere, at alle virksomhedens tilhørende aktiver og 

gældsposter er medregnet i opgørelsen, og at den medregnede gæld udelukkende er erhvervsmæssig jf. VSL 

§ 3, stk. 5. Såfremt disse kriterier ikke kan opfyldes, beregnes der i stedet en rentekorrektion.  

 

2.3.2 Mellemregningskonto 

Via en mellemregningskonto kan den selvstændigt erhvervsdrivende overføre likvider til VSO udenom 

indskudskontoen. Der må dog ikke bogføres beløb på kontoen i forbindelse med indtrædelse i ordningen, 

men først efter man er trådt ind i ordningen jf. VSL § 4, stk. 2.  

Formålet med mellemregningskontoen er at holde privatøkonomi og virksomhedsøkonomi adskilt. Da 

virksomhedsejeren og privatpersonen er samme rets subjekt, kan der principielt ikke opstå tilgodehavender 

og gæld virksomheden og den skattepligtige imellem. Derfor er der mulighed for at gøre brug af en 

mellemregningskonto, hvilket eksempelvis kan være brugbart i tilfælde, hvor virksomhed og privatperson 

skal benytte samme kassekredit.10 

Beløb der overføres til beskatning hos medarbejdende ægtefælle efter kildeskatteloven (KSL) § 25 A, stk. 3 - 

5, kan hensættes på mellemregningskontoen, effektueret fra indkomstårets begyndelse. I dette tilfælde kan 

mellemregningskontoen benyttes som et alternativ til hæverækkefølgen, som beskrives i afsnit 2.3.6.   

Beløb på mellemregningskontoen er pr. definition uforrentede og må aldrig være negativ. Hvis det er 

tilfældet, skal saldoen udlignes ved en overførsel i hæverækkefølgen opgjort efter VSL § 5. Grunden hertil er, 

at det ikke skal være muligt privat at låne fra virksomheden uden om hæverækkefølgen og uden 

rentekorrektion. Positive beløb kan dog frit overføres til privatøkonomien udenom hæverækkefølgen jf. VSL 

§ 4 A, stk. 3.11    

 

2.3.3 Kapitalafkast 

Kapitalafkast ved brug af VSO skal forstås som den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af 

den investering, der er blevet bedrevet i virksomheden siden årets begyndelse. Denne gevinst vil som 

udgangspunkt blive beskattet som kapitalindkomst uden for VSO efter samme regler som for eksempel 

renteindtægter jf. PSL § 4, medmindre det opspares i virksomheden eller bliver hævet som personlig 

 
10 J. Pedersen, M. Kerzel, J. Ferniss og C. H. Eriksen: Skatteretten 2, Karnov Group Denmark, 8. udgave, 2018, s. 236 
11 Juridisk vejledning: C.C.5.2.6 - Mellemregningskontoen 
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indkomst. Hvor stor en andel af overskuddet der kan allokeres på den lavere kapitalafkastbeskatning, er 

betinget af hvor meget egenkapital der er bundet i virksomheden. Dette opgøres én gang årligt ved 

indkomstårets begyndelse jf. VSL § 8, stk. 1. Hvis regnskabsperioden ikke omfatter 12 måneder, beregnes 

kapitalafkastet forholdsmæssigt i forhold til det hele antal måneder der omfattes indkomståret jf. VSL § 7, 

stk. 1.12 

 

2.3.3.1 Elementer i beregningsgrundlaget af Kapitalafkast  

Kapitalafkastgrundlaget opgøres primo indkomståret som værdien af virksomhedens aktiver med fradrag af 

gæld. Værdiansættelsen af de aktiver og passiver der indgår i beregning af kapitalafkastgrundlaget fastsættes 

med samme værdi som ved opgørelsen af indskudskontoen. For ejendomme anskaffet før 1. januar 1987 kan 

man dog vælge at medregne ejendommen til den værdi der blev vurderet ved den 18. almindelige vurdering 

pr. 1. januar 1986 jf. VSL § 8, stk. 2.  

Kapitalafkastsatsen, reguleret efter VSL § 9, bliver opgjort som et simpelt gennemsnit af den effektive 

obligationsrente for de første 6 måneder af det til indkomstårets svarende kalenderår. Satsen nedsættes 

med 2 procentpoint, og rundes herefter ned til nærmeste hele procentsats. Satsen kan ikke være lavere end 

0. Kapitalafkastsatsen for 2019 er 0 pct. Denne sats beregnes årligt af Skattestyrelsen.13  

 

2.3.3.2 Beregning af Kapitalafkast  

Kapitalafkastet beregnes som afkastgrundlaget gange afkastsatsen, dog jf. to følgende begrænsninger: 

• Der ses bort fra kapitalafkast, såfremt det beregnede kapitalafkast er negativt. 

• Kapitalafkastet må ikke overstige årets skattepligtige overskud.  

Herunder i tabel 2.2 er skemalagt hvordan forskellige elementer påvirker kapitalafkastgrundlaget.  

 

 

 

 
12 J. Pedersen, M. Kerzel, J. Ferniss og C. H. Eriksen: Skatteretten 2, Karnov Group Denmark, 8. udgave, 2018, s. 224 
13 www.skm.dk - https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven 

http://www.skm.dk/
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven
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Effekt Element 
Tillægges Virksomhedens aktiver, primo året. Disse opgøres hovedsageligt på samme vis som 

indskudskontoen, dog med undtagelse af ejendomme erhvervet før 01.01.1987.  

Fratrækkes Virksomhedens fremmedkapital, primo året, hvor fremmedkapitalen opgøres til 

kursværdien.  

Fratrækkes Hensatte beløb efter: 

- VSL § 4, hvilket vil sige finansielle aktiver der ikke er overført fra VSO til 

privatøkonomien.  

- § 10, stk. 1, er hensættelser til senere hævning.  

Fratrækkes Mellemregningskonto, primo året. Dette vil sige beløb fra mellemregningskontoen jf. 

VSL § 4 A, og de beløb der er overført fra VSO til privatøkonomien. 

Fratrækkes Overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomi, primo året. 

=  Kapitalafkastgrundlag.  

Tabel 2.2, Kilde: Egen tilvirkning 

 

2.3.4 Rentekorrektion 

Rentekorrektion skal forefalde, hvis der tages private lån i virksomheden. Rentekorrektion er en værns regel 

indført med formål at modvirke, at selvstændige opnår fradrag af private renteudgifter i den personlige 

indkomst, hvilket ville medføre en skattemæssig fordel for den selvstændigt erhvervsdrivende. 

Rentekorrektion kaldes også for ”Den selvkontrollerende effekt”, og er en beregning, som skal afspejle og 

modsvare den fordel, der kan opnås ved at inddrage privat gæld i ordningen. En rentekorrektion skal 

beregnes, hvis indskudskontoen primo eller ultimo er negativ, jf. VSL § 11, stk. 1, eller hvis der i samme 

indkomstår både er foretaget hævning og indskud på indskudskontoen jf. VSL § 11, stk. 2.14  

 

 

 

 

 
14 Juridisk vejledning: C.C.5.2.11 - Rentekorrektion 
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2.3.4.1 Rentekorrektion ved negativ indskudskonto 

DKK Eksempel 1 Eksempel 2 
Indskudskonto primo -300.000 -200.000 

Indskudskonto ultimo -400.000 -150.000 

Kapitalafkastgrundlag primo -250.000 -350.000 

Kapitalafkastgrundlag ultimo -350.000 -250.000 
   

Rentekorrektion beregningsgrundlag: -350.000 -200.000 

Beregnet rentekorrektion (3 pct.) 10.500 6.000 

Nettofinansieringsudgifter 8.000 8.000 

Samlede rentekorrektion 8.000 6.000 
Tabel 2.3, Kilde: Egen tilvirkning  

I ovenstående tabel står illustreret to eksempler på rentekorrektion ved negativ indskudskonto jf. VSL § 11, 

stk. 1. Først sammenlignes indskudskontoen primo mod ultimo, hvor det laveste beløb af de to vælges. Det 

samme gøres for kapitalafkastgrundlaget primo og ultimo. Af de to laveste beløb, her markeret med fed 

skrift, skal det med højest værdi danne grundlag for rentekorrektionsberegningen. I eksempel 1 er dette 

kapitalgrundlaget ultimo. Herefter beregnes rentekorrektionen med en sats svarende til kapitalafkastsatsen 

tillagt 3 procentpoint. Rentekorrektionssatsen for 2019 er 3 pct.  

Dog må rentekorrektionen ikke overstige beløbet for nettofinansieringsudgifter, som så sættes som loft for 

rentekorrektionen. Denne regel er illustreret nederst i tabellen, hvor nettofinansieringsudgifterne i eksempel 

1 er lavere end den beregnede rentekorrektion, og derfor nedsætter den samlede korrektion til netop dette 

beløb. Modsætningsvist ses det i eksempel 2, at den beregnede rentekorrektion kommer til at blive endeligt 

gældende, da den er lavere end nettofinansieringsudgifterne.    

 

2.3.4.2 Rentekorrektion ved både hævning og indskud på indskudskontoen 

Rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 2. har til formål at neutralisere den skattefordel selvstændige kan opnå 

ved at inddrage privat gæld i ordningen. Denne rentekorrektion sker, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende 

foretager hævninger nævnt i VSL § 5, og i samme indkomstår foretager indskud efter VSL § 3, stk. 1.  
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DKK Eksempel 1 Eksempel 2 
Årets indskud -300.000 -100.000 

Årets hævninger -200.000 -400.000 
   

Rentekorrektion beregningsgrundlag: -200.000 -400.000 

Beregnet rentekorrektion (3 pct.) 6.000 12.000 

Rentekorrektionsloft 9.000 3.000 

Samlede rentekorrektion 6.000 3.000 
                   Tabel 2.4, Kilde: Egen tilvirkning  

Rentekorrektionen regnes som årets hævninger ganget med rentekorrektionssatsen. Dog kan 

rentekorrektionen ikke være højere end det beløb der fremkommer af årets indskud ganget med 

rentekorrektionssatsen. Eksempel 2 viser hvordan rentekorrektionsloftet kommer i spil, da årets indskud er 

betydeligt mindre end hævningerne, hvorfor den egentlige rentekorrektion ender på 3.000, og ikke 12.000 

som først beregnet.  

Det samlede beløb, som resultat af rentekorrektion, vil indgå i den personlige indkomst og fratrækkes 

kapitalindkomsten hos den selvstændigt erhvervsdrivende. Det vil sige, at en rentekorrektion ikke kommer 

til at påvirke virksomhedens indkomstopgørelse overhovedet. Rentekorrektion kan helt eller delvist undgås, 

såfremt overførsler mellem privatøkonomien og virksomheden bogføres på mellemregningskontoen jf. VSL 

§ 4 A.15 

Rentekorrektion behandles også i afsnit 6.3, hvor der tages udgangspunkt i et realistisk tænkt eksempel, som 

vil vise effekten af en rentekorrektion i en skatteberegning.  

 

2.3.5 Opsparet overskud 

En af de essentielle fordele ved at benytte VSO er muligheden for at opspare overskud i virksomheden mod 

en foreløbig skattesats jf. VSL § 10, stk. 2, og samtidig give den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for 

at konjunkturudligne den personlige indkomst. Opsparet overskud udgøres af den del af 

virksomhedsoverskuddet, som ikke bliver overført til den selvstændige via hævninger i løbet af indkomståret.  

Det beløb der betales i virksomhedsskat, er dermed de facto en aconto betaling, og bliver modregnet i det 

øjeblik det opsparede overskud overføres til privatøkonomien, hvor det beskattes på ny som personlig 

indkomst jf. VSL § 10, stk. 3. Denne foreløbige skattesats har i mange år været lig selskabsskattesatsen, og 

har fra 2016 ligget på 22 pct. Når der overføres beløb fra det opsparede overskud over til privatøkonomien 

foregår det efter FIFO-princippet, hvilket vil sige at det længst liggende overskud betragtes overført først. Det 

 
15 A. Michelsen m.fl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist og Økonomiforbundets Forlag, 17. udgave, s. 222 - 223. 
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er op til den selvstændige selv at holde styr på hvor meget der er betalt i virksomhedsskat af det opsparede 

overskud, og da satserne ofte er blevet reguleret, er det derfor hensigtsmæssigt at opgøre hvert års 

opsparede overskud separat.16  

Hvis overskud indsat til opsparing i 2012 for eksempel hæves, skal der modregnes 25 pct. skat ved overførsel. 

Hvis overskud er indsat til opsparing i 2018, modregnes der 22 pct. ved overførsel. Det overførte opsparede 

overskud, samt tidligere betalte virksomhedsskat, tillægges den personlige indkomst og indgår tilmed i 

beregningsgrundlaget for AM-bidrag.  

Det er en præmis for at kunne foretage opsparing i et givent indkomstår, at overskuddet overstiger årets 

hævninger, og at indskudskontoen ikke er negativ. Sidstnævnte vil blive beskrevet yderligere i afsnit 3.2.2. 

 

2.3.6 Hæverækkefølge 

Overførsler fra virksomheden til privatøkonomien betegnes og beskrives som en hævning i VSO. Hævninger 

udtrykker den værdi den selvstændige har overført til privatøkonomien i løbet af et indkomstår. I 

nedenstående tabel er opgjort hvilke kategorier hævninger kan betragtes som.  

Kategori Beskrivelse 
Faktisk overført Beløb eller værdier, såsom værdipapirer, driftsmidler og andre 

aktiver.  

Anses overført For eksempel privat kørsel i bil, delt brug af telefon mellem 

privatsfæren og virksomheden, eller forbrug af egne produkter.  

Er hensat til senere faktisk hævning Beløb der regnskabsmæssigt er hensat til senere udbetaling fra 

virksomheden til privatøkonomien. Disse beløb beskattes i det 

indkomstår de er hensat, men kan til gengæld hæves frit i 

efterfølgende år uden frist herfor. Bogføringsmæssigt skal beløbet 

debiteres kontoen for overførsler og posteres som en passivpost i 

ultimo-balancen. Dette skal ske før fristen for selvangivelse.  

Er stillet til sikkerhed for privat gæld Aktiver i VSO, som benyttes til at stille sikkerhed for privat gæld, 

som ikke indgår i virksomhedsordningen jf. VSL § 4 B, stk. 1. Dette 

er beskrevet nærmere i senere afsnit.  

Tabel 2.5, Kilde: Egen tilvirkning17  

Da værdier som overføres fra VSO til privatøkonomien beskattes forskelligt, er der fastlagt regler for i hvilken 

rækkefølge hævningerne anses for foretaget, med lovhjemmel i VSL § 5. Det beskrives i bestemmelsen, at 

også beløb omfattet i VSL § 4 B, stk. 1 skal anses foretaget i hæverækkefølgen. I VSL § 5 nævnes fem grupper 

 
16 Juridisk vejledning: C.C.5.2.10 Overskud og virksomhedsskat  
17 Juridisk vejledning: C.C.5.2.7.1 Overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien.  
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af indkomst, som anses for hævet i en prioriteret rækkefølge. I praksis opereres der med begrebet ”den 

udvidede hæverækkefølge”, der fordeler samtlige overførsler af værdier foretaget fra virksomheden til 

privatøkonomien i løbet af indkomståret.18 Den udvidede hæverækkefølge er som beskrevet herunder:  

1. Beløb overført forud for de beløb nævnt i VSL § 5, stk. 1. Her iblandt: 

- Beløb overført til refusion af driftsomkostninger, betalt af private midler.  

- Beløb til medarbejdende ægtefælle. 

- Beløb til dækning af virksomhedsskat. 

2. Beløb hensat til senere hævning. Her indgår: 

- Kapitalafkast efter VSL § 7, hensat fra forudgående indkomstår.  

- Hensat til senere faktisk hævning. Dette er skattefrit, da beskatning allerede er sket i tidligere 

indkomstår, jf. ovenstående skema.  

3. Beløb overført fra årets overskud. Heraf:  

- Kapitalafkast fra aktuelle indkomstår, såfremt det ikke ønskes opsparet, beskattes som 

kapitalindkomst i indeværende indkomstår.  

- Resterende overskud heraf beskattes som personlig indkomst.  

4. Beløb overført fra konto for opsparet overskud med tillæg af tidligere betalt virksomhedsskat. 

- Beskattes som personlig indkomst.  

5. Beløb fra indskudskontoen. Beløb fra indskudskontoen er altid skattefri.  

6. Beløb der overføres ud over indestående på indskudskontoen.   

Beløb i punkt 1 er alle skattefrie. Refusion betragtes som udlæg, og medarbejdende ægtefælle beskattes som 

personlig indkomst hos ægtefællen. Tilmed gælder, at refusioner og overførsel til medarbejdende ægtefælle 

kun medtages i den udvidede hæverækkefølge, såfremt de ikke er overført til mellemregningskontoen jf. VSL 

§ 4 A, stk. 4.  

Beløb i punkt 6 vil medføre rentekorrektion, da indskudskontoen som følge af overførslen vil være negativ jf. 

afsnit 2.3.4.1. Det betragtes som et privat lån i virksomheden, og beskattes ikke.  

 

 
18 J. Pedersen, M. Kerzel, J. Ferniss og C. H. Eriksen: Skatteretten 2, Karnov Group Denmark, 8. udgave, 2018, s. 234 
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2.3.7 Underskud i VSO19 

I tilfælde af at virksomheden giver underskud, skal underskuddene modregnes i en, efter VSL § 13, nærmere 

bestemt rækkefølge beskrevet herunder: 

1. Opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat: 

Opsparet overskud fra tidligere indkomstår skal først benyttes til at dække underskud i 

indkomståret. Det opsparede overskud modregnes virksomhedsindkomsten. Dette sker i VSO, 

således at ingen hævninger er nødvendige. Det ældste overskud, med tilhørende virksomhedsskat, 

trækkes først jf. VSL § 10, stk. 5. Er der hævet tidligere opsparet overskud, som er benyttet til at 

dække årets underskud, skal denne del medregnes i den personlige indkomst, tillagt medhørende 

virksomhedsskat.  

 

2. Positiv nettokapitalindkomst: 

Er der herefter fortsat underskud, modregnes dette i den selvstændiges positive 

nettokapitalindkomst. Er den selvstændige gift og samlevende med sin ægtefælle, modregnes der 

også et beløb svarende til ægtefællens positive nettokapitalindkomst. Dette sker også, hvis den 

selvstændiges nettokapitalindkomst i så fald bliver negativt. 

 

3. Anden personlig indkomst uden for VSO: 

Er der stadig underskud efter modregning af punkt 1 og 2, skal modregning ske i den selvstændiges 

personlige indkomst. Underskuddet modregnes også, selvom den personlige indkomst bliver 

negativ. Negativ personlig indkomst modregnes derefter i en eventuelt samlevende ægtefælles 

personlige indkomst.  

 

4. I et senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13: 

Negativ indkomst fremføres og modregnes i følgende indkomstår jf. PSL § 13 

 

2.3.8 Overskudsdisponering 

Disponeringen af virksomhedens skattepligtige overskud efter renter sker efter en proces, som kan 

illustreres i det såkaldte ”kassesystem”, vist herunder.  

 
19 Juridisk vejledning: afsnit C.C.5.2.12 Underskud  



2   Virksomhedsordningen 

Side 20 af 88 
 

 

 

Tabel 2.6, Kilde: Egen tilvirkning  

Som det blev beskrevet i afsnit 2.3.6, er det årets faktiske hævninger, der er afgørende for, hvordan 

overskuddet disponeres ud på henholdsvis kapitalindkomst, personlig indkomst, virksomhedsskat og 

opsparet overskud.  

Herunder bliver virksomhedens overskud disponeret via ”kassesystemet”20 ud fra følgende forudsætninger: 

- Virksomhedens skattemæssige overskud efter rentefradrag: 600.000 kr.  

- Årets faktiske hævninger:   500.000 kr.  

- Kapitalafkast på:      50.000 kr. 

- Virksomhedsskat på 22%   

 

 

Tabel 2.7, Kilde: Egen tilvirkning 

(1) viser årets virksomhedsoverskud efter rentefradrag. Dette danner grundlaget for disponeringen.  

(2) udgøres af årets faktiske hævninger, jf. afsnit 2.3.6. Hævningerne disponeres ud og beskattes som enten 

kapitalindkomst, personlig indkomst eller virksomhedsskat.  

 
20 Kassesystemet er udviklet for at give bedre overblik over allokeringen af virksomhedens overskud.   
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(3) er årets afkast på kapital i virksomheden. Dette tal fremkommer som følge af den udvidede 

hæverækkefølge.  

(4) er det skattepligtige overskud fratrukket kapitalafkast: (1) − (3) = (4) 

Resterende overskud:  600.000 − 50.000 = 550.000    

(5) afhænger af hvor meget der disponeres som virksomhedsindkomst (6) og kapitalafkast (3). Personlig 

indkomst udregnes i ”kassesystemet” efter følgende formel: (4) − (6) = (5) 

Personlig indkomst:  550.000 − 128.205 = 421.795   

(6) er virksomhedsindkomsten, som viser årets opsparede overskud tillagt virksomhedsskat. Denne afhænger 

af differencen mellem årets faktiske hævninger, det skattepligtige overskud, og årets virksomhedsskattesats.  

Den kan beskrives via følgende formel:  ((1) − (2)) ·
1

1−𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠
= (6) 

Virksomhedsindkomst:   (600.000 − 500.000) ·
1

1−0,22
= 128.205 

(7) er den virksomhedsskat der skal afregnes af virksomhedsindkomsten og kan beskrives ud fra følgende 

formel:   (6) · 𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 

Virksomhedsskat:  128.205 · 0,22 = 28.205 

(8) er det overskud der opspares i virksomheden, og som i senere indkomstår, sammen med den afregnede 

virksomhedsskat, kan hæves som personlig indkomst. 

 

2.4 Fordele ved VSO 

Som tidligere nævnt, er der flere fordele ved at anvende VSO frem for reglerne i personskatteloven. 

Selvstændigt erhvervsdrivende har i VSO mulighed for at opspare overskud i virksomheden, og dermed også 

mulighed for at konjunkturudligne den personlige indkomst, så det er muligt at undgå den høje topskat. En 

anden fordel er, at den selvstændigt erhvervsdrivende kan opnå rentefradrag i den personlige indkomst, 

hvorimod disse trækkes i kapitalindkomsten, hvis der beskattes efter reglerne i PSL. Disse fordele med 

eksempler vil blive beskrevet i følgende afsnit 2.4.1 og 2.4.2. 

 



2   Virksomhedsordningen 

Side 22 af 88 
 

2.4.1 Optimal overskudsdisponering 

Én af fordelene ved at drive virksomhed i VSO er muligheden for at opspare overskud til en foreløbig 

virksomhedsskat, der i senere indkomstår kan hæves og beskattes som personlig indkomst. Dette er en 

fordel, hvis virksomheden for eksempel oplever store indkomstmæssige konjunktursvingninger fra år til år. 

Det giver tilmed den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at tilpasse årets hævninger, så den 

personlige indkomst ikke overstiger topskattegrænsen.   

Der tages her udgangspunkt i eksemplet fra afsnit 2.3.8, dog med ændring af det skattepligtige overskud til 

800.000 kr. Herunder ses fordelingen i ”kassesystemet” uden optimering.  

 

 

Tabel 2.8, Kilde: Egen tilvirkning 

For at optimere den personlige indkomst til topskattegrænsen, kræves der et større beløb hensat til senere 

hævning. Denne hensættelse vil blive tillagt årets hævninger og forhøje det beløb der overføres til personlig 

indkomst, og samtidig reducere det beløb, der opspares i virksomheden.  

I nedenstående eksempel er det ønsket at opnå en personlig indkomst, svarende til bundgrænsen for topskat, 

som i 2020 udgør 531.000 kr. efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag, og 577.174 kr. før fradrag for 

arbejdsmarkedsbidrag.21 

 
21 www.skat.dk - https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 

http://www.skat.dk/
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568
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                  Tabel 2.9, Kilde: Egen tilvirkning22 

Årets indkomst (1) ønskes hermed allokeret ud mellem punkt 2, 3 og 4, som vist herover. Dermed ønskes 

virksomhedsindkomsten reduceret samtidig med en ønsket stigning i den personlige indkomst.  

Punkt 5 består af virksomhedsindkomsten fratrukket virksomhedsskat: 192.826 · (1 − 0,22) = 150.404 

Dermed bliver den nødvendige samlede hævning for året: 800.000 − 150.404 = 649.596, som fratrukket 

det i forvejen hævede beløb på 500.000, giver det beløb, der hensættes til senere hævning. I dette scenarie 

149.596 kr.  

Dermed vil disponeringen i ”kassesystemet” se ud som vist herunder ud fra forudsætning om en ønsket 

personlig indkomst på 577.174 kr.:  

 

 

Tabel 2.10, Kilde: Egen tilvirkning  

I praksis betyder dette dog, at den selvstændigt erhvervsdrivende i tidligere indkomstår skal lade sig beskatte 

af et beløb, der først kan overføres til privatøkonomien i et senere indkomstår. 

 
22 Efter inspiration fra eksempel fra A. Michelsen m.fl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist og Økonomiforbundets Forlag, 17. udgave, 
s. 233 
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2.4.2 Fuld skatteværdi af renteudgifter 

Før man indførte VSO ved skattereformen fra 1987, blev alle renteudgifter fratrukket i den samlede indkomst. 

Da man ved reformen indførte opdeling af personlig indkomst og kapitalindkomst, betød det, at 

renteindtægter ikke længere blev beskattet med samme sats som den personlige indkomst. Da man i samme 

reform indførte VSO, gav man brugere af ordningen mulighed for fortsat at trække renteudgifter fra i den 

personlige indkomst, hvilket gav en fordel ved anvendelsen af VSO, frem for reglerne i PSL. Dette 

eksemplificeres i nedenstående tabel.  

Det forudsættes, at den selvstændige har opnået en personlig indkomst på 1.000.000 kr. i indkomståret. Der 

er i samme år renteudgifter for 30.000 kr. i virksomheden. Tallene i nedenstående eksempel er beregnet på 

baggrund af skattetal fra 2020.  

Skatteberegning Sats VSO  PSL 
     

Skattepligtig indkomst  1.000.000 kr.  1.000.000 kr. 

Renteudgifter   30.000 kr.  30.000 kr. 

     
Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed (1)  970.000 kr.  1.000.000 kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 77.600 kr.  80.000 kr. 

Personlig indkomst beskatningsgrundlag  892.400 kr.  920.000 kr. 

     
Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed  0 kr.  30.000 kr. 

Beskæftigelsesfradrag  39.400 kr.  39.400 kr. 

Jobfradrag  2.600 kr.  2.600 kr. 

Skattepligtig indkomst (2)  850.400 kr.  848.000 kr. 
     

Personfradrag  46.500 kr.  46.500 kr. 
     

Grundlag for kommunal- og kirkeskat (3)  803.900 kr.  801.500 kr. 

Kommunalskat (inklusiv kirkeskat) 25,93% 208.451 kr.  207.829 kr. 
     

Grundlag for bundskat (4)  845.900 kr.  873.500 kr. 

Bundskat 12,11% 102.438 kr.  105.781 kr. 
     

Beregningsgrundlag topskat (5)  361.400 kr.  389.000 kr. 

Topskat 14,65% 52.945 kr.  56.989 kr. 
     

Nettokapitalindkomst (6)  0 kr.  -30.000 kr. 

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst 8,00% 0 kr.  -2.400 kr. 
     

Samlet skattebetaling   441.435 kr.  448.198 kr. 
     

           Tabel 2.11, Kilde: Egen tilvirkning  
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Dermed sparer en selvstændig i dette tilfælde 6.763 kr. ved at være registreret bruger i VSO frem for at 

beskattes efter de normale personskatteregler. Nedenfor er dele af udregningerne og grundlagene herfor 

forklaret.  

(1) Som tidligere nævnt kan en selvstændigt erhvervsdrivende i VSO fratrække virksomhedens 

renteudgifter i virksomhedens indkomst, dermed den personlige indkomst. Som det ses i eksemplet, 

reduceres den personlige indkomst allerede før der beregnes AM-bidrag, hvorved en selvstændig i 

dette tilfælde sparer 2.400 kr. i AM-bidrag ved brug af VSO. 

(2) Kapitalindkomsten fra selvstændig virksomhed påregnes først efter beregning af AM-bidrag ved 

beskatning efter PSL. Dette medfører for den selvstændige i VSO et højere beskatningsgrundlag, når 

der efterfølgende beregnes kommunal- og kirkeskat på et beløb svarende til den skattebesparelse, 

brugeren af VSO har opnået ved AM-bidrag.  

(3) Grundlaget for kommuneskatten er den skattepligtige indkomst (2), reduceret med det personlige 

fradrag på 46.500 kr. For dette eksempel er Helsingør kommunes skattesatser benyttet, som betyder 

en kommunalskat på 25,3 pct., svarende til landsgennemsnittet for 2020, tillagt kirkeskatteprocent 

på 0,63 pct., svarende til lidt under landsgennemsnittet.  

(4) Grundlaget for bundskatten er den personlige indkomst beregningsgrundlag fratrukket 

personfradraget på 46.500 kr.  

(5) Beregningsgrundlaget for topskat er den personlige indkomst beregningsgrundlag fratrukket 

fradraget for 2020 på 531.000 kr. Topskattesatsen er som udgangspunkt 15 pct., men reduceres 

sådan at den marginale skattesats for den sidst tjente krone ikke overstiger grænsen for 2020 på 

52,06 pct. 

(6) I beregningen af den personlige indkomst sker der nedslag på 8 pct. af negativ nettokapitalindkomst. 

Da brugeren i VSO har fået fratrukket renteudgiften i den personlige indkomst, er der ikke nogen 

nettokapitalindkomst tilbage at fratrække. Den selvstændige, hvis skat beregnes efter PSL, opnår et 

nedslag i skattebetalingen på 2.400 kr., som følge af nettokapitalindkomsten.  

 

2.5 Ulemper ved VSO 

Ønsker en selvstændigt erhvervsdrivende at anvende VSO, er det vigtigt at være opmærksom på de krav der 

stilles til bogføring og regnskab. Ved anvendelse af VSO skal der udarbejdes et selvstændigt regnskab, som 

opfylder bogføringslovens krav. Bogføringen skal tilmed tilrettelægges således, at der sker en opdeling af 

virksomhedsøkonomien og privatøkonomien jf. VSL § 2, stk. 1. Det vil dermed kræve mere administrativt 

arbejde, end hvis reglerne i PSL benyttes. 
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Da skatteberegningerne i VSO er mere komplekse i forhold til reglerne i PSL, kan der for selvstændige være 

varigt behov for at have en skatterådgiver eller revisor tilknyttet virksomheden, da det kan være vanskeligt 

for mange virksomhedsejere at holde det fulde overblik over VSO og reglerne herfor.23 

Der er krav om, at alle ens virksomheder skal indgå i ordningen. En selvstændig med flere virksomheder skal 

derfor samle alle under ét. Dette kan for eksempel komme til udtryk, hvis en selvstændig både har 

virksomhed i VSO og samtidigt udlejer ejendom ved siden af.  

Man bør som bruger af VSO være opmærksom på reglerne ved ophør af VSO. Det er til enhver tid muligt at 

træde ud af ordningen, men det vil samtidig udløse forskellige skattemæssige konsekvenser. Hvis 

virksomheden afstås, eller den selvstændige fremover vælger at benytte reglerne i PSL, vil eventuelt opsparet 

overskud, tillagt virksomhedsskat, blive medregnet ved opgørelsen af den personlige indkomst der følger det 

indkomstår, hvor VSO sidst blev anvendt jf. VSL § 15 B, stk. 1.24 Den selvstændige bør derfor være 

opmærksom på, at såfremt ordningen indeholder en stor mængde opsparet overskud, vil ophør af ordningen 

ende med at blive likviditetskrævende for den selvstændige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 www.e-conomic.dk - https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/virksomhedsskatteordning 
24 J. Pedersen, M. Kerzel, J. Ferniss og C. H. Eriksen: Skatteretten 2, Karnov Group Denmark, 8. udgave, 2018, s. 239-240 

http://www.e-conomic.dk/
https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/virksomhedsskatteordning
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3 Ændring af Virksomhedsskatteloven 
 

VSO blev, som tidligere nævnt, indført ved skattereformen i 1987, og fungerede i et langt stykke tid uden 

problemer; faktisk helt frem til vinteren mellem 2013 og 2014, hvor det blev synligt for Skatteministeriet, at 

VSO blev benyttet i strid med lovens hensigt.25  

Skatteministeriet fik derefter iværksat en undersøgelse med formål at afdække daværende regler i 

ordningen. Dette førte til, at daværende skatteminister Morten Østergaard d. 11.06.2014 fremsatte: ”L 200 

Forslag til lov om ændring af virksomhedskatteloven og kildeskatteloven”, med undertitlen:  ” (Indgreb mod 

utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.) ”26. Lovforslaget kom til 1. 

behandling i august måned 2014 og blev endeligt vedtaget 9. september 2014 ved et bredt politisk flertal 

bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og 

Enhedslisten.   

Dette kapitel har til formål at redegøre for de problemer, man fra politisk side forsøgte at dæmme op for ved 

ændring af virksomhedsskatteloven. Dernæst vil de væsentlige ændringer til virksomhedsskatteloven blive 

beskrevet. Dels ændringerne fra lov nr. 992 af 16. september 2014, men også de senere ændringer, som 

samlet set har formet loven til hvad den er i dag. Der redegøres tilmed for de ændringer der havde til formål 

at dæmme op for den utilsigtede benyttelse af loven. Til sidst i kapitlet vil en del af den kritik ændringsloven 

modtog blive beskrevet.   

 

3.1 Utilsigtet anvendelse af VSO 

Da Finansrådet under et møde med Skatteministeriet kunne oplyse, at de havde viden om arrangementer, 

hvis hovedformål var at udnytte VSO på utilsigtet vis, blev Skatteministeriet klar over, at en ændring af loven 

var nødvendig. Skatteministeriet vurderede, at den stigende forskel mellem virksomhedsskattesatsen og 

personskatten efter virksomhedsskattelovens indførelse, gradvist har gjort det mere attraktivt for 

selvstændigt erhvervsdrivende at benytte ordningen utilsigtet.27  

 
25 www.ft.dk - Bindende svar på spørgsmål 1 vedrørende L200.  
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/spm/1/svar/1152841/1395403.pdf 
26 www.ft.dk - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. 
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L200/som_fremsat.htm 
27 www.ft.dk - Bindende svar på spørgsmål 1 vedrørende L200.  
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/spm/1/svar/1152841/1395403.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/spm/1/svar/1152841/1395403.pdf
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L200/som_fremsat.htm
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/spm/1/svar/1152841/1395403.pdf
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Tabel 3.1, Kilde: Folketingets hjemmeside - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, tabel 3.2.1  

Tabellen herover viser udviklingen i marginalskatten henholdsvis på virksomhedsskatten og på personlig 

indkomst. I 1987, samme år som VSO blev indført, var forskellen 18,7 pct. point, hvor forskellen i 2014 var 

31,7 pct. point, hvilket bevirkede, at utilsigtet benyttelse af VSO løbende blev mere og mere attraktivt for 

selvstændige. Problemet var, at det var muligt at benytte foreløbigt lavt beskattede midler til privatforbrug, 

uden at det udløste beskatning i den personlige indkomst, hvorfor selvstændige kunne drage skattemæssig 

fordel, bestående af differencen mellem virksomhedsskat og personmarginalskatten, beskrevet ovenfor.  

En af metoderne til udnyttelse heraf bestod i at indskyde privat gæld i ordningen, hvilket kunne reducere 

behovet for at hæve virksomhedsoverskud. Det kunne altså skabe likviditet i den private økonomi, for midler 

bundet i virksomheden, uden at dette ville medføre beskatning. Da reglen mod negativ indskudskonto ikke 

var indført på dette tidspunkt, var det derfor muligt for selvstændigt erhvervsdrivende at indskyde privat 

gæld på indskudskontoen og hermed udnytte den lave virksomhedsbeskatning til at finansiere privatforbrug. 

Et eksempel herunder beskriver, hvorledes det for eksempel kunne foregå i praksis.28  

En selvstændigt erhvervsdrivende er i VSO. Der optages et lån på 390.000 kr., hvor gældsforpligtelsen 

indskydes i VSO, og låneprovenuet forbliver i privatøkonomien, hvilket medfører en negativ indskudskonto. 

Hvis den selvstændige senere opnår et virksomhedsoverskud, eksempelvis på 500.000 kr., og vælger at 

opspare det hele i virksomheden, beskattes dette med virksomhedsskatten. De resterende 390.000 kr. kan 

derefter benyttes til at tilbagebetale gælden til långiver. Dermed er privatforbrug finansieret til lav 

beskatning, da låneprovenuet tilbagebetales med midler beskattet på kun 22 pct.  

Virksomhedsdel Beløb  Forklaring 
Indskudskonto primo -390.000 Privat lån indskydes i VSO, som en forpligtelse, alt imens 

provenuet forbliver i privatøkonomien.  

Virksomhedsoverskud 500.000 Virksomhedsoverskud efter rentefradrag.  

Virksomhedsskat -110.000 Virksomhedsskat på 22 pct. 

Opsparet overskud 390.000 Det opsparede overskud benyttes til at tilbagebetale lånet. 

Indskudskonto ultimo 0  

Tabel 3.2, Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra: Folketingets hjemmeside - Forslag til lov om ændring af 
virksomhedsskatteloven 

 
28 www.ft.dk - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, afsnit 3.2 
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L200/som_fremsat.htm 
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På denne måde har den selvstændige opnået midler til privatforbrug til en lav beskatning på 22 pct. ved at 

indskyde gæld i VSO.  

Skatteministeriet fandt ydermere, at rentekorrektionssatsen var blevet utilstrækkelig i forhold til formålet 

med rentekorrektionen. Som beskrevet i afsnit 2.3.4, har rentekorrektion til formål at eliminere fordelen ved 

det fradrag der opnås, når der indskydes privat gæld i ordningen. Rentekorrektionen blev før lovændringen 

beregnet på baggrund af en kapitalafkastsats, som principielt var udtryk for en afkastsats. Derfor reduceredes 

rentekorrektionens effekt, hvis lånesatsen var højere end kapitalafkastsatsen. Dette medførte, at 

selvstændige kunne drage skattemæssig fordel ved at placere private renteudgifter i VSO til trods for den 

selvkontrollerende effekt, som rentekorrektionen også kaldes.   

Skatteministeriet ønskede at estimere det provenu der kunne tilkomme staten, såfremt hullet i VSL blev 

lukket. En opgørelse foretaget tilbage i 2012 fastslog, at ca. 175.000 selvstændige i Danmark benyttede VSO, 

hvoraf 44.000 af dem foretog opsparing i virksomheden. Af de 44.000, skønnedes det at 2.000 havde en 

adfærd, der kunne indikere utilsigtet udnyttelse af ordningen. Her kiggede Skatteministeriet særligt efter 

selvstændigt erhvervsdrivende, der havde lav personlig indkomst, intet kapitalafkast, og høj opsparing i 

virksomheden. Man kom frem til, at det årlige merprovenu for staten ville udgøre omkring 475 mio. kr. før 

tilbageløb ved at fjerne denne skattefordel for de selvstændige.29    

 

3.2 Lov nr. 992 af 16. september 2014  

Formålet med ændringsloven var at forhindre selvstændige i at benytte VSO mod dens oprindelige hensigt. 

Konkret ønskede lovgiver bl.a. at fjerne muligheden for at indskyde privat gæld i ordningen, som nogle 

selvstændige ellers benyttede til at opnå en skattemæssig besparelse i den personlige indkomst. Man 

ønskede tilmed at forhindre udnyttelse i form af privat optagelse af gæld med sikkerhed i virksomhedens 

aktiver, hvilket de facto betød, at selvstændige kunne opnå privat forbrug for lavt beskattede midler.  

Man ændrede rentekorrektionssatsen, fjernede muligheden for opsparing i ordningen såfremt 

indskudskontoen blev negativ, og man ændrede reglerne for sikkerhedsstillelser således, at det ikke længere 

var muligt at udnytte virksomhedens aktiver til at stille sikkerhed for privat gæld. Disse tiltag og baggrunden 

herfor bliver beskrevet i dette afsnit.  

 
29 www.ft.dk - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, afsnit 5.3 
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L200/som_fremsat.htm 
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3.2.1 Rentekorrektionssats 

Som nævnt i afsnit 3.1, blev rentekorrektionssatsen før lovændringen lig kapitalafkastsatsen. Formålet heraf 

var at sikre, at selvstændige ikke kunne drage skattemæssig fordel ved at indskyde privat gæld i ordningen. 

Det har dog vist sig ikke at være tilstrækkeligt, da kapitalafkastsatsen i mange år har ligget på et noget lavere 

niveau i forhold til lånerenten, som illustreret i skemaet nedenfor.  

Årstal Kapitalafkastsats Rentekorrektionssats Udlånsrente 
2010 2,0% 2,0% 6,8% 

2011 2,0% 2,0% 6,8% 

2012 1,0% 1,0% 7,1% 

2013 2,0% 2,0% 6,5% 

2014 2,0% 2,0% 5,6% 

2015 1,0% 4,0% 5,1% 

2016 1,0% 4,0% 4,8% 

2017 1,0% 4,0% 4,4% 

2018 0,0% 3,0% 4,2% 

2019 0,0% 3,0% 4,0% 
 Tabel 3.3, Kilde: Egen tilvirkning30 

Tabellen ovenfor viser tydeligt, at den lave kapitalafkastsats har bevirket, at rentekorrektionssatsen før 

ændringerne ikke længere havde den tiltænkte effekt, hvorfor det med tiden blev mere attraktivt for 

selvstændige at indskyde privat gæld i VSO. 

For at dæmme op for dette problem indførte man VSL § 9 A i forlængelse af § 9, som foreskriver: 

”En gang årligt opgøres en rentekorrektionssats. Ved opgørelsen af satsen finder § 9, 2.-5. pkt., anvendelse. 

Den herved opgjorte sats oprundes derefter til nærmeste hele procentsats. Satsen kan ikke være mindre end 

0 pct.” 

Heri beskrives, at § 9, pkt. 2 - 5 finder anvendelse, men ikke pkt. 6 og 7. Dette giver den virkning, at 

rentekorrektionssatsen altid vil svare til kapitalafkastsatsen tillagt 3 pct. point. Som det ses i skemaet ovenfor, 

var differencen mellem rentekorrektionssatsen og den almene udlånsrente i 2012 på 6,1 pct. point, hvoraf 

det var tydeligt, at rentekorrektionssatsen ikke længere opfyldte formålet. Siden ændringen har differencen 

ikke i noget år været større end 1,1 pct. point, hvilket har medført, at incitamentet og den mulige gevinst er 

blevet kraftigt reduceret. 

 
30 Datagrundlag: Kapitalafkastsats fra Juridisk vejledning: C.C.5.2.9.4, Udlånsrente fra Danmarks statistik: 
https://www.statistikbanken.dk/MPK18 
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Denne ændring mødte ingen nævneværdig modstand under forslagets behandlinger, spørgerunder eller 

betænkeligheder, og blev indført i lov. Nr. 992 af 16. september 2014 uden ændringer i forhold til lovforslag 

L 200.  

 

3.2.2 Negativ indskudskonto  

Før ændringsloven ville en negativ indskudskonto blot resultere i en rentekorrektion. Som nævnt i afsnit 3.2.1 

blev § 9 A indført for at ændre måden rentekorrektionssatsen opgøres på, mens beregningsgrundlaget fortsat 

opgøres efter samme metode som før, jf. afsnit 2.3.4.1. 

I ændringsloven tilføjede man bestemmelsen VSL § 11, stk. 4 med følgende ordlyd:  

”Er betingelserne i stk. 1, 1. pkt., opfyldte, kan der ikke foretages foreløbig beskatning efter § 10, stk. 2.” 

Bestemmelsen referer her til VSL § 11, stk. 1, som angiver følgende: 

”Er saldoen på indskudskontoen negativ på det tidspunkt, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen 

påbegyndes, eller for efterfølgende indkomstår ved indkomstårets begyndelse, eller er saldoen på 

indskudskontoen negativ ved indkomstårets udløb, beregnes rentekorrektion.” 

VSL § 11, stk. 4 beskriver, at der ikke kan foretages foreløbig beskatning efter VSL § 10, stk. 2, altså kan der 

ikke opspares overskud i ordningen med fradrag af virksomhedsskat hvis indskudskontoen er negativ. 

Beløbet kan alternativt afsættes som et beløb til senere faktisk hævning, sådan at det vil blive beskattet som 

personlig indkomst, og herved hindre muligheden for at benytte lavt beskattede midler til privatforbrug, når 

indskudskontoen er negativ. Hvis ikke hele overskuddet, påvirket af VSL § 11, stk. 4, hensættes til senere 

faktisk hævning, vil det resterende beløb betragtes posteret på indskudskontoen og dermed reducere den 

negative indskudskonto.  

Forslaget om at indføre § 11, stk. 4 mødte stor kritik, blandt andet fra Landbrug & Fødevarer, der hævdede, 

at ændringen ville gøre det vanskeligt for op imod 9.500 landmænd at fortsætte i ordningen netop på grund 

af de nye regler omkring negativ indskudskonto.31 Dette behandles yderligere i afsnit 4.1.  

 

 
31 www.ft.dk - Udvalgsbehandling af L200 af 11. juni 2014, Bilag 4 og bilag 7. 
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/4/index.htm og 
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/7/index.htm 

https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/4/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/7/index.htm
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3.2.3 Sikkerhedsstillelse  

Under behandlingen af lovforslaget L 200 var der meget fokus på problemstillingen                                                                                   

omkring sikkerhedsstillelser i VSO, hvor lovgiver ønskede at forhindre sikkerhedsstillelse for gæld udenfor 

VSO. I det oprindelige lovforslag L 200, fremsat 11. juni 2014, lød forslaget til bestemmelsen VSL § 10, stk. 6 

således: 

”Stk. 6. Stilles aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen, anses et beløb svarende til sikkerhedens størrelse for overført til den skattepligtige.” 

Dette forslag ville altså beskatte selvstændige i deres personlige indkomst af enhver sikkerhedsstillelse for 

gæld udenfor VSO.  

Denne del af lovforslaget modtog en del kritik fra blandt andet Dansk Byggeri og Landbrug & Fødevarer, som 

anførte, at lovforslaget i daværende form ville ramme for bredt, og gøre det både dyrt og ugunstigt for mange 

af ordningens tiltænkte brugere. Det blev tilmed påpeget, at sikkerhedsstillelse for gæld ofte er af højere 

værdi end selve værdien af gælden, og at mange selvstændige derfor ville blive beskattet af en værdi, som 

langt overstiger den gæld, som reelt vil anses overført til privatøkonomien. 32    

Dette medførte en ændring af den forslåede bestemmelse VSL § 10, stk. 6. således at det beløb der anses 

overført til den selvstændige udgøres af det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller 

sikkerhedsstillelsens størrelse. Nedenstående skema vil illustrere, hvorledes dette skal forstås.  

Opgørelse af sikkerhedsstillelsens værdi 

 Eksempel 1 Eksempel 2 

Gældens kursværdi 300.000 100.000 

Sikkerhedsstillelsens størrelse 100.000 300.000 

Sikkerhedsstillelsens værdi  100.000 100.000 
Tabel 3.4, Kilde: Egen tilvirkning 

Som nævnt i den endelige bestemmelse, VSL § 10, stk. 6, vil den værdi der skal beskattes være den laveste 

af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse. I eksempel 1 er sikkerhedsstillelsens 

størrelse lavest, og det er dermed det beløb, der bliver beskattet. I eksempel 2 er gældens kursværdi lavere 

end sikkerhedsstillelsens størrelse, hvorfor den i det tilfælde bliver valgt til beskatningsgrundlag.   

Derudover indførte man undtagelser til VSL § 10, stk. 6, som endte med at blive VSL § 10, stk. 7 - 9 i loven. 

Stk. 7 skulle sikre, at selvstændige fortsat kunne foretage sikkerhedsstillelser i ordningen uden beskatning, 

 
32 www.ft.dk - Udvalgsbehandling af L200 af 11. juni 2014, bilag 3. 
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/3/index.htm 
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såfremt det var foretaget i sædvanligt forretningsøjemed. Stk. 8 sikrede muligheden for at stille sikkerhed for 

gæld med pant i ejendomme, som benyttes både til erhverv og privat brug, uden beskatning. Stk. 9 blev 

indsat som en overgangsbestemmelse således, at selvstændige havde et fair tidsrum til at få afviklet eller 

omgjort sine lån. 

 

3.3 Lov nr. 652 af 8. juni 201633 

Indførslen af VSL § 10, stk. 6-9 i lov nr. 992 af 16. september 2014 gav efterfølgende anledning til stor kritik, 

blandt andet på grund af ordlyden i dele af bestemmelsen. En del kritik gik på, at de faktiske skattemæssige 

konsekvenser ikke fremgik tydeligt nok i lovteksten i § 10, stk. 6. Skatterådet påpegede i bindende svar, 

SKM.2015.745.SR, vedrørende fortolkningen af § 10, stk. 6, at de tolker ordlyden af ordene i bestemmelsen 

”… overført til den skattepligtige.” som en overførsel foretaget i overensstemmelse med VSL § 5. Altså som 

en hævning i hæverækkefølgen, og ikke som en direkte beskatning i den personlige indkomst hos den 

selvstændige, hvilket ellers var hensigten ved indførslen af bestemmelsen. Skatterådet går i dette svar direkte 

imod SKATs indstilling i forhold til fortolkningen af bestemmelsen. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 5.2.1, 

hvor sagen dybdegående vil blive beskrevet.  

Den fremsatte kritik af uklarheden i reglen om beskatningen ved sikkerhedsstillelse gjorde det klart, at der 

måtte foretages en præcisering af loven. Derfor blev der, få måneder efter Skatterådets svar, fremsat 

lovforslag med ændringer til flere forskellige love, deriblandt ændringer til virksomhedsskatteloven. Man 

valgte her at flytte alle bestemmelser vedrørende sikkerhedsstillelser over til et selvstændigt kapitel ved navn 

kapitel 2 B. I dette kapitel var de gamle bestemmelser VSL § 10, stk. 6 – 8 indsat som § 4 B, stk. 1 – 3, mens 

VSL § 10, stk. 9 blev afskaffet. § 4 B, stk. 4 blev indsat, som en ekstra undtagelse til VSL § 4 B, stk. 1 

omhandlende de tilfælde, hvor ejendomme, hvori der er optaget prioritetsgæld, der tidligere har været 

anvendt til privat bolig, bliver udlejet og tvinges ind i ordningen.  

Den omdiskuterede bestemmelse § 10, stk. 6 blev omformuleret og indsat som § 4 B. Lovgiver havde taget 

Skatterådets bindende svar til efterretning og ændret ordlyden af bestemmelsen således, at den stemmer 

overens med den proces Skatterådet har fastsat om, at sikkerhedsstillelser for privat gæld betragtes som en 

sædvanlig hævning i VSO. Lovforslaget blev vedtaget senere samme år uden væsentlige ændringer til det 

oprindelige forslag, som Lov nr. 652 af 8. juni af 2016. Siden Lov nr. 652 af 8. juni 2016, har der ikke været 

væsentlige ændringer til loven, ud over begrebs- eller formuleringsændringer af mindre karakter.  

 
33 www.ft.dk - Lov forslag nr. 123 af 23.02.2016, som fremsat. https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L123/som_fremsat.htm 
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De ovenstående lovændringer, og i særdeleshed Lov nr. 992 af 16. september 2014, modtog megen kritik fra 

dele af erhvervslivets parter, som på den ene side anerkendte, at der var et skattemæssigt hul der skulle 

lukkes, men samtidig mente, at måden lovgiver ville lukke det på, både ville ramme for bredt og urimeligt 

hårdt. I dette afsnit vil en del af argumentation bag kritikken af ændringsloven blive beskrevet.   

 

4.1 Kritik af reglen om negativ indskudskonto 

Da ændringsforslaget til VSO blev fremsat som lovforslag i sommeren 2014, modtog Skatteministeriet flere 

henvendelser fra foreninger og organisationer, som udviste bekymring på deres medlemmers vegne for 

lovændringernes konsekvenser. Heriblandt var erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, der 

repræsenterer en stor del af landets landmænd.  

Landbrug & Fødevarer havde vurderet, at de foreslåede stramninger kunne resultere i, at op mod 9.500 

landmænd ikke ville kunne anvende ordningen efterfølgende grundet de tiltænkte ændringer ved negativ 

indskudskonto. I Skatteministeriets oprindelige lovforslag var der i punkt 4.4 foreslået en bagatelgrænse på 

100.000 kr. som en overgangsregel. Dette betød, at selvstændige måtte have negativ indskudskonto og 

sikkerhedsstillelser, maksimalt nominelt summeret op til 100.000 kr. Oversteg beløbet dette, ville det 

medføre skattemæssige konsekvenser som følge af ændringsloven. Grundet kritikken hævede lovgiver 

bagatelgrænsen til 500.000 kr. 34  

Landbrug & Fødevarer fastholdt dog fortsat deres kritik efter lovgivers ændring af grænsen, da mange 

landmænd pludselig ikke længere ville have mulighed for at spare op i VSO og derved også ville miste 

grundlaget for at investere i virksomheden, da al indtjening i en årrække udelukkende ville gå til at nedbringe 

en negativ indskudskonto. Landbrug & Fødevarer mente, at 1 mio. kr. ville være en mere håndgribelig 

bagatelgrænse for de mange landmænd, og efter deres mening et fair kompromis.  

Også Dansk Byggeri udviste kritik af det fremsatte lovforslag. De var som udgangspunkt helt enige med 

lovgiver i, at loven havde behov for ændringer, men mente samtidig, at den foreslåede værns regel mod 

negativ indskudskonto, ville ramme for hårdt og gå ud over en del af ordningens oprindeligt tiltænkte 

brugere. Dansk Byggeri beskriver i følgende deres syn på, hvad forslaget reelt ville medføre: 

 
34 www.ft.dk - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, afsnit 4.4 
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L200/som_fremsat.htm 
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”… at mange selvstændigt erhvervsdrivende skal bringe deres indskudskonto i nul. Det vil man bl.a. indenfor 

byge- og anlægsbranchen få særdeles svært ved at låne penge til, jf. den fortsatte vanskelige adgang til 

kredit for små byggevirksomheder, herunder selvstændigt erhvervsdrivende, der betjener sig af 

virksomhedsordningen. Og hvis de så kan skaffe sig adgang til lån, bliver de fanget af, at skulle stille 

sikkerhed for den private gæld, der skal bruges til at skyde ind for at nulstille indskudskontoen i 

virksomhedens aktiver. ”35 

Dansk Byggeri foreslog som modsvar til forslaget, at der kun skulle ske begrænsning i opsparing i de tilfælde, 

hvor både kapitalafkastgrundlaget og indskudskontoen er negativ. Det forslag var for dem ment som et 

kompromis, da de helst så en helt anden og mere målrettet model for behandling af negativ indskudskonto.  

Også Finansrådet rettede kritik mod forslaget og kaldte det en ”simpel måde at forhindre indskydelse af privat 

gæld i virksomhedsordningen”36 og henviser til, at der kan være flere reelle grunde til en negativ 

indskudskonto, opstået som led i normalt brug af VSO. Finansrådet nævner bl.a. et eksempel, hvor 

afhændelse af en ejendom omfattet af ”parcelhusreglen”37 har været benyttet til udlejning og derfor ved salg 

indgår i VSO. Dette bevirker ikke i sig selv, at indskudskontoen bliver negativ, hvis gælden i ejendommen er 

mindre eller lig med ejendomsværdien, men hvis ejendommen sælges med gevinst, og provenuet fra salget 

overføres fra den skattefrie ejendomshandel, vil overførselsbeløbet på indskudskontoen fragå, hvis ikke der 

er opsparet overskud i virksomheden, hvilket dermed vil føre til negativ indskudskonto; vel at mærke uden 

at der på noget tidspunkt har været skudt privat gæld ind i ordningen.  

Finansrådet fremsendte til Skatteministeriet deres løsningsforslag, som lød:  

”… der tillades en løbende nulstilling, således at der hvert år, og ikke kun ved indtræden i 

virksomhedsordningen, gives mulighed for at nulstille indskudskontoen, hvis det kan dokumenteres, at der 

kun er indskudt erhvervsmæssig gæld. ”38 

I citatet refereres der til VSL § 3, stk. 5, som kun tillader nulstilling af indskudskonto ved indtrædelse i VSO. 

Dansk Fiskeriforening havde også indsigelser mod lovforslaget med begrundelsen, at forslaget reducerer eller 

helt forhindrer mange fiskeres mulighed for konjunkturudligning af indkomsten, som følge af reglen mod 

negativ indskudskonto. Dansk Fiskeriforening vurderede, at stramningerne ville påvirke op mod 1.000 fiskere 

i ordningen, og frarådede derfor at indføre forslaget i daværende form.  

 
35 www.ft.dk - Udvalgsbehandling af L200 af 11. juni 2014, bilag 3, henvendelse fra Dansk Byggeri, side 2 
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/3/index.htm 
36 www.ft.dk - Udvalgsbehandling af L200 af 11. juni 2014, bilag 3, henvendelse fra Finansrådet, side 2 
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/3/index.htm 
37 Når husejere skattefrit kan sælge en helårsbolig der har tjent som bolig for ejeren i hele eller en del af ejertiden.  
38 www.ft.dk - Udvalgsbehandling af L200 af 11. juni 2014, bilag 3, henvendelse fra Finansrådet, side 3 
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/3/index.htm 
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Som tidligere nævnt, blev bagatelgrænsen hævet fra 100.000 til 500.000 kr. for summen af 

sikkerhedsstillelser og negativ indskudskonto. Der blev tilmed indført en midlertidig mulighed for 

ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, såfremt den selvstændige kunne dokumentere, at indskudt 

gæld var erhvervsmæssig, og ansøgning herom blev indsendt til Told- og Skatteforvaltningen senest 31. marts 

2015.  

VSL § 11, stk. 4, som forhindrer opsparing i virksomheden ved negativ indskudskonto, blev indført ved lov nr. 

992 af 16. september 2014, og er stadig gældende i dag uden væsentlige ændringer.   

 

4.2 Kritik af reglen om sikkerhedsstillelse     

Reglen mod sikkerhedsstillelse af privat gæld i VSO blev centrum for mange spørgsmål fra foreninger, 

erhvervsorganisationer og rådgivningsselskaber, da forslaget først blev fremsat i lovforslaget L 200 af 11. juni 

2014, men bestemt også senere. Reglerne, som blev indført ved lov nr. 992 af 16. september 2014, blev mødt 

af stor kritik for især ordlyden i VSL § 10, stk. 6, hvilket medførte, at ordlyden i bestemmelsen blev ændret i 

lovforslaget L 123 af 23. februar 2016, og senere vedtaget i den form vi kender bestemmelsen i dag.  

 

4.2.1 L 200  

Finansrådet omtalte den forslåede regel omkring sikkerhedsstillelse som den mest problematiske i 

lovforslaget, og argumenterede for, at selvstændige ville miste evnen til at stille formuen til sikkerhed for 

privat gæld, og dermed vil blive dårligere stillet, fremfor hvis virksomheden blev drevet i selskabsform, hvor 

dette ikke er tilfældet. Finansrådet var direkte uforstående overfor, at man i forslaget ville lade selvstændige 

beskatte ud fra størrelsen af sikkerhedsstillelsen, fremfor ud fra størrelsen af det underliggende lån. 

Finansrådet beskriver efterfølgende i deres høringssvar, hvordan det er normal kutyme for långivere at kræve 

større sikkerhedsstillelser, end hvad værdien på selve lånet er. 

Også brancheforeningen Danske Advokater mente, at reglen mod sikkerhedsstillelser i lovforslaget ville stille 

selvstændige i VSO dårligere, end en virksomhed drevet i selskabsform. De skriver i deres høringssvar, at 

indgrebet er: 
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”… særdeles indgribende, at en virksomhedsejer, som bruger virksomhedsordningen, hindres i at stille sin 

egen formue til sikkerhed for privat gæld. En aktionær eller anpartshaver i et selskab hindres jo ikke på 

samme måde i at stille sin ”Selskabsformue”, dvs. sine aktier eller anparter, til sikkerhed for privat gæld… ”39 

Dermed mener Danske Advokater, at: ”Den ellers langvarige hensigt og praksis om skattemæssig ligestilling 

mellem selskabsejeren og virksomhedsejeren i virksomhedsskatteordningen afbrydes… ” og kalder det 

uacceptabelt, at selvstændige i VSO bliver dårligere stillet end virksomhedsejere med virksomhed drevet i 

selskabsform. 

Danske Advokater mener tilmed, at selvstændige med blandet benyttede ejendomme ville blive særdeles 

hårdt ramt af reglen omkring sikkerhedsstillelser. Dette gælder især i de tilfælde, hvor en del af gælden i en 

blandet ejendom er placeret i privat regi således, at den erhvervsmæssige del af ejendommen vil stå til 

sikkerhed for den private gældspost, hvilket dermed vil hæmme den selvstændiges muligheder. 

Også Landbrug & Fødevarer påpeger problemet med blandet benyttede ejendomme i deres høringssvar til 

lovforslaget og nævner tilmed, at forslaget om sikkerhedsstillelse vil ramme langt hovedparten af de 40.000 

landbrugsvirksomheder, der var i ordningen på tidspunktet for lovforslaget. Det var på tidspunktet for 

forslagets fremsættelse helt almindeligt, at landbrugsvirksomheder havde sikkerhedsstillelser i 

virksomhedsaktiver, hvor sikkerhedsstillelsen vedrørte gæld, der ikke indgik i ordningen.40 

Lovgiver tog kritikken til sig og ændrede efterfølgende forslaget til lovændring L 200 således, at det ikke var 

værdien af sikkerhedsstillelsen der blev anset for overført til privatøkonomien, men laveste beløb af enten 

kursværdien eller sikkerhedsstillelsens størrelse. Med § 10, stk. 7 og 8 ekskluderede man sikkerhedsstillelser 

foretaget som led i sædvanlig forretning og gæld med pant i ejendomme, så længe gælden ikke overstiger 

ejendomsværdien. En overgangsregel, § 10, stk. 9, blev indført, som gjaldt sikkerhedsstillelser stillet fra og 

med 11. juni 2014 frem til 31. december 2017, såfremt der var tale om en sikkerhedsstillelse, som afløser en 

sikkerhedsstillelse fra før 11. juni 2014. Dermed fik selvstændige en overgangsperiode på lidt over 3 år til at 

få omflyttet eller afdraget gæld, for hvilken der i VSO var stillet sikkerhedsstillelse for privat gæld. 

 

4.2.2 L 123 

Som beskrevet i afsnit 3.3, medførte skatterådets bindende svar på spørgsmål 8 i sagen SKM2015.745.SR, at 

sikkerhedsstillelser omfattet af bestemmelsen, skulle betragtes som en fiktiv hævning i hæverækkefølgen 

 
39 www.ft.dk - Udvalgsbehandling af L200 af 11. juni 2014, bilag 3, henvendelse fra Danske Advokater, side 7 
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/3/index.htm 
40 www.ft.dk - Udvalgsbehandling af L200 af 11. juni 2014, bilag 3, henvendelse fra Langbrug & og Fødevarer, side 9 
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/3/index.htm 

https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/3/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/3/index.htm
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efter VSL § 5, og ikke som et beløb, der anses direkte overført til den selvstændiges personlige indkomst, som 

ellers oprindeligt var lovgivers hensigt, da lovforslaget L 200 først blev fremlagt. 

Dette medførte, at daværende skatteminister Karsten Lauritzen måtte erkende, at Skatterådets afgørelse 

skulle indskrives i loven. Dette var dog ikke den eneste indikation på, at bestemmelsen i VSL § 10, stk. 6 havde 

været vagt formuleret.  

FSR - danske revisorer sendte 3. november 2015 et brev til Skatteministeriet med deres syn på de ændringer, 

der bl.a. skulle foretages i virksomhedsskatteloven vedrørende VSL § 10, stk. 6. I brevet skriver de:  

”Reglen er upræcis, idet den omfatter både direkte sikkerhedsstillelser i aktiver og sikkerhedsstillelser, der 

kan sidestilles med sikkerhedsstillelser i aktiver. Loven ligger dermed op til særdeles vanskelige konkrete 

tolkninger, som en almindelig erhvervsdrivende ikke har en reel mulighed for at kunne gennemskue”41 

Bestemmelsen var altså, ifølge FSR, alt for åben for fortolkning i forhold til, hvilke sikkerhedsstillelser i privat 

sammenhæng der kan sidestilles med sikkerhedsstillelse i aktiver. Når ordlyden i bestemmelser kan fortolkes 

så bredt, vil det ofte betyde, at det i praksis er domme og styresignaler, der vil blive hovedfaktorerne for den 

endelige afgrænsning i omfanget af bestemmelsen. Dette mente FSR var problemet med VSL § 10, stk. 6, 

hvilket de kraftigt kritiserede i deres høringssvar til ændringerne ved L 123, hvor de ønskede en indsnævring 

i forhold til begrebet ”sikkerhedsstillelser”.  

Ligeledes opfordrede Landbrug & Fødevarer til radikale ændringer i deres høringssvar på L 123. De var af 

samme opfattelse, at der var behov for præciseringer og ændringer i forhold til uregelmæssigheder i 

bestemmelserne omkring sikkerhedsstillelse, og især omkring hvilke typer af sikkerhedsstillelser der var 

omfattet, og hvilke der ikke var. De mente endvidere, at det var særdeles problematisk, at det ikke entydigt 

kunne tydes hverken i bestemmelsens ordlyd, de bagvedliggende bemærkninger, eller i betænkelighederne 

vedrørende loven. Afgrænsning måtte ofte afhænge af svar fra SKAT og deres vurdering af de konkrete 

forhold.42  

Dertil foreslog Langbrug & Fødevarer, at lovgiver denne gang måtte gøre en større indsats for at præcisere 

og klarlægge gennemskuelige retningslinjer, der for selvstændige er nemmere at følge, samtidig med at gøre 

undtagelsen ”Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner” så bredt anvendelig som muligt.  

De skattemæssige konsekvenser ved overtrædelse af § 10, stk. 6 synes i det hele taget for flere organisationer 

at være alt for vidtgående. Bestemmelsen er ofte blevet sammenlignet med ligningslovens § 16 E, 

 
41 www.ft.dk – Udvalgsbehandling af L 123 af 23. februar 2016, bilag 1, henvendelse fra FSR – danske revisorer, side 4. 
https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l123/bilag/1/index.htm 
42 www.ft.dk – Udvalgsbehandling af L 123 af 23. februar 2016, bilag 1, henvendelse fra Langbrug & Fødevarer, side 2. 
https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l123/bilag/1/index.htm 

https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l123/bilag/1/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l123/bilag/1/index.htm
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omhandlende den situation, hvor en hovedaktionær stiller selskabets midler til sikkerhed for privat gæld. 

Som FSR - danske revisorer påpeger i deres høringssvar til L 123, fungerer beskatningen efter VSL § 10, stk. 6 

de facto som en ”strafsanktion, der ligger uden for det normale strafretlige system, og en strafsanktion der 

også rammer simpel uagtsomhed” 43 

En del kritik går derfor på det potentielle omfang, en såkaldt strafsanktion kan have, hvis man sammenligner 

med ligningslovens § 16 E, hvor straffen for overtrædelse heraf jf. selskabslovens § 210 er en bøde på mellem 

2,5 og 5 pct. af lånet tillagt renter. FSR - danske revisorer påpeger, at dette vil svare til mellem 25.000 og 

50.000 kr. ved et ulovligt aktionærlån på 1 mio. kr., hvor aktionæren tilmed vil blive beskattet med op til 42 

pct. af lånebeløbet, hvilket er svarende til op til 420.000 kr. ved aktionærlån på 1 mio. kr.   

FSR - danske revisorer pointerer, at hvis man sammenligner med virksomhedsskatteloven, vil en selvstændig 

med en ulovlig sikkerhedsstillelse på samme beløb blive ”stafbeskattet” med den personlige skattesats op 

imod marginalskatten for personlig indkomst på 55,9 pct., svarende til 559.000 kr. af et lån på 1 mio. kr. 

Endvidere fremhæves det i høringssvaret, at størrelsen på sanktionen kan variere alt efter kommuneskatten 

i den kommune man bor i. Her skal det pointeres, at hvor hovedaktionæren beskattes af lånet i sin 

kapitalindkomst, beskattes en selvstændig i VSO i den personlige indkomst, som er tungere beskattet. Ved et 

ulovligt aktionærlån beskattes aktionæren i øvrigt ud fra et beløb, der faktisk er i vedkommendes besiddelse, 

hvor en selvstændig ramt af VSL § 10, stk. 6 beskattes af et beløb der måske blot er stillet sikkerhed for. 

Dermed er den reelle konsekvens unødigt hård, de typiske omstændigheder taget i betragtning.44  

Ligeledes påpeger Landbrug & Fødevarer, at netop dette aspekt med en sanktion for lån til 

virksomhedsejeren efter deres mening er: ”… urimelig og i strid med det grundlæggende formål med 

virksomhedsordningen - nemlig at sidestille selvstændige og aktionærer skattemæssigt. ”45  

Rådgivningsvirksomheden AgroSkat kommer med lignende retorik i deres høringssvar i forhold til de 

skattemæssige konsekvenser ved privat sikkerhedsstillelse i VSO, hvor de mener værnsreglen er blevet 

forsynet med pigtråd. De mener endvidere, at sanktionerne medfører langt større konsekvenser end 

nødvendigt, og tilslutter sig dermed flere af de andre store organisationer omkring netop denne 

problemstilling. 

 
43 www.ft.dk – Udvalgsbehandling af L 123 af 23. februar 2016, bilag 1, henvendelse fra FSR – danske revisorer, side 4. 
https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l123/bilag/1/index.htm 
44 www.ft.dk – Udvalgsbehandling af L 123 af 23. februar 2016, bilag 1, henvendelse fra FSR – danske revisorer, side 4. 
https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l123/bilag/1/index.htm 
45 www.ft.dk – Udvalgsbehandling af L 123 af 23. februar 2016, bilag 1, henvendelse fra Landbrug & Fødevarer, side 3.  
https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l123/bilag/1/index.htm 

https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l123/bilag/1/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l123/bilag/1/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l123/bilag/1/index.htm
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ArgoSkat argumenterer efterfølgende for, at beløb omfattet af VSL § 10, stk. 6 bør anses for en fremskyndet 

hævning, hvilket vil sige: ”… at man i hæverækkefølgen blev godtskrevet samme beløb igen, hvis man fjernede 

sikkerhedsstillelsen i virksomhedens aktiver eller man indfriede det private lån”. Overtrædelsen af VSL § 10, 

stk. 6 ville dermed være nogenlunde sammenlignelig med ulovlige aktionærlån, der normalt anses som en 

fremskyndet beskatning som løn eller udbytte, og ikke som dobbeltbeskatning, hvilket reglerne i VSO lægger 

op til.  

FSR - danske revisorer bidrager også med konkrete forslag i deres høringssvar til lovændringen. De betvivler, 

at der i Lov nr. 992 af 16. september er lovhjemmel til beskatning af brugeren, hvorfor de i deres forslag 

indsætter en specifik paragraf til formålet.  

Uagtet kritikken og de forslåede ændringer fra diverse organisationer og foreninger, ændrede lovgiver ikke 

væsentligt på essensen af reglerne ved lovændring L 123. Man afskaffede VSL § 10, stk. 6 - 9, og erstattede 

dem med en ny bestemmelse, § 4 B, som udelukkende omhandler sikkerhedsstillelse. Vigtigste ændring var 

præcisering og øget klarhed i ordlyden i forhold til, hvorledes konsekvensen af overtrædelse af daværende 

VSL § 10, stk. 6 skulle forstås.  
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5 Praksis som følge af lovændringerne 
 

De store ændringer af virksomhedsskatteloven, som følge af vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 

2014, har medfødt flere begreber i VSL, som aldrig er blevet klart defineret eller afgrænset. Det kan 

naturligvis ikke forventes, at lovgiver tager højde for, eller inddrager, ethvert tænkeligt scenarie, når love skal 

implementeres eller ændres, men de ændringer der blev vedtaget til VSL medførte flere uklare dispositioner 

i forhold til, hvad der bl.a. anses som en sikkerhedsstillelse, hvornår dispositioner er foretaget som led i en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition, og de faktiske skattemæssige konsekvenser ved den indførte VSL 

§ 10, stk. 6. Dette afsnit har til formål at analysere, hvordan praksis har formet regelsættet vedtaget til VSL, 

hvordan det skal forstås, samt hvor grænserne går for sikkerhedsstillelse uden skattemæssige konsekvenser.  

 

5.1 Skatterådet. 

Skatterådet blev etableret som erstatning for Ligningsrådet tilbage i 2005 som led i en omfattende 

strukturreform. Skatterådet består af 19 medlemmer, hvoraf den siddende skatteminister udvælger de 13, 

og Folketinget udvælger de resterende seks. Medlemmerne udvalgt af skatteministeren skal være 

repræsentanter fra forskellige brancheorganisationer, såsom landbruget, industri, handel og lønmodtagere.  

Skatterådet afgiver såkaldt bindende svar på spørgsmål fra spørgere. Spørgere kan anmode om bindende 

svar mod et mindre gebyr. Almindelige spørgsmål kan delvist eller helt afvises. Er spørgsmålet af principiel 

betydning, er Skatterådet forpligtet til at behandle spørgsmålet og forelægge et bindende svar.46 Et svar fra 

Skatterådet er bindende for skattemyndighederne i landet, hvilket betyder, at hvis Skatterådet har 

bemyndigelse til at udøve bindende svar på en disposition, skal øvrige skattemyndigheder anerkende og 

respektere svaret og behandle dispositionen herefter.  

Når en afgørelse skal afgives, skal mindst halvdelen af medlemmerne deltage i afgørelsen. Hvis det kræves, 

kan en afgørelse træffes ved afstemning, men oftest findes der enighed om en afgørelse blandt 

medlemmerne. Hvis en spørger ikke er tilfreds med en afgørelse, kan den påklages til Landsskatteretten. 

Bindende svar kan være en afgørende del af den måde praksis former og specificerer, hvordan bestemmelser 

i lovtekster skal forstås. Udvalgte bindende svar fra Skatterådet vil i det følgende afsnit blive beskrevet og 

analyseret.  

 
46 Vejledning omkring hvornår et spørgsmål findes principielt, kan findes på hjemmesiden. www.skatteforvaltningen.dk – Til 
rådsmedlemmerne. https://www.skatteforvaltningen.dk/skatteraadet/til-raadsmedlemmerne/ 

https://www.skatteforvaltningen.dk/skatteraadet/til-raadsmedlemmerne/
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5.2 Bindende svar fra Skatterådet 

I dette afsnit analyseres og redegøres der for udvalgte bindende svar fra Skatterådet. Spørgsmål fremlægges 

for Skatterådet efter henvisning fra Told- og Skatteforvaltningen, som udvælger hvilke spørgsmål, der skal 

forelægges Skatterådet. Det fremgår af skatteforvaltningsloven § 21, at Told- og Skatteforvaltningen er 

forpligtet til at forelægge anmodninger om bindende svar for Skatterådet såfremt:  

- Svaret vil få konsekvenser for et større antal skattepligtige 

- Svaret vedrører større økonomiske værdier 

- Svaret angår fortolkning af væsentlig betydning for lovgivningen 

- Der ved besvarelsen skal tages stilling til et EU-retsligt spørgsmål af væsentlig betydning 

- Sagen i øvrigt har påkaldt sig, eller skønnes at ville påkalde sig, større offentlig interesse 

En stor del af de sager som gennemgås i dette afsnit, vil være af væsentlig betydning for, hvordan 

lovgivningen skal forstås og behandles.  

I alle sager vil SKAT (nu Skattestyrelsen) redegøre og argumentere for deres holdning til et givent fremlagt 

spørgsmål, og indstille deres svar til spørgsmålet. Dette forelægges derefter Skatterådet, som i sidste ende 

har det endelige ord. Anmodninger om bindende svar på sager, der ikke er af principiel karakter, afgøres 

hovedsageligt af SKAT alene.  

 

5.2.1 Hævning eller ikke hævning?47 

Denne sag, som tidligere er omtalt i afsnit 4.2.2, skulle vise sig at ændre praksis for hvordan ordlyden af VSL 

§ 10, stk. 6 skal opfattes. Spørger har i denne sag fremlagt en række spørgsmål til Skatterådet. Det er dog kun 

spørgsmål 8, der vil blive behandlet i dette afsnit. Dom i sagen blev afsagt 24. november 2015. Spørgsmålet 

lyder som følger:  

”Vil en beskatning af f.eks. 250.000 kr. efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, skulle ske ved at 250.000 

kr. anses for overført til den skattepligtige som en fiktiv hævning i overensstemmelse med hæverækkefølgen 

i virksomhedsskattelovens § 5, hvilket alt andet lige, vil medføre en dertil svarende beskatning af det 

opsparede overskud? ” 

Baggrunden for spørgsmålet er ikke relevant i denne sag, da spørgsmålet er af mere principiel betydning. 

Spørger ønsker altså at vide, om en overførsel omfattet af VSL § 10, stk. 6 skal anses som en hævning i 

overensstemmelse med hæverækkefølgen, eller anses som en overførsel fra VSO til privatøkonomien.  

 
47 SKM2015.745.SR 
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SKAT gennemgår i deres vurdering adskillige forarbejder, spørgsmål og betænkeligheder, der opstod i 

forbindelse med behandlingen af L 200. Blandt andet fremgår det af skatteministerens besvarelse af 

spørgsmål fra Dansk Industri i forbindelse med høringsskema til Skatteudvalget 11. august 2014 at:  

”Den foreslåede bestemmelse om, at et beløb anses for overført til den skattepligtige, hvis der stilles 

sikkerhed for privat gæld, er en værnsregel. ” 

Skatteudvalget undredes dengang over, hvordan det fra lovgivers side er præciseret, at en sikkerhedsstillelse 

omfattet af VSL § 10, stk. 6 skal behandles. I nedenstående citat beskrives hvordan lovgiver forestillede sig at 

en sikkerhedsstillelse skulle behandles i VSO.  

”… anses for overført, sker det udenfor den almindelige hæverækkefølge ved, at et tilsvarende beløb 

tillægges virksomhedsoverskuddet, som anses for hævet af den skattepligtige. I lovforslaget lægges der 

alene op til, at et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen anses for overført til den skattepligtige jf. §5.” 

Skatteudvalget opfordrede derefter skatteministeren til at svare på, hvorfor der i ændringsforslaget lægges 

op til direkte beskatning fremfor en hævning, som det var i det oprindelige lovforslag. Skatteministeren 

besvarede aldrig reelt spørgsmålet i sin besvarelse men påpegede, at der blot skulle være tale om 

bogholderimæssige posteringer, og at kontante beløb ville blive anset for hævet i hæverækkefølgen.  

Også FSR - danske revisorer beskrev i deres høringssvar, at retsvirkningen af ordlyden i VSL § 10, stk. 6 bør 

resultere i en beskatning via hæverækkefølgen, og ikke som en direkte overførsel til privatøkonomien uden 

for hæverækkefølgen. Skatteministeren erkendte, som følge af FSR - danske revisorers henvendelse, at det 

er muligt, at der kunne opstå usikkerhed ved fortolkningen af loven; også selvom retsvirkningen reelt var klar 

nok. Skatteministeren medgav, at en præcisering af ordlyden i bestemmelsen ville blive overvejet. Dette var 

blot få dage før loven blev endeligt vedtaget, og i den periode blev der ikke foretaget yderligere ændringer 

til daværende lovforslag.  

SKAT indstiller spørgsmålet til besvarelse med et nej efter at have redegjort for lovgivers hensigt og 

tankegang, fra dengang loven først blev fremlagt og behandlet. Derved mener SKAT, at en overtrædelse af 

VSL § 10, stk. 6 vil medføre en overførsel helt uden for hæverækkefølgen. Til begrundelse heraf henviser 

SKAT til de almindelige bemærkninger til lovforslaget, som foreskriver, at bestemmelsen har samme formål 

i VSO, som LL § 16 E har for selskaber. Det argumenteres i disse bemærkninger, at selvstændige ikke må stilles 

anderledes, end hvis vedkommende havde drevet virksomhed i selskabsform. Herved argumenterer SKAT 

for, at overførte beløb bør behandles på samme vis som i LL § 16 E, og dermed foregå uden for 

hæverækkefølgen.  

SKAT erkender, at det i de fleste tilfælde ikke vil gøre nogen forskel, om beløbet anses overført i eller udenfor 

hæverækkefølgen, men ikke i alle. SKAT eksemplificerer således:  
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”Hvis virksomhedens resultat i et år eksempelvis er nul kroner, vil en sikkerhedsstillelse på eksempelvis 1.000kr. i 

et selskab udløse en beskatning hos hovedaktionæren på 1.000 kr. Men den tilsvarende sikkerhedsstillelse vil i 

virksomhedsordningen udløse en efterbeskatning at et eventuelt opsparet overskud fra tidligere år, eller - hvis 

der ikke foreligger en sådan opsparing - en skattefri hævning på indskudskontoen. ” 

SKAT hæfter sig altså ved, at der skal være lige behandling uagtet af, om virksomheden bliver drevet i 

selskabsform eller via virksomhedsordningen. Samtidig fremgår det af diverse svar fra skatteministeren, at 

intentionen af bestemmelsen er, at beløb skal anses for overført uden for hæverækkefølgen. På den 

baggrund indstiller SKAT, at spørgsmålet bliver besvaret med et nej.   

Som tidligere nævnt, tiltræder Skatterådet ikke SKATs indstilling til dette spørgsmål. Det sker med følgende 

begrundelse:  

”Det fremgår klart af lovforarbejderne til virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, at lovgivers udtrykkelige 

intention har været, at konsekvensen af, at virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for privat gæld, skal 

være, at der sker beskatning af et beløb uden om hæverækkefølgen i virksomhedsskattelovens § 5. 

Skatterådet nærer imidlertid betænkelighed ved at lægge afgørende vægt på lovgivers intention. Efter 

Skatterådets opfattelse er ordlyden af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 ikke tilstrækkelig klar til at 

udgøre en selvstændig beskatningshjemmel. Skatterådet finder således, at den mest naturlige forståelse af 

ordlyden af lovens § 10, stk. 6, er, at de deri nævnte overførsler skal anses for foretaget i overensstemmelse 

med virksomhedsskattelovens § 5.”48 

Der fremgår ikke yderligere udtalelse fra Skatterådet angående sagen. Skatterådet har tilkendegivet SKATs 

argumentation med lovgivers intention, men mener modsat SKAT ikke, at det alene er tilstrækkeligt til at 

medgive, at VSL § 10, stk. 6 bliver selvstændig beskatningshjemmel. Skatterådet vægter således selve 

ordlyden af bestemmelsen højere end den bagvedliggende intention og betænkeligheder angående 

bestemmelsen. Denne afgørelse ændrer altså konsekvent, hvordan en overtrædelse af VSL § 10, stk. 6 skal 

behandles skattemæssigt. Den nye skatteminister tilsluttede sig efterfølgende Skatterådets afgørelse, og 

skrev senere ændringen ind i loven ved lovændringen beskrevet i afsnit 3.3.  

Skatterådets afgørelse i denne sag har altså afgørende betydning for behandlingen og de skattemæssige 

konsekvenser af transaktioner omfattet af VSL § 10, stk. 6. Før dette bindende svar, skulle en 

sikkerhedsstillelse omfattet af bestemmelsen opfattes som et beløb der direkte blev overført til den 

personlige indkomst, uden at det i øvrigt påvirker ordningen for den selvstændige. Skatterådets afgørelse 

ændrer markant på hvordan sikkerhedsstillelser skal behandles. Som en del af hæverækkefølgen vil det beløb 

der anses omfattet af VSL § 10, stk. 6 anses som en fiktiv hævning i hæverækkefølgen, hvilket ikke kun vil 

påvirke den personlige indkomst, men også kan påvirke opsparingskontoen og i sidste ende indskudskontoen 

 
48 SKM2015.745.SR 



5   Praksis som følge af lovændringerne 

Side 45 af 88 
 

i ordningen. Konsekvenserne ved afgørelsen er nærmere behandlet i afsnit 6.1, hvor konsekvenserne af VSL 

§ 10, stk. 6 før og efter denne afgørelse bliver analyseret.   

 

5.2.2 Gæld i udlejningsejendom49 

Spørger har i denne sag drevet selvstændig virksomhed siden 1999. Spørger forsøgte i 2011 uden held at 

sælge sin private bolig, hvorefter den blev fremlejet. Som følge af VSL § 2, stk. 3 er spørger tvunget til at 

indskyde udlejningsejendommen i ordningen, da den anses som erhvervsvirksomhed. Grundet 

bruttoprincippet vil udlejningsejendommen og den tilhørende gæld blive anset som separate transaktioner, 

hvorfor spørger vælger kun at indskyde ejendommen i ordningen og lade gælden blive i privat regi. Denne 

disposition medførte, at spørger fortsat måtte afdrage på ejendomsgælden for private beskattede midler, 

selvom aktivet var indskudt i ordningen. Uagtet dette, har udlejningsejendommen fortsat været stillet til 

sikkerhed for gælden. Dommen i denne sag blev afsagt 25. august 2015.  

Som følge af lovændringerne fra 2014 ønsker spørger derfor at få afklaret følgende:  

” 1.Det ønskes bekræftet, at realkreditlån med sikkerhed i en udlejningsejendom i virksomhedsordningen, 

udgør en sædvanlig forretningsmæssig disposition og således ikke skal afvikles inden 31.december 2017 for, 

at spørger fortsat har mulighed for opsparing af årets overskud i virksomhedsordningen. ” 

Spørger mener, at dispositionen må udgøre en forretningsmæssig disposition og henviser til, at 

ejendommens kursværdi i øvrigt overstiger sikkerhedsstillelsen, hvorfor der umuligt kan være tale om 

utilsigtet udnyttelse af ordningen. Spørger mener derfor det er urimeligt, hvis lovændringerne skal tvinge 

spørger til at afvikle på gælden for at undgå skattemæssige konsekvenser.  

Der henføres også til, at det aldrig har været spørgers hensigt at indskyde ejendommen i ordningen, da den 

over en periode forsøgtes afsat. Men som spørger påpeger, så foreskriver VSL, at der skal ske tvungen 

indskydelse af boligen, når denne benyttes erhvervsmæssigt. Det pointeres endvidere fra spørgers revisor, 

at det der reelt er tale om, er lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvor der ikke er nogen realistisk mulighed 

for at forhindre de skattemæssige konsekvenser som følge af lovændringerne.  

SKAT lægger i deres overvejelser vægt på, hvorledes forarbejderne forud for lovforslaget til ændringsloven 

nr. 992 af 16. september 2014 beskriver, hvordan VSL § 10, stk. 7 skal forstås, og hvordan der skal sondres 

omkring, hvorvidt der foreligger en sædvanlig forretningsmæssig disposition eller ej. Heri beskrives det, at 

der kræves en konkret vurdering i hver sag, og at hver vurdering kræver en test af to elementer.  
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Det er altid et krav, at behovet for sikkerhedsstillelse udspringer af en anden forretningsmæssig disposition. 

Altså skal selve sikkerhedsstillelsen være af sekundær betydning og må ikke være det bærende element i 

transaktionen mellem parterne. Det andet krav er, at sikkerhedsstillelsen altid skal tjene et 

forretningsmæssigt formål.  

Det vurderes, at første led i testen ikke opfyldes, da spørger selv er debitor for gælden uden for ordningen, 

og at det må anses som en forudsætning for at opfylde testens krav, at samhandelspartneren er en 

tredjemand. SKAT afviser derved, at der er tale om en disposition af sædvanlig forretningsmæssig karakter, 

og indstiller dermed spørgsmålet til afvisende besvarelse. Skatterådet tiltræder efterfølgende SKATs 

begrundelse og indstilling uden bemærkninger.  

Denne sag viser en af de problematikker der kan opstå som følge af at indskyde en udlejningsejendom i 

ordningen efter de nye regler. Spørger har i dette tilfælde ingen mulighed for at undgå skattemæssige 

konsekvenser ved dispositionen. Dette afstedkommer, at spørger i denne sag ikke har realistisk mulighed for 

at afvikle gælden i den overgangsperiode der blev givet ved indførelse af lovændringerne, og at Skatterådet 

i denne sag har bekræftet, at en fortsat disposition i spørgers tilfælde vil medføre beskatning efter VSL § 10, 

stk. 6 efter overgangsperiodens afslutning. Indskydelse af gælden kan medføre negativ indskudskonto, 

hvilket ville medføre en rentekorrektion, som helt kunne neutralisere rentefordelene ved indskydelse af 

gælden. Negativ indskudskonto ville også medføre, at der ikke kunne opspares yderligere i ordningen.  

Denne sag viser med tydelighed, at man som bruger af VSO skal være påpasselig med sine aktiviteter, da alt 

med erhvervsmæssig karakter medtages i ordningen. Selvstændige, der overvejer at udleje tidligere private 

ejendomme, skal derfor være påpasselige, da lovændringerne kan medføre omfattende skattemæssige 

konsekvenser. Som det fremgår af denne sag, er det derfor uvæsentligt for skattemyndighederne, hvorvidt 

der sker utilsigtet udnyttelse af ordningen eller ikke, da alle dispositioner bliver holdt oppe imod den 

toleddede test, når det kommer til spørgsmålet, om der er tale om sædvanlig forretningsmæssig disposition.  

 

5.2.3 Kaution som sikkerhedsstillelse50 

I denne sag fra 25. august 2015 ønskede spørger svar på, om en personlig kaution er omfattet af VSL § 10, 

stk. 6. Spørger stiller i den forbindelse følgende to spørgsmål:  
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”Kan der optages et lån i selskabet, mod personlig kaution, uden at dette betyder at beløbet er en hævning i 

virksomhedsskatteordningen, jf. de nye regler i L 200 2013-14, om at man ikke må stille sikkerhed med 

virksomhedsordningens midler for privat gæld? ” 

”Kan der optages et lån i den private bolig, mod personlig hæftelse, uden at dette betyder at beløbet er en 

hævning i virksomhedsskatteordningen, jf. de nye regler i L 200 2013-14? ” 

Spørger driver revisionsvirksomhed i interessentskabsform, hvoraf VSO er anvendt. Spørger er endvidere 

medejer af et aktieselskab, som påtænker at optage et større lån til køb af anparter i et tredje selskab. 

Långiver stiller som betingelse for lånet, at spørger personligt kautionerer for lånet. Banken kræver også, at 

spørgers far, som også er medinteressent i revisionsvirksomheden, samt den anden medejer af 

aktieselskabet, også kautionerer. Det oplyses, at langt størstedelen af spørgers formue ligger i VSO, og at en 

væsentlig del heraf vil omfattes af kautionen.  

Spørger mener at den type lån, der simpelt kræver personlig selvskyldnerkaution, bør være uden 

skattemæssige konsekvenser, da mange selvstændige i VSO på et eller andet tidspunkt får brug for 

låntagning, hvor kautionering fra långiver er et krav. Hvis kautionering for disse lån ville medføre 

skattemæssige konsekvenser med hjemmel i VSL § 10, stk. 6, ville det hæmme alt for mange i nogensinde at 

optage nye lån, lyder argumentationen fra spørger.  

Ved begrundelse for svar af spørgsmål 1 fremhæver SKAT et spørgsmål, stillet ved forarbejderne til L 200, 

netop angående, hvorledes en kaution vil blive opfattet i forhold til VSL § 10, stk. 6. Af svaret fremgik det, at 

kaution som udgangspunkt ikke er nok til, at aktiver, der indgår i VSO, anses for stillet til sikkerhed for gæld 

uden for ordningen. Dette er dog ikke udtømmende en blåstempling af kaution i forhold til VSL § 10, stk. 6, 

da det også benævnes, at der efter konkret vurdering i særlige tilfælde kan være tale om en kaution omfattet 

af VSL § 10, stk. 6. Det kan eksempelvis være kredit opnået via krydsende kautioner. SKAT lægger i den 

konkrete sag særlig vægt på, at spørger ved kautionen ikke opnår kreditfacilitet i den private økonomi. På 

baggrund af ovenstående, besvarer SKAT første spørgsmål med et ja.  

Hvad vedkommer spørgers andet spørgsmål, søger SKAT til besvarelse af dette igen tilbage til forarbejderne 

til loven, L 200, hvori et sammenligneligt spørgsmål blev stillet. Fra daværende skatteminister lød svaret da, 

at så længe særskilt privat sikkerhed svarende til den private gælds kursværdi stilles for lånet, vil det ikke 

anses som omfattet af VSL § 10, stk. 6. Det pointeres endvidere, at den private gæld skal udgøre en reel 

værdi. For eksempel hvis et privat aktiv i forvejen er pantsat, vil der alligevel kunne udløses beskatning efter 

VSL § 10, stk. 6.  
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SKAT konkluderer, at hvis ovenstående er overholdt, vil lånet ikke blive betragtet som omfattet af VSL § 10, 

stk. 6. Dermed indstilles spørgsmålet besvaret med et ja. Skatterådet tiltræder efterfølgende SKATs indstilling 

på begge spørgsmål.   

 

5.2.4 Kassekredit uden sikkerhedsstillelse51 

I SKM2015.502.SR ønsker spørger at vide, om etablering af ny kassekredit uden sikkerhedsstillelse vil anses 

som omfattet af VSL § 10, stk. 6. Dom i sagen er afsagt 23. juni 2015. Spørgsmålet stilles således:  

”Vil det medføre beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 af yderligere 200.000 kr. at hæve 

200.000 kr. på en ny privat kassekredit, hvor der ikke er stillet sikkerhed for kassekreditten? ” 

Spørger driver selvstændig virksomhed i VSO med bl.a. udlejning af maskiner, samt udlejning af en enkelt 

ejendom. Spørger har ved starten af indkomståret 2014 over 7 mio. kr. på virksomhedens opsparingskonto, 

samt en likvidbeholdning i virksomheden på knap 7 mio. kr. hvor hovedparten er investeret i værdipapirer. 

Privat bor spørger med sin ægtefælle i en realkredit-belånt ejendom. Spørger ejer privat diverse værdipapirer 

og har en mindre likvid beholdning. Spørger har et andet privat lån i banken med pant i førnævnte 

værdipapirer, både de privatejede og de af virksomheden ejede.  

Da sikkerheden er stiftet før 11. juni 2014, medfører dispositionen, at der ikke kan spares yderligere op i 

virksomheden. Spørgers revisor anbefalede samme år, at spørger skulle forsøge at adskille private og 

virksomhedsmæssige transaktioner ud på særskilte konti, hvorfor der blev etableret en ny privatkonto, hvor 

overførsler fra VSO blev hensat. Kontoen blev etableret som en kassekredit med en trækningsret på op til 

200.000 kr., uden at banken havde krævet sikkerhed for kreditten.  

Det er spørgers opfattelse, at da der ikke er stillet sikkerhed i kassekreditten, kan der ikke kræves beskatning 

efter VSL § 10, stk. 6. Skatterådet påpeger, at selvom der ikke direkte er stillet sikkerhed for kassekreditten, 

kan bestemmelsen godt finde anvendelse, såfremt der er tale om et arrangement i et pengeinstitut, hvor der 

efter konkret vurdering kan findes en klar sammenhæng mellem muligheden for kredit i privatøkonomien, 

og hvad der er indestående på virksomhedens driftskonto eller lignende. SKAT foretager derefter vurdering 

af, hvorvidt en låntager ville kunne opnå samme kreditfacilitet af et pengeinstitut uden, at aktiver i VSO ville 

blive en faktor. Hertil vurderes det, om det ville være muligt for låntager teoretisk at stille tilstrækkelig 

sikkerhed for gælden i private aktiver for at tilfredsstille långiver.  
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Til det konkluderes det at være muligt i den konkrete sag, da spørger ejer et ubehæftet sommerhus med 

tilhørende ejendomsvurdering på 650.000 kr. og derved ville kunne have ageret som sikkerhedsstillelse for 

kassekreditten, havde långiver bedt om det. SKAT indstiller spørgsmålets besvarelse til et nej, ligesom ønsket 

af spørger. Skatterådet tiltræder efterfølgende SKATs indstilling og begrundelse.  

 

5.2.5 Pantsætning af aktiver som led i sædvanlig forretningsdisposition52 

I dette spørgsmål, stillet til Skatterådet, ønskede spørger afklaret, om en pantsætning af vedkommendes 

landbrugsejendom ville blive anset som en sikkerhedsstillelse efter VSL § 10, stk. 6 og dermed risikere at blive 

beskattet af sikkerhedsstillelsen, eller VSL § 10, stk. 7 som værende led i sædvanlig forretningsmæssig 

disposition. Afgørelsen i sagen blev afsagt 23. juni 2015. Spørgsmålet til Skatterådet blev fremlagt således:  

”Det ønskes bekræftet, at den planlagte pantsætning af spørgers landbrugsejendom, ikke medfører at et 

beløb svarende til gældens kursværdi anses som overført til Spørger, med den konsekvens at beløbet skal 

medregnes den skattepligtige personlige indkomst for Spørger. ” 

Spørger driver landbrug med svineproduktion og markdrift, og ejer sammen med sin bror et interessentskab, 

delt ligeligt mellem dem. Interessentskabets virksomhed består i at købe smågrise af brødrene, for derefter 

at opfede og senere slagte dem. Broderen driver ligeledes landbrug af samme karakter som spørger. De to 

brødre bor og driver virksomhed i tæt samarbejde og samhandel, og har under 1 kilometers afstand til 

hinanden.  

Interessentskabet og de to brødres virksomhed ligger i samme pengeinstitut og anses af dette som værende 

fælles engagement. I forbindelse med fælles bankskifte året forinden, betingede det nye pengeinstitut 

spørger at blive meddebitor for et af broderens engagementer i pengeinstituttet. Spørger pantsætter her 

sine landbrugsejendomme til sikkerhed for at blive debitor for 50 pct. af broderens gæld til pengeinstituttet. 

Spørgers pantsættelse udgør sikkerhedsstillelse på knap 4,7 mio. kr. Heraf fremkommer spørgsmålet, om 

sikkerhedsstillelsen er foretaget i forretningsmæssig disposition jf. daværende VSL § 10, stk. 7.  

Spørger ser sig enig i, at pantsættelsen uden tvivl kan omfattes af VSL § 10, stk. 6, men argumenterer samtidig 

for, at dispositionen bør være omfattet af undtagelsen i VSL § 10, stk. 7. Spørger argumenter med, at 

eftersom de to brødres virksomheder er så integrerede i hinanden, må det opfattes som led i sædvanlig 

forretningsmæssig disposition. Hertil lægges det faktum, at de to virksomheder opererer blot 1 kilometer fra 

hinanden, at de sammen driver et interessentskab, og tillige har en stor integreret dagligdagsdrift sammen. 

Spørger påpeger tilmed, at en del af både spørgers og broderens bygninger udlejes til interessentskabet.  
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Brødrenes rådgiver bekræfter telefonisk, at transaktioner mellem interessentskabet og brødrene foregår på 

armslængdevilkår. Det nævnes endvidere, at der er lagt stor vægt på fra pengeinstituttets side, at en samlet 

løsning for de tre selskaber skal etableres.   

SKAT foretager i deres overvejelser vurdering af om betingelserne i den toleddede test, tidligere nævnt i 

afsnit 5.2.2, kan findes opfyldt. Dette er fremgangsmåden for at vurdere om dispositionen kan komme ind 

under undtagelsen i VSL § 10, stk. 7.  

SKAT lægger i deres besvarelse til grund, at behovet for sikkerhedsstillelsen måtte anses som udsprunget af 

behovet for fortsat at samarbejde og yde samhandel med broderen. Der lægges her vægt på den betydelige 

forretningsmæssige effekt det ville have, hvis samhandlen ikke kunne fortsætte. Det påvirker dog ikke 

overvejelsen, at de to småhandlende er brødre, da de kan redegøre for, at alle forretningsmæssige 

dispositioner sker på armslængdevilkår.  

SKAT finder efter en konkret vurdering af situationen frem til, at pantsættelsen er af sædvanlig 

forretningsmæssig karakter, og dermed er omfattet af undtagelsen i VSL § 10, stk. 7.  

 

5.2.6 Rentetilskrivning og overtræk - Sikkerhedsstillelse53 

I denne sag havde spørger en længere række spørgsmål, der ønskedes besvaret. Spørgsmålene og 

besvarelserne fra SKAT og Skatterådet vil derfor blive fremført ét efter ét i dette afsnit. Dom i denne sag er 

afsagt 23. februar 2016. 

Spørger driver landbrugsvirksomhed og anvender hertil VSO. Udover landbrugsvirksomheden, med 

tilhørende stuehus, ejer spørger også et anpartsselskab, hvis aktivitet er dyrkning af juletræer. Ydermere ejer 

spørger tillige et Holding anpartsselskab. Det beskrives i sagen, at den lille del samhandel der foregår 

virksomhederne imellem, foregår på armslængdevilkår. Spørger har et tilgodehavende i anpartsselskabet på 

1,7 mio. kr. Anpartsselskabet har en negativ egenkapital på 1,5 mio. kr. og en skattemæssig underskudssaldo 

på 1,7 mio. kr.  

Spørger har i VSO en negativ indskudskonto på 1 mio. kr. og kan dermed ikke opspare yderligere overskud i 

ordningen. Der er etableret tre realkreditlån med pant i landbrugsejendommen, hvoraf to af dem, svarende 

til en gæld på 3 mio. kr., er placeret i privat regi, mens det sidste lån på 1,8 mio. kr. er placeret i VSO. 

Derudover har spørger endnu et privatlån på ca. 1 mio. kr.  
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I maj 2014 skiftede spørger pengeinstitut, som i den forbindelse fik pant i landbrugsejendommen til sikkerhed 

for samtlige lån, erhvervsmæssige som private, samt driftskontoen i anpartsselskabet. Det hele under ét. Det 

beskrives endvidere, at det private lån blev afbetalt med en fast månedlig ydelse ved kvartalsvis 

rentetilskrivning af bagud-forfaldne renter. Disse beløb blev overført henholdsvis fra og til erhvervskreditten, 

placeret i VSO. Herfra opstår spørgsmål nr. 1 fra spørger, som lyder: 

”Kan Skatterådet bekræfte, at kvartalsvis rentetilskrivning efter 10. juni 2014 på sikret pengeinstitutlån 

placeret i privat regi ikke er omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6? ” 

Spørger er generelt usikker på, hvorledes dispositionerne skal behandles skattemæssigt jf. den, på det 

tidspunkt, nye lov nr. 992 af 16. september 2014. Spørger mener ikke, at rentetilskrivningerne bør være 

omfattet af VSL § 10, stk. 6., uden sagligt at kunne begrunde sin holdning.   

SKAT sonderer i deres vurdering af rentetilskrivningen om, hvorvidt den skal anses som en yderligere 

sikkerhedsstillelse eller ikke. I vurderingen heraf bliver der lagt særlig vægt på, hvorvidt der tilvejebringes 

midler ved rentetilskrivningen, altså om der sker en reel forøgelse af restgælden, når betalte ydelser og 

rentetilskrivning bliver set under ét og, om der samlet faktisk sker nedbringelse af gælden. Det er SKATs 

opfattelse, at når der sker løbende afvikling af gælden, kan rentetilskrivning i sig selv ikke anses som 

yderligere gæld med sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 10, stk. 6. SKAT indstiller dermed spørgsmålet 

bekræftende, som Skatterådet ser sig enig i.  

Angående spørgsmål 2 

”Kan Skatterådet bekræfte, at overførsel af beløb efter 10. juni 2014 fra sikret pengeinstitutlån placeret i 

privat regi til erhvervskreditten i virksomhedsordningen ikke er omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, 

stk. 6? ” 

Der er i denne situation foretaget forøgelse af lånebeløbet i pengeinstituttet 18. juli 2014, mod overførsel af 

et beløb til erhvervskreditten i VSO. Det vil sige, at da lånekontoen bliver reduceret, betyder det de facto en 

stigning af lånebeløbet efter SKATs betragtning. SKAT hælder dermed som udgangspunkt mod, at der er tale 

om en overførsel omfattet af VSL § 10, stk. 6.  

Her mener spørger til gengæld, at beløbet er overført som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition, og 

dermed omfattet af undtagelsen i VSL § 10, stk. 7, og tilføjer, at overførslen ikke medfører en 

privatøkonomisk fordel. SKAT foretager samme vurdering af to test, som også er beskrevet i afsnit 5.2.2, men 

kan hurtigt konkludere, at der ikke sker samhandel mellem spørger og virksomheden i VSO, og at undtagelsen 

derfor ikke kan finde anvendelse.  
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Herefter foretages vurderingen af, hvorvidt overførslen kan være omfattet af den daværende overgangsregel 

i VSL § 10, stk. 9, som giver selvstændige mulighed for at erstatte sikkerhedsstillelser etableret før 10. juni 

2014 med nye, som frem til 31. december 2017 vil være undtaget fra hovedreglen i § 10, stk. 6. Dette gælder 

dog kun, såfremt værdien af den nye sikkerhedsstillelse ikke overstiger den gamle. Her argumenterer spørger 

med, at denne regel ville medføre, at han dagligt ville skulle kontrollere selv mindre udsving på sine konti, og 

hentyder til, at der bør være en form for bagatelgrænse for, hvor store beløb der kan anses hævet som følge 

af denne regel.  

SKAT ser dog ingen belæg for, at der bør indføres en sådan bagatelgrænse for beløbsstørrelser, da det blot 

vil kunne medføre spekulation for selvstændige til yderligere optimering af gælden uden konsekvenser, og 

dermed de facto flytte grænsen for, hvornår privat gæld med sikkerhed i VSO etableret efter 10. juni 2014, 

som erstatning for ældre ditto, anses for oversteget. 

For spøger medfører reglen, at den værdi sikkerhedsstillelsen havde pr. 10. juni 2014 bliver fastfrosset som 

kursværdien af gælden netop den dag, da den udgør en mindre værdi end sikkerhedsstillelsen selv jf. VSL § 

10, stk. 6. Den sikkerhedsstillelse der herefter bliver tegnet, skal indgå i en beregning sammenlagt øvrige 

stigninger eller fald i den samlede gældsværdi, mod hvad det var ved status fra 10. juni 2014. I spørgers 

tilfælde er der i den mellemliggende periode sket afdrag på de to realkreditlån, som dermed reducerer 

gældens kursværdi. Da kursværdien af den samlede gæld med den nye gældsstiftelse imidlertid stadig 

overstiger værdien opgjort 10. juni 2014, vil kun den del der overstiger denne værdi, anses som omfattet af 

VSL § 10, stk. 6, og dermed anses overført til spørger.  

SKAT indstiller dermed svaret på spørgsmålet med et nej, se begrundelsen. Skatterådet tilslutter sig 

besvarelsen.  

Angående spørgsmål 3 

Spørger har en privat indlånskonto uden trækningsret til kredit, som over en enkelt dag oplevede overtræk. 

Senere samme dag blev et beløb overført til kontoen, så den igen var positiv. Spørger ønsker at få redegjort 

for de skattemæssige konsekvenser af overtræk på en sådan indlånskonto.   

“Kan Skatterådet bekræfte, at træk efter den 10. juni 2014 på sikret privat lønkonto, hvorved saldoen bliver 

negativ, ikke er omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6? ” 

Det bliver beskrevet i sagen, at landbrugsejendommen ligger til sikkerhed for den private lønkonto omtalt i 

spørgsmålet. SKAT understreger, at overtræk af en sådan indlånskonto i tilfælde som disse uanset beløbets 

størrelse, vil blive anset som etablering af ny gæld, som landbrugsejendommen i det konkrete tilfælde står 
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til sikkerhed for. I denne sag er der tale om et overtræk på 234 kr., men som SKAT påpeger, så indeholder 

VSL § 10, stk. 6 ingen bagatelgrænse. Hverken i bestemmelsen, forarbejderne til loven eller af praksis.  

Det er endvidere uvæsentligt, hvor længe overtrækket eksisterer på en sådan konto, da man nemt kan 

forestille sig tilfælde, hvor der på en sikret konto om morgenen bliver hævet, og senere på dagen indsat 

penge igen. Dette giver dermed midlertidig mulighed for privat udnyttelse af beløb, som aktiver i VSO er 

stillet som sikkerhed for. SKAT mener derfor, at et sådant overtræk bliver omfattet af VSL § 10, stk. 6 i det 

øjeblik overtrækket indtræder, uanset størrelsen. 

SKAT vil dog ikke afvise, at overtrækket kan være omfattet af den midlertidige overgangsregel i VSL § 10, stk. 

9, men beskriver, at flere oplysninger er krævet for at give et endeligt svar derpå. Ser man bort fra 

overgangsreglen, er svaret et klart nej fra SKAT. Skatterådet tilslutter sig SKATs indstilling uden kommentarer.  

   Angående spørgsmål 4  

”Kan Skatterådet bekræfte, at træk efter den 10. juni 2014 på anpartsselskabets sikrede driftskredit, 

hvorved saldoen bliver negativ, ikke er omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6? ” 

Efter samme princip som i spørgsmål 3, anser SKAT overtrækket som ny etableret gæld, stillet til sikkerhed 

af landbrugsejendommen. Da også anpartsselskabet er uden for VSO, bliver dette, ligesom i spørgsmål 3, 

betragtet som en transaktion omfattet af VSL § 10, stk. 6. Når der på en sådan konto har været flere tilfælde 

af overtræk i løbet af indkomståret, vil det være det største overtræk på kontoen som anses overført til 

privatøkonomien. Dette fremgår af skatteministerens svar på spørgsmål 363 i forarbejderne til L 200, som 

senere blev vedtaget som lov nr. 992 af 16. september 2014.    

Spørger argumenterer, at dispositionen kan være omfattet af undtagelsen i VSL § 10, stk. 7, da der foregår 

samhandel mellem VSO og anpartsselskabet samt, at overtrækket sker som led i sædvanlig 

forretningsmæssig disposition. SKAT foretager vurdering af, om der kan være tale om en disposition omfattet 

af undtagelsen ved brug af testen i to led, som tidligere beskrevet.  

Under test af første led, altså at behovet for sikkerhedsstillelse skal udspringe af en anden forretningsmæssig 

disposition mellem virksomheden i VSO og tredjemand, vurderes det bl.a., at den del af sikkerhedsstillelsen 

der beløbsmæssigt angår anpartsselskabet, blot udgør en bagatel i forhold til den samlede andel. Det lægges 

tilmed til grund, at sikkerhedsstillelsen ikke er afstedkommet som led af samhandel eller anden 

forretningsmæssig disposition mellem virksomheden i VSO og anpartsselskabet. Dermed anses testen ikke 

for opfyldt, og transaktionen kan dermed ikke anses omfattet af VSL § 10, stk. 7.  
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SKAT foretager i denne sag også vurdering af, om transaktionen kan være omfattet af overgangsreglen VSL § 

10, stk. 9 på samme vis som ved vurdering af spørgsmål 2. Efter samme fremgangsmåde finder SKAT frem til, 

at den del af gælden som allerede er medregnet i opgørelsen 10. juni 2014, fratrækkes gælden på det 

tidspunkt den var størst. Dermed kan hele gælden ikke anses for omfattet af VSL § 10, stk. 9, da der tages 

udgangspunkt i gældens kursværdi 10. juni 2014, i forhold til kursværdien den dag trækket var størst. SKAT 

indstiller dermed at spørgsmål 4 besvares med et nej, se begrundelsen. Skatterådet tilslutter sig dette.  

 

5.2.7 Lån uden sikkerhedsstillelse/opdeling af lån54 

I denne sag ønsker spørger at vide, om en aftale ville være omfattet af den tidligere VSL § 10, stk. 6, nu § 4 B. 

Dom i sagen er afsagt 13. marts 2017. Spørgsmålet lyder som følger:  

”Kan Skatterådet bekræfte at den indgåede transportaftale af Spørger i nuværende og fremtidigt 

tilgodehavende ved Aftager ikke vil blive anset for en sikkerhedsstillelse og dermed en hævning iht. 

virksomhedsordningens § 4 b? ” 

Spørger er i VSO og har i mange år drevet landbrugsvirksomhed. I 2015 påbegyndes opførelsen af et større 

såkaldt ”VE-anlæg”. VE-anlæg er betegnelsen for et reproducerende anlæg, for eksempel en vindmølle eller 

solceller. I forbindelse med etableringen har et pengeinstitut stillet spørger kredit til rådighed med eneste 

sikkerhed værende anlæggets fremtidige indtægter. På et tidspunkt ønsker spørger at placere halvdelen af 

kreditten uden for virksomheden, og flytter dermed 6 mio. kr. ud til privatøkonomien.  

Spørgers pengeinstitut bekræfter i sagen, at de ikke har krævet sikkerhed i forbindelse med etableringen af 

anlægget, da de ud for en helhedsvurdering af spørgers og virksomhedens økonomi har vurderet, at der ikke 

fandtes behov for yderligere sikkerhedsstillelse.  

Spørger argumenterer i sagen for, at transport ikke udgør et aktiv, og dermed ikke kan være omfattet af VSL 

§ 4 B da, som spørger pointerer ”Udgangspunktet må derfor være, at en transport ikke i sig selv kan blive 

sidestillet med sikkerhedsstillelse… ”. Spørger refererer derefter til sagen SKM2015.502.SR (jf. afsnit 5.2.4) og 

argumenterer for, at hans situation er sammenlignelig med spørger i den ældre sag, da også han ligeledes 

har ubehæftede aktiver, der uden videre ville kunne anvendes som sikkerhedsstillelse til pengeinstituttet. 

Dermed mener spørger, at transportaftalen ikke bør være omfattet af VSL § 4 B.  

Skatterådet mener dog ikke, at det er så simpelt, som spørger beskriver det. Som udgangspunkt skal alle 

erhvervsmæssige aktiver og gæld placeres i VSO. Det er dog accepteret, at gæld kan placeres uden for 

ordningen, men må fortsat ikke splittes op, hvilket der er afgørelse om i SKM2015.489.SR. I denne sag er der 
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klart tale om ét enkelt lån vedrørende ét aktiv. Dermed er der sket en klar opdeling af dette lån i den private 

økonomi og VSO, hvilket strider imod principperne i VSO. Alene på denne baggrund mener SKAT ikke, at 

dispositionen kan accepteres uden skattemæssige konsekvenser, og må derfor svare nej til spørgsmålet. 

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.   

Det vil sige, at spørger ville være langt bedre stillet, havde vedkommende blot enten holdt lånet ubetinget 

inde i ordningen eller udenfor. Hvis hele lånet havde været i ordningen, ville der ikke have været opstået 

nogen spørgsmål om, hvorvidt gælden ville være omfattet af VSL § 4 B til at starte med.  

Det fremgår af Skatterådets begrundelse at:  

”Det fremgår af svar til Finansrådet vedrørende transport i bl.a. aktiver og hensigtserklæringer, at hvis et 

arrangement i et pengeinstitut har en karakter, hvor der efter en konkret vurdering er en klar sammenhæng 

mellem muligheden for kredit i privatsfæren og indestående på virksomhedens driftskonto eller lignende, vil 

sådanne erklæringer kunne anses for at udgøre en sikkerhedsstillelse. ” 

Dermed mener Skatterådet, at investeringerne i anlægget har været af afgørende betydning for, at långiver 

har ydet lånet uden egentlig sikkerhed, og det må derfor anses som reelt at være ydet med sikkerhed i aktiver 

der indgår i VSO, og derfor skal overførslen anses som overført til den selvstændige.  

Afgørelsen blev af spørger appelleret til Landsskatteretten, der dog ikke endte med at tage sagen op. Denne 

sag viser, at lovens ordlyd ikke altid skal forstås bogstaveligt. Selvom spørger havde ret i, at der i 

udgangspunktet ikke var stillet sikkerhed i selve aktivet, så var der alligevel sikkerhed indirekte i aktivet i form 

af fremtidige transporter fra anlægget. Som i så mange sager, kræves der en konkret vurdering, og 

erhvervsdrivende skal være påpasselige med at tage bestemmelsers ordlyd alt for bogstaveligt.  

 

5.2.8 Pantsættelse etableret før lovændringer55 

I denne sag med dom afsagt 28. marts 2017 ønsker spørger at få afklaret, hvorledes en sikkerhedsstillelse til 

et selskab oprettet før lovændringerne i 2014 skal behandles. Spørgsmålet fremstilles således:  

” Er sikkerhedsstillelsen, som spørger har stillet over for A A/S i form af et håndpantsat ejerpantebrev med 

pant i fast ejendom placeret i virksomhedsordningen samt en personlig selvskyldnerkaution, omfattet af 

virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7 (nu § 4 b, stk. 2)? ” 

Spørger havde frem til 2008 drevet sit landbrug som selvstændig virksomhed. I året 2008 ønskede spørger at 

splitte aktiviteten op, og stiftede herefter et aktieselskab, som virksomhedens svinebesætning blev solgt til, 
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mens markdriften fortsatte i den selvstændige virksomhed. Det beskrives, at salget til aktieselskabet blev 

behandlet som et skattepligtigt salg med et berigtiget lån fra spørger til aktieselskabet. Der blev endvidere 

oprettet en kassekredit i aktieselskabet med trækningsret på 2 mio. kr.  

Sikkerheden herfor blev stillet i landbrugsejendommene ejet af spørger personligt i form af et ejerpantebrev 

med værdi af 4 mio. kr. Det skal hertil tilføjes, at landbrugsejendommen var placeret i VSO. Derudover har 

både spørger og spørgers ægtefælle underskrevet kassekreditkontrakten som selvskyldnerkautionister.   

Spørger pointerer, at der foregår en stor del samhandel mellem aktieselskabet og den personlige virksomhed, 

hvorfor spørger mener, at sikkerhedsstillelsen er forretningsmæssigt begrundet. Tilmed forsikrer spørger, at 

kreditten på intet tidspunkt efter stiftelsen har været anvendt til private formål. 

Sikkerhedsstillelsen skal derfor vurderes ud fra to kriterier. Ligesom det var tilfældet i SKM2015.474.SR jf. 

afsnit 5.2.5, er det afgørende element behovet for samhandel. Skatterådet finder dog ikke dette for opfyldt, 

da de anser sikkerhedsstillelsen som oprindeligt stillet i forbindelse med selve stiftelsen af aktieselskabet, og 

som stillet grundet aktieselskabets generelle behov for driftsfinansiering. Dermed ser SKAT ikke ledet mellem 

sikkerhedsstillelsen og behovet for samhandel stærk nok til, at første krav synes opfyldt. Yderligere træk på 

kassekreditten efter 10. juni 2014 anses heller ikke at være sket som følge af løbende samhandel, men efter 

behov for driftsfinansiering. Med denne begrundelse indstiller SKAT spørgsmålet til besvarelse som et nej. 

Skatterådet tilslutter sig SKATs indstilling og begrundelse.  

Sammenlignet med dispositionen beskrevet i afsnit 5.2.5 synes der at være visse ligheder, hvad ankommer 

behovet og mængden af samhandel mellem de to parter. Den afgørende forskel, som beskrevet af SKAT, 

ligger i den konkrete begrundelse for sikkerhedsstillelsen, hvad baggrunden er, og hvilket behov der ligger til 

grund for den egentlige sikkerhedsstillelse. Selvom begrundelsen og hensigten med sikkerhedsstillelsen var 

ens for spørger i både SKM2015.474.SR og SKM2017.291.SR, vurderer Skatterådet ud fra den konkrete 

disposition, som i denne sag skete som led i stiftelsen af selskabet, og ikke i forbindelse med selve driften.  

 

5.2.9 Ubeboet stuehus vedrørende § 4 B, stk. 356  

I denne sag ønsker spørger besvaret, hvor et nyerhvervet stuehus skal placeres rent skatteteknisk samt, om 

det eventuelt kan føre til beskatning efter VSL § 4 B. Dom er afsagt i sagen 23. maj 2017.  

Spørgsmål fra spørger lyder således:  
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”Kan Skatterådet bekræfte, værdien af det nyerhvervede stuehus på landbrugsejendom nr. 2 kan indgå i 

virksomhedsordningen og ikke skal placeres i privatområdet? 

Hvis Skatterådet ikke kan svare bekræftende på spørgsmål 1 bedes spørgsmål 2 besvaret: 

Kan Skatterådet bekræfte, at der ved erhvervelse af landbrugsejendom nr. 2 ikke vil skulle ske beskatning af 

en sikkerhedsstillelse, hvis værdien af stuehus nr. 2 er placeret uden for virksomhedsordningen samtidig 

med, at gæld med pant i ejendommen, svarende til stuehusets købssum samtidig er placeret udenfor 

virksomhedsordningen? ” 

Spørger driver sammen med sin ægtefælle landbrug, og overvejer at erhverve en ny landbrugsejendom 

indeholdt et større jordtilliggende, driftsbygningsmasse og et stuehus. Spørger har til hensigt at udleje 

driftsbygningerne og jordtilliggendet, men ikke stuehuset, som kun skal anvendes i forbindelse med tilsyn på 

ejendommen og ved vedligeholdelsesarbejder. Resten af tiden vil huset stå ubeboet.  

Spørger mener, at stuehuset bør indgå i VSO og ikke i privatsfæren, da huset må betragtes at være 

erhvervsmæssigt benyttet. Spørger tilføjer, at stuehuset må være omfattet af undtagelsen i VSL § 4 B, stk. 3, 

som er undtagelsen, der frikender blandet benyttede ejendomme.  

For landbrugsejendomme skal der foretages en vurderingsfordeling, uanset om huset benyttes privat eller ej 

jf. vurderingsloven § 33, stk. 4. Havde spørger valgt at udleje stuehuset, kunne hele huset tilgå VSO, men da 

dette ikke er tilfældet, opstår spørgsmålet, om boligen også benyttes privat.  

Det beskrives, at ejendommen ikke forsøges udlejet, hvilket SKAT tolker, som at stuehuset derfor må 

anvendes til private formål. SKAT kunne dog hverken finde bekræftende praksis på området, eller belæg i 

forarbejder til loven om, hvorledes boliger, som umiddelbart hverken benyttes privat eller fuldt ud i 

virksomheden, skal behandles. SKAT finder intet belæg for, at der foregår erhvervsmæssig aktivitet i 

stuehuset, og anser den derfor ikke for at kunne indgå i VSO, hvilket på den baggrund medfører, at huset må 

anses som et privat aktiv. SKAT indstiller derfor at spørgsmål 1 svares med et nej. Skatterådet tilslutter sig 

SKATs indstilling.  

I det andet spørgsmål ønsker spørger bekræftet, at der ikke sker beskatning efter VSL § 4 B, stk. 1, såfremt 

stuehuset ikke kan indgå i VSO. SKAT henviser i deres svar til VSO § 1, stk. 3, 2. og 3. pkt., som lyder: 

”Dog indgår i virksomheden den erhvervsmæssige del af en ejendom, der både tjener til bolig for ejeren og 

anvendes erhvervsmæssigt i væsentligt omfang. Ejendomme som nævnt i ejendomsværdiskattelovens § 4, 

nr. 6-8, indgår i virksomheden med den del af ejendommen, der ikke tjener til bolig for ejere. ” 

Det forlyder i VSL § 4 B, stk. 3, at boliger omfattet af ovenstående bestemmelse, ikke er omfattet af 

beskatningen i VSL § 4 B, stk. 1. Da stuehuset ved besvarelse af spørgsmål 1 blev betragtet som bolig for 

spørger, betragter SKAT sikkerhedsstillelsen omfattet af undtagelsen i VSL § 4 B, stk. 3, og der skal derfor ikke 
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ske beskatning af sikkerhedsstillelsen. SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares bekræftende, og Skatterådet 

tiltræder SKATs indstilling. Dermed sker der ikke beskatning.  

 

5.3 Opsamling på kapitel 5 

Som det i tidligere afsnit er nævnt, gav ændringsloven anledning til en række dilemmaer og spørgsmål, som 

potentielt kunne få massive konsekvenser for en del selvstændige i VSO. Dette gjaldt i særdeleshed for 

selvstændige med større gældsposter for en økonomi, hvor virksomheden og privaten var relativt tæt 

forbundet.   

Det er i høj grad igennem SKAT og Skatterådets vurderinger blevet fastslået, hvor grænsen går for 

sikkerhedsstillelser. Det kan bl.a. konkluderes, at langt de fleste selvskyldnerkautioner i sig selv ikke vil udgøre 

en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 4 B, stk. 1, således at selvstændige med rimelig sikkerhed kan 

kautionere for et lån uden at risikere ekstra strafbeskatning.   

Det følger tilmed af de bindende svar, at selvstændige skal være påpasselige med kreditkonti; også selvom 

der ikke direkte er stillet sikkerhed for dem med aktiver fra VSO. SKAT vurderer kreditkonti, som var de gæld, 

og anser i langt de fleste tilfælde, at noget er stillet til sikkerhed herfor; også selvom det ikke direkte fremgår 

af aftalen mellem den selvstændige og pengeinstituttet. Er der tale om en privat kreditkonto, skal 

selvstændige være opmærksomme på, at det reelt skal være muligt for dem at stille private aktiver til 

sikkerhed herfor, også selvom långiver ikke har krævet noget, da det ellers vil blive anset for at være aktiver 

i VSO, som indirekte er stillet til sikkerhed for gælden, hvilket vil medføre beskatning efter VSL § 4 B, stk. 1.   

Derudover er det af de bindende svar blevet præciseret, at principielt alle dispositioner vedrørende VSO, som 

potentielt kan berige den selvstændiges privatøkonomi, uden der først sker beskatning, vil være omfattet af 

VSL § 4 B, stk. 1. Det kom i særdeleshed til udtryk i afsnit 5.2.6, hvor et overtræk på en sikret lønkonto med 

sikkerhedsstillelse i en ejendom omfattet af VSO måtte anses som ny gæld omfattet af VSL § 4 B, stk. 1; også 

selvom overtrækket blev neutraliseret senere samme dag. Det er derfor særdeles vigtigt, at selvstændige nu 

forsøger at holde en vis distance mellem privatøkonomien og virksomheden samt sikrer, at aktiver omfattet 

af VSO, ikke bliver benyttet til at stille sikkerhed for aktiver uden for VSO. Dette gælder ikke kun 

privatøkonomien, men også samarbejdspartnere, eller endda selskaber ejet af en og samme person.  

Flere sager omhandlede tilmed spørgsmål omkring undtagelsen i VSL § 4 B, stk. 2 vedrørende 

forretningsmæssige dispositioner. I praksis vurderes dette fra en test i to led, hvoraf begge skal bestås, før 

der kan være tale om en disposition omfattet af VSL § 4 B, stk. 2. For at bestå første led, skal behovet for 

sikkerhedsstillelse anses for at udspringe af en anden forretningsmæssig disposition. For at bestå andet led, 
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kræves det, at sikkerhedsstillelsen skal tjene et forretningsmæssigt formål. Her skal selvstændige være 

opmærksomme på, hvad der er det helt konkrete grundlag for sikkerhedsstillelsen. I sagen omtalt i afsnit 

5.2.5 bliver sikkerhedsstillelsen godkendt som en forretningsmæssig disposition, da denne alene var oprettet 

med det formål at sikre fortsat fremtidig samhandel mellem spørgeren i VSO og dennes samarbejdspartner, 

samt begges fælles interessentskab. Modsætningsvis blev en ellers lignende situation beskrevet i afsnit 5.2.6 

ikke godkendt som forretningsmæssig disposition, da sikkerhedsstillelsen i denne sag var blevet oprettet i 

forbindelse med stiftelsen af det selskab, der senere skulle udføre samhandel med spørger. SKAT vurderede 

her, at behovet for sikkerhedsstillelse var opstået som led i selve stiftelsen, og ikke i behovet for samhandel, 

som spørger ellers mente. Det er dermed essentielt, at hvis der for virksomhedens aktiver bliver stillet 

sikkerhed for anden gæld, skal man sikre, at sikkerhedsstillelsen er bærende i forhold til dispositionen. Det 

skal altså være fordi sikkerhedsstillelsen er ”need to have” i forhold til, om det kan afgøres at være opstået 

som led i en forretningsmæssig disposition.  

Imidlertid må den nok vigtigste sag vedrørende virksomhedsskatteloven i nyere tid, uden tvivl være 

SKM2015.745.SR, omtalt i afsnit 5.2.1, som omhandler spørgsmålet om, hvorledes sikkerhedsstillelser 

omfattet af netop VSL § 4 B, stk. 1 (daværende VSL § 10, stk. 6) skattemæssigt skal behandles. Som det 

fremgik af lovens forarbejder, var det lovgivers hensigt, at sikkerhedsstillelser omfattet af daværende VSL § 

10, stk. 6 skulle anses direkte overført til den skattepligtige udenom hæverækkefølgen. SKAT støttede sig op 

ad dette i sin begrundelse og svar på spørgsmålet, mens Skatterådet lagde betydelig mere vægt i selve 

ordlyden af bestemmelsen og konkluderede, at sådanne sikkerhedsstillelser, modsat lovgivers hensigt, måtte 

betegnes som en fiktiv hævning i hæverækkefølgen. Dette har essentielt ændret den måde disse 

overtrædelser bliver beskattet på hos selvstændige, og førte tilmed til en omskrivning af VSL. I afsnit 6.1 

bliver de skattemæssige konsekvenser eksemplificeret med udgangspunkt i en hævning i hæverækkefølgen, 

som er praksis nu, mod en direkte overførsel til den personlige indkomst, hvilket var lovgivers oprindelige 

hensigt.  

Disse sager viser, hvor stor indflydelse praksis kan have på fortolkningen og forståelsen af lovgivning. Dette 

gælder især lovgivning med meget overordnede retningslinjer, og specifik eller generaliserende ordlyd i de 

enkelte bestemmelser. 
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6 Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende i VSO 
 

I dette kapitel vil der blive opstillet fiktive scenarier, som har til formål at oplyse og analysere de 

skattemæssige konsekvenser lovændringerne har haft for selvstændige i VSO. Der beskrives og analyseres, 

hvordan sikkerhedsstillelser efter VSL § 4 B, stk. 1 skal behandles i ordningen nu, i forhold til før SKM 

2015.745.SR. Det vil også analyseres, hvordan en sikkerhedsstillelse skal behandles ved opgørelse af den 

personlige indkomst, og hvilke skattemæssige konsekvenser en sikkerhedsstillelse kan medføre i forhold til 

før lovændringen. I afsnit 6.3 vil konsekvenserne af indskydelse af privat gæld i ordningen blive analyseret 

samt, hvilken påvirkning den nye rentekorrektionssats har haft på skattefordelene ved indskydelse af privat 

gæld i ordningen.  

 

6.1 Case 1 - Konsekvens af Skatterådets afgørelse jf. SKM2015.745.SR 

Før SKM.2015.745.SR skulle sikkerhedsstillelser omfattet af daværende VSL § 10, stk. 6 behandles som om 

virksomheden fik en fiktiv indkomst, og der blev foretaget en fiktiv hævning. I praksis betød dette, at hvis en 

selvstændig for eksempel havde en sikkerhedsstillelse omfattet af bestemmelsen på 500.000 kr., skulle 

virksomhedens indkomst anses for at være 500.000 kr. højere end faktisk opnået, og der skulle anses at være 

sket en fiktiv hævning på samme beløb. Dette ville i sidste ende resultere i, at den selvstændiges personlige 

indkomst også ville stige med 500.000kr. I nedenstående eksempel er det givet, at virksomheden i forvejen 

ikke har overskud.   

  

Tabel 6.1, Kilde: Egen tilvirkning  

Denne disponering foregår efter lovgivers oprindelige hensigt, uden om hæverækkefølgen, og kan derfor 

hverken påvirke indskudskontoen eller det opsparede overskud. Sikkerhedsstillelsens beløbsstørrelse skal 

altid overgå direkte til den personlige indkomst.  
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Anderledes forholder det sig efter Skatterådets afgørelse, hvor det blev endeligt afklaret, at en 

sikkerhedsstillelse efter bestemmelsen skal behandles som en del af hæverækkefølgen. Konkret betyder 

dette, at der blot sker en hævning i virksomhedsordningen. I det tilfælde hvor der ikke er overskud i 

virksomheden, vil beløbet således anses at blive trukket fra det opsparede overskud jf. afsnit 2.3.6. Under 

forudsætning af at det opsparede overskud er beskattet med 22 pct., vil det altså ved en hævning på 500.000 

kr. svare til at 500.000 · (
1

1−0,22
) = 641.026 kr. indtægtsføres som personlig indkomst hos den 

selvstændige. Dog fratrækkes den allerede betalte virksomhedsskat til sidst i skatteberegningen af den 

personlige indkomst. Skatteberegningen af en sikkerhedsstillelse på 500.000 kr. er behandlet i nedenstående 

tabel. I dette eksempel er benyttet skattesatser for 2020. 

Skatteberegning Sats Eksempel 1  Eksempel 2 
Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed  500.000 kr.  641.026 kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 40.000 kr.  51.282 kr. 

Personlig indkomst beskatningsgrundlag  460.000 kr.  589.744 kr. 

     
Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed  0 kr.  0 kr. 

Fradrag (Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag)  42.000 kr.  42.000 kr. 

Skattepligtig indkomst   418.000 kr.  547.744 kr. 
     

Personfradrag  46.500 kr.  46.500 kr. 
     

Grundlag for kommunal- og kirkeskat  371.500 kr.  501.244 kr. 

Kommunalskat (inklusiv kirkeskat) 25,93% 96.330 kr.  129.973 kr. 
     

Grundlag for bundskat  413.500 kr.  543.244 kr. 

Bundskat 12,11% 50.075 kr.  65.787 kr. 
     

Beregningsgrundlag topskat  0 kr.  58.744 kr. 

Topskat 14,65% 0 kr.  8.606 kr. 
     

Grundlag betalt virksomhedsskat  0 kr.  641.026 kr. 

Betalt virksomhedsskat 22,00% 0 kr.  -141.026 kr. 
     

Samlet skattebetaling   186.405 kr.  114.622 kr. 
     

              Tabel 6.2, Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af tabellen, sker der faktisk en lavere beskatning, når hævningen trækker på det opsparede 

overskud, end hvis det anses overført direkte til den personlige indkomst. Det skal dog pointeres, at da 

sikkerhedsstillelsen anses som en hævning, er kontoen for opsparet overskud faldet med de 500.000 kr., som 

var omfattet af VSL § 4 B, stk. 1. Dermed bliver den selvstændige i eksempel 2 både beskattet af 

sikkerhedsstillelsen og skal betale 114.622 kr. i skat det år, men mister i dette tilfælde også 500.000 kr. fra 

virksomhedens opsparing. Til trods for at beskatningen som udgangspunkt ser mere lempelig ud i eksempel 
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2, så er de skattemæssige effekter i dette særlige tilfælde ekstremt store. Den selvstændige i eksempel 2 

mister 641.026 − 114.622 = 526.404 kr. i potentiel nettoindkomst, qua det fiktive træk på 

opsparingskontoen, hvilket er ud over den umiddelbare beskatning på 114.622 kr.   

I efterfølgende afsnit er et scenario sat op, som i flere detaljer viser, hvordan en sikkerhedsstillelse påvirker 

den personlige indkomst og kontoen for opsparet overskud, i forhold til, hvis reglen aldrig var blevet indført.   

6.2 Case 2 - Sikkerhedsstillelse   

Dette scenarie tager udgangspunkt i SKM2017.291.SR, som er behandlet i afsnit 5.2.8. Her vil det illustreres, 

hvilke konkrete skattemæssige konsekvenser det vil medføre at foretage sikkerhedsstillelse af aktiver i VSO 

for gæld uden for ordningen. 

En selvstændigt erhvervsdrivende har i mange år drevet succesfuldt landbrug ved svineproduktion og 

dyrkning af raps med produktion af olie heraf. Den selvstændige har i de seneste år optimeret hævningerne 

således, at hans personlige indkomst aldrig har oversteget topskattegrænsen, og har i flere år ladet det 

resterende overskud opspare i virksomheden.  

Den selvstændige havde fra flere kilder hørt, at industrielt produceret hamp kan bruges til mange forskellige 

ting, som blandt andet energiholdigt dyrefoder, tekstil eller medicin. Den selvstændige ønskede at udforske 

mulighederne for indtjening ved produktion af industrihamp, men ønskede at holde den adskilt fra resten af 

forretningen, og stiftede derfor i 2019 et anpartsselskab. I forbindelse med stiftelsen blev der i 

anpartsselskabet etableret en kassekredit med trækningsret på 300.000 kr. Som sikkerhed for kassekreditten, 

blev der oprettet et ejerpantebrev i landbrugsejendommen.  

Den selvstændige var klar over, at eftersom landbrugsejendommen var omfattet af VSO, kunne den som 

udgangspunkt ikke benyttes som sikkerhedsstillelse for aktiver uden for VSO. Dog var den selvstændige 

overbevist om, at i betragtning af at den hovedsagelige disposition for anpartsselskabet var at dyrke hamp 

til energiholdigt svinefoder med henblik på salg til virksomheden i VSO, måtte sikkerhedsstillelsen uden tvivl 

være omfattet af undtagelsen som forretningsmæssig disposition jf. VSL § 4 B, stk. 2. Efter korrespondance 

med Skattestyrelsen blev det afgjort, at Styrelsen ikke havde samme indstilling, og at den del af 

kassekreditten i anpartsselskabet der var blevet udnyttet, skulle anses som en hævning i VSO efter VSL § 4 B, 

stk. 1.  

Herunder er de relevante informationer for scenariet oplyst:  
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Virksomhedsoplysninger  

VSO  
Konto for opsparet overskud 2.300.000 kr. 

Årets resultat efter renter 650.000 kr. 

Hævninger i løbet af året 530.000 kr. 
  

Nystiftet anpartsvirksomhed  
Kassekredit tegningsret 300.000 kr. 

Kassekredit maksimalt hævet 200.000 kr. 
Tabel 6.3, Kilde: Egen tilvirkning       

Som følge af at sikkerhedsstillelsen af Skattestyrelsen anses som omfattet af VSL § 4 B, stk. 1, vil det højeste 

træk på kassekreditten i 2019 anses som hævet i VSO som en del af hæverækkefølgen. I nedenstående er 

årets hævninger fra virksomheden vist.  

Hævninger i 2019 Beløb i DKK 

Hævninger i løbet af året 530.000 kr. 

Hævning på kassekredit (VSL § 4 B, stk. 1) 200.000 kr. 

Hævninger i alt 730.000 kr. 

 

Fordeling af hævninger som følge af kassekredit   
Årets overskud fratrukket hævninger 650.000 - 530.000 120.000 kr. 

Opsparet overskud før skat 200.000 - 120.000 80.000 kr. 

Samlet hævning som følge af træk på kassekredit 120.000 + 80.000 200.000 kr. 

 

Derved bliver hele overskuddet anset for hævet til privatøkonomien, samt en del af det opsparede overskud. 

Det fremgår af ovenstående beregning, at der benyttes 80.000 kr. af tidligere opsparet overskud. I sådan et 

tilfælde vil også den virksomhedsskat, der tidligere er betalt, skulle medregnes den selvstændiges personlige 

indkomst. Da overførsler fra det opsparede overskud opgøres efter FIFO-princippet, er det altså den del, der 

har været opsparet længst tid, som anses for overført jf. afsnit 2.3.5. I dette tilfælde har den selvstændigt 

erhvervsdrivende overskud tilbage fra 2004 og 2005, som her bliver anset som hævet. Udregningen er anvist 

i nedenstående tabel.   

Tidligere opsparet overskud      Opsparet Sats Beløb 

År 2004 30.000 kr. 30% 12.857 kr. 

År 2005 50.000 kr. 28% 19.444 kr. 

Samlet 80.000 kr.  32.302 kr. 
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Dermed skal der indtægtsføres 80.000 + 32.302 = 112,302 kr. til den personlige indkomst, som følge af 

en hævning på kontoen for opsparet overskud på 80.000 kr.   

Nedenfor er illustreret de skattemæssige konsekvenser som følge af sikkerhedsstillelsen. Der udregnes 

tilmed også for det tilfælde, at dispositionen ikke var anset omfattet af VSL § 4 B, stk. 1 men af undtagelsen 

i VSL § 4 B, stk. 2, eller såfremt lovændringen aldrig var blevet vedtaget. I dette scenario benyttes 

skattesatserne for 2019.  

Skatteberegning Sats Eksempel 1  Eksempel 2 
     
Personlig indkomst  762.313 kr.  530.000 kr. 

Renteudgifter   0 kr.  0 kr. 

     
Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed  762.313 kr.  530.000 kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 60.985 kr.  42.400 kr. 

Personlig indkomst beskatningsgrundlag  701.328 kr.  487.600 kr. 
     

Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed  0 kr.  0 kr. 

Beskæftigelsesfradrag  37.200 kr.  37.200 kr. 

Jobfradrag  2.100 kr.  2.100 kr. 

Skattepligtig indkomst   662.028 kr.  448.300 kr. 
     

Personfradrag  46.200 kr.  46.200 kr. 
     

Grundlag for kommunal- og kirkeskat  615.828 kr.  402.100 kr. 

Kommunalskat (inklusiv kirkeskat) 25,93% 159.684 kr.  104.265 kr. 
     

Grundlag for bundskat  655.128 kr.  441.400 kr. 

Bundskat 12,13% 79.467 kr.  53.542 kr. 
     

Beregningsgrundlag topskat  187.928 kr.  0 kr. 

Topskat 14,62% 27.475 kr.  0 kr. 
     

Nettokapitalindkomst  0 kr.  0 kr. 

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst 8,00% 0 kr.  0 kr. 
     

Grundlag for betalt virksomhedsskat  112.301 kr.  0 kr. 

Betalt virksomhedsskat 2004 30,00% -12.857 kr.  0 kr. 

Betalt virksomhedsskat 2005 28,00% -19.444 kr.  0 kr. 
     

Samlet skattebetaling   295.310 kr.  200.206 kr. 
     

Tabel 6.4, Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses i tabellen herover, resulterer sikkerhedsstillelsen i, at den selvstændige anses som at have hævet 

200.000 kr. mere, end der reelt er hævet. Dette fører til en merbeskatning på 295.310 − 200.206 =

95.104 kr. Endvidere skal det noteres, at der i eksempel 1 anvendes beløb fra den tidligere betalte a conto 

skat af det opsparede overskud, mens dette ikke benyttes i eksempel 2. Den selvstændige rammes tilmed 
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hårdere, da denne ekstra hævning medfører, at en del af den skattepligtige indkomst ligger over 

topskattegrænsen, hvilket betyder højere marginalbeskatning for denne hævning, og dette vil alt andet lige 

ramme den selvstændige hårdere skattemæssigt.  

 

6.3 Case 3 - Negativ indskudskonto og rentekorrektion 

Dette afsnit har til formål at analysere de skattemæssige konsekvenser, der opstår som følge af negativ 

indskudskonto. Som tidligere beskrevet i afsnit 3.2.2, blev der, som følge af lovændringen, indført nogle 

værnsregler, bl.a. i forhold til indskydelse af privat gæld i VSO. I dette afsnit vil det blive analyseret, hvilke 

skattemæssige fordele en selvstændig før lovændringen kunne opnå ved at indskyde privat gæld i ordningen 

samt analysere, hvorledes lovændringen har reduceret fordelen ved at indskyde privat gæld i ordningen.  

Dette scenario vil omhandle en selvstændig freelance reklamevideoinstruktør, der siden 2015 har valgt at 

benytte VSO. Der vil i det efterfølgende underafsnit blive analyseret ud fra tre scenarier, lydende som følger:  

1. Et almindeligt indkomstår for den selvstændige.  

2. Et almindeligt indkomstår. Den selvstændige har dog indskudt privat gæld i ordningen. Det 

forudsættes, at lovændringen aldrig var blevet vedtaget.   

3. Et almindeligt indkomstår. Den selvstændige har dog indskudt privat gæld i ordningen.  

Lovændringen er vedtaget og i fuld funktion, som det er tilfældet i dag.  

Der opgøres for indkomståret 2020 med det af årets gældende skattesatser. Da kapitalafkastsatsen for 2020 

i skrivende stund endnu ikke er opgjort, benyttes satsen for 2019. Den selvstændige har et privat boliglån 

med gæld på 2 mio. kr., hvilket medfører renteudgifter på 70.000 kr. årligt. Nedenfor er en opgørelse over 

afgørende oplysninger for den selvstændiges virksomhed i 2020.  

VSO  År 2020 
Indskudskonto primo 200.000 kr. 

Kapitalafkastgrundlag primo 200.000 kr. 

Kapitalafkast (0 pct.)  0 kr. 

Virksomhedens indkomst efter renter ultimo 627.700 kr. 

Hævninger I året 627.700 kr.  
                        Tabel 6.5, Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.3.1 Hvis lovændringen aldrig blev vedtaget. Uden privat gæld i ordningen 

Der vil i dette afsnit tages udgangspunkt i, såfremt lovændringen aldrig var blevet vedtaget. Som det ses i 

tabel 6.3, har den selvstændige valgt at hæve hele beløbet.  
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For at komme frem til sammenlignelige tal, samt simplificere beregningerne, antages det, at den 

selvstændige hæver hele årets indtjening til sig selv. Nedenfor er skatteberegningen for året udført.  

Skatteberegning Sats Grundlag Uden gæld 
    

Virksomhedsindkomst   627.700 kr. 

Rentekorrektion   0 kr. 

Renteudgifter i virksomheden   0 kr. 

Personlig indkomst     627.700 kr. 
    

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 627.700 kr. 50.216 kr. 

Personlig indkomst beskatningsgrundlag     577.484 kr. 

Private renteudgifter   70.000 kr. 

Fradrag (Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag)   42.000 kr. 

Skattepligtig indkomst      465.484 kr. 
    

Personfradrag     46.500 kr. 

Kommunalskat (inklusiv kirkeskat) 25,93% 418.984 kr. 108.643 kr. 

Bundskat 12,11% 530.984 kr. 64.302 kr. 

Topskat 14,65% 46.484 kr. 6.810 kr. 
    

Nettokapitalindkomst   -50.000 kr. 

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst 8,00%  -4.000 kr. 
    

Samlet skattebetaling      225.971 kr. 
    

Tabel 6.6, Kilde: Egen tilvirkning 

Som det i ovenstående tabel bliver vist, er dette basis-skatteberegningen før lovændringen for en selvstændig 

uden privat gæld i ordningen. Det noteres, at de private renteudgifter på 70.000 kr. nedsætter den 

skattepligtige indkomst, som kommune og kirkeskatten bliver beregnet på. Dette har dog ingen indflydelse 

på hverken bundskatteberegningen eller topskatteberegningen. Derudover sker der et nedslag på 8 pct. af 

negativ nettokapitalindkomst, dog maksimalt af et grundlag på 50.000 kr. Dette fører til en samlet 

skattebetaling for året på 225.971 kr. Dette beløb vil i et senere afsnit blive sammenlignet med det tilfælde, 

at den private gæld bliver skudt ind i virksomheden før lovændringen, samt et tilfælde af samme, efter 

lovgivning.  

 

6.3.2 Hvis lovændringen aldrig blev vedtaget. Med privat gæld i ordningen  

Den selvstændige har af sin rådgiver hørt, at der kan være skattemæssige fordele ved at skyde privat gæld 

ind i ordningen. Den selvstændige vælger at følge rådet, og indskyder lånet på 2 mio. kr. i ordningen i 

forventning om at få fuldt fradrag for renteudgifterne på 70.000 kr. Dette medfører dog, at indskudskontoen 

bliver negativ, som vist herunder.  
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Opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag - med gæld, gamle regler 

Aktiver Indskudskonto Kapitalafkastgrundlag 

Filmudstyr 325.200kr.  325.200kr.  

Varebil  150.000kr.  150.000kr.  

Tilgodehavender  85.000kr.  85.000kr.  

Samlede aktiver 560.200kr.  560.200kr.  

   
Passiver   
Langfristet gæld 300.000kr.  300.000kr.  

Kortfristet gæld 42.000kr.  42.000kr.  

Likvider 18.200kr.  18.200kr.  

Privat indskudt gæld 2.000.000kr.  2.000.000kr.  

Samlede passiver 2.360.200kr.  2.360.200kr.  

   
Grundlag -1.800.000kr. -1.800.000kr. 
Rentekorrektion (0 pct.)  0kr.   

Tabel 6.7, Kilde: Egen tilvirkning  

Som det fremgår af tabellen, skal der ved negativ indskudskonto efter de gamle regler påregnes en 

rentekorrektion, som dengang var lig kapitalafkastsatsen. Da kapitalafkastsatsen for året er opgjort til 0 pct., 

har rentekorrektionen reelt ikke nogen egentlig skattemæssig konsekvens, når der indskydes privat gæld i 

ordningen. Nedenfor er skatteberegningen for den selvstændige ved indskydelse af privat gæld i ordningen.    

Skatteberegning Sats Grundlag Med gæld 
    

Virksomhedsindkomst   627.700 kr. 

Rentekorrektion   0 kr. 

Renteudgifter i virksomheden   70.000 kr. 

Personlig indkomst     557.700 kr. 
    

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 557.700 kr. 44.616 kr. 

Personlig indkomst beskatningsgrundlag     513.084 kr. 

Private renteudgifter   0 kr. 

Fradrag (Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag)   42.000 kr. 

Skattepligtig indkomst      471.084 kr. 
    

Personfradrag     46.500 kr. 

Kommunalskat (inklusiv kirkeskat) 25,93% 424.584 kr. 110.095 kr. 

Bundskat 12,11% 466.584 kr. 56.503 kr. 

Topskat 14,65% 0 kr. 0 kr. 
    

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst 8,00% 0 kr. 0 kr. 

Samlet skattebetaling      211.214 kr. 
    

Tabel 6.8, Kilde: Egen tilvirkning 
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Som det ses i ovenstående tabel, medfører renteudgifterne i ordningen et noget større skattenedslag, end 

hvis renteudgifterne var placeret i privatøkonomien. I tabellen herover ses det, at der er fuldt fradrag for 

renteudgifterne, eftersom renteudgifterne bliver trukket fra virksomhedens indkomst allerede inden det 

allokeres ud til personlig indkomst og opsparing i virksomheden. Som vist i afsnit 6.3.1, gav renteudgifterne 

i privatsfæren kun nedslag i grundlaget for kommune og kirkeskat, samt et mindre skattenedslag for negativ 

nettokapitalindkomst. Dette medfører, at den selvstændige får en samlet skattemæssig besparelse på 

225.971 − 211.214 = 14.757 kr. ved at indskyde den private gæld i ordningen. En stor del af 

skattebesparelsen i eksemplet findes i topskattebesparelser, da den selvstændige i dette scenarie ikke når 

over topskattegrænsen. I tabel 6.7 ses de faktiske forskelle i beskatningen, der opstår, når gælden går fra 

privatøkonomien til virksomhedsøkonomien.   

Skattemæssig besparelse ved indskydelse af privat gæld efter gamle regler 
Ved renteudgifter på 70.000 kr. i VSO    
Skat Sats Grundlag Beløb 

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% -70.000kr.  5.600kr.  

Kommune og kirkeskat 25,93% +5.600kr. -1.452kr. 

Bundskat 12,11% -64.400kr.  7.799kr.  

Topskat 14,65% -46.484kr.  6.810kr.  

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst 8,00% +50.000kr. -4.000kr. 

Samlet skattebesparelse     14.757kr.  
    

 Tabel 6.9, Kilde: Egen tilvirkning 

Denne ovenstående tabel viser, hvorledes skattebesparelsen allokeres ud på de forskellige skatter. Her ses 

det, at man faktisk kommer til at betale mere i kommune og kirkeskat, såfremt man har skudt gælden ind i 

ordningen. Det noteres, at grundlaget for kommune- og kirkeskat er højere med samme beløb, som 

besparelsen på arbejdsmarkedsbidrag.  

Dette skyldes, at fradraget for renteudgifterne sker allerede før beregning af arbejdsmarkedsbidrag, hvilket 

nedsætter arbejdsmarkedsbidraget. Den skattebesparelse i arbejdsmarkedsbidrag som renteudgifterne 

medfører, giver samtidig en stigning i den efterfølgende skattepligtige indkomst for kommune- og kirkeskat 

med præcis det beløb, der er sparet i arbejdsmarkedsbidrag.   

Som det ses i tabellen, er der en topskattebesparelse på 6.810 kr. Havde den selvstændige i afsnit 6.3.1 haft 

en højere indkomst således, at der selv efter fradrag for renteudgifter og arbejdsmarkedsbidrag fortsat havde 

været grundlag for topskat på mindst 64.400 kr., som er fradraget for private renteudgifter fratrukket 

arbejdsmarkedsbidrag, kunne indskydelse af privat gæld have medført en endnu større fordel. I bilag 1 kan 

de konkrete beregninger ses. Den selvstændige ville ved fuld udnyttelse af fradrag opnå en samlet besparelse 
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i topskat alene på 0,1465 · 64.400 = 9.435 kr., hvilket er 2.625 kr. højere end i eksemplet. Den samlede 

fordel ville maksimalt udgøre 14.757 + 2.625 = 17.382 kr.    

Det skal medgives, at da kapitalafkastsatsen er angivet til 0 pct., vil der egentlig ikke være nogen negative 

konsekvenser ved at indskyde privat gæld efter de gamle regler. Som det fremgår af bilag 2, er 

kapitalafkastsatsen siden år 2000 stødt faldet fra 5 pct. til 0 pct., som den har været opgjort til siden 2018. I 

afsnit 6.3.4 vil det blive analyseret, hvilken rentekorrektionssats der ville medføre en passende sanktion, 

såfremt formålet er at fjerne selvstændiges incitament til at indskyde privat gæld i ordningen.  

 

6.3.3 Efter lovændring. Med privat gæld i ordningen 

I dette afsnit vil der tages udgangspunkt i de nuværende regler i VSL. Lovændringerne medførte en ændring 

af, hvorledes rentekorrektionssatsen bliver opgjort. Hvor den før lovændringerne var lig kapitalafkastsatsen, 

bliver den nu beregnet som kapitalafkastsatsen, men nedsat med to procentpoint og nedrundet til nærmeste 

hele procentsats jf. VSL § 9 A. Dette betyder de facto, at rentekorrektionssatsen i alle år siden lovændringerne 

har været 3 procentpoint lavere end den af samme år opgjorte kapitalafkastsats. Formålet her har været at 

reducere incitamentet for selvstændige til at indskyde privat gæld i ordningen. I samme lovændring blev VSL 

§ 11, stk. 4 tilføjet, som gjorde det umuligt at spare op i virksomheden, såfremt indskudskontoen var negativ. 

Opgørelsen af indskudskontoen er den samme, som i tabel 6.7; dog med ændring af rentekorrektionssatsen 

fra 0 pct. til 3 pct. Dette fører til en rentekorrektion på 1.800.000 · 0,03 = 54.000 kr., som er den negative 

værdi på indskudskontoen, opgjort og vist i tabel 6.7 multipliceret med rentekorrektionssatsen. Dette beløb 

skal tilføjes til den personlige indkomst, men fratrækkes kapitalindkomsten. Nedenfor er skatteberegningen 

foretaget.  
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Skatteberegning - ny lovgivning Sats Grundlag Med gæld 
    

Virksomhedsindkomst   627.700 kr. 

Rentekorrektion   -54.000 kr. 

Renteudgifter i virksomheden   70.000 kr. 

Personlig indkomst     611.700 kr. 
    

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 611.700 kr. 48.936 kr. 

Personlig indkomst beskatningsgrundlag     562.764 kr. 

Private renteudgifter   54.000 kr. 

Fradrag (Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag)   42.000 kr. 

Skattepligtig indkomst      466.764 kr. 
    

Personfradrag     46.500 kr. 

Kommunalskat (inklusiv kirkeskat) 25,93% 420.264 kr. 108.974 kr. 

Bundskat 12,11% 516.264 kr. 62.520 kr. 

Topskat 14,65% 31.764 kr. 4.653 kr. 
    

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst 8,00% 0 kr. -4.000 kr. 

Samlet skattebetaling      221.083 kr. 
    

 Tabel 6.10, Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses herover, medfører rentekorrektionen, at fordelen ved at indskyde gæld ikke helt er neutraliseret, 

men dog alligevel kraftigt reduceret. Rentekorrektionen har til formål at neutralisere den skattefordel, 

selvstændige opnår ved at indskyde gæld i ordningen. I dette tilfælde reducerer rentekorrektionen fordelen, 

men neutraliserer den ikke fuldstændig. Den selvstændige opnår derfor fortsat en skattebesparelse på 

225.971 − 221.083 = 4.888 kr. sammenlignet med, hvis den private gæld ikke var indskudt i ordningen. 
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6.3.4 Opsamling for scenariet negativ indskudskonto  

I nedenstående tabel er vist et sammendrag af skattebetalingerne i de tre scenarier, som viser hvordan 

lovændringen har påvirket behandlingen af privat gæld i VSO.  

Skatteberegning Sats Uden gæld  Med gæld  Ny lovgivning 
       

Virksomhedsindkomst  627.700 kr.  627.700 kr.  627.700 kr. 

Rentekorrektion  0 kr.  0 kr.  -54.000 kr. 

Renteudgifter   0 kr.  70.000 kr.  70.000 kr. 
       

Personlig indkomst fra virksomhed  627.700 kr.  557.700 kr.  611.700 kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 50.216 kr.  44.616 kr.  48.936 kr. 

Personlig indkomst beskatningsgrundlag  577.484 kr.  513.084 kr.  562.764 kr. 
       

Private renteudgifter  70.000 kr.  0 kr.  54.000 kr. 

Beskæftigelsesfradrag  39.400 kr.  39.400 kr.  39.400 kr. 

Jobfradrag  2.600 kr.  2.600 kr.  2.600 kr. 

Skattepligtig indkomst   465.484 kr.  471.084 kr.  466.764 kr. 
       

Personfradrag  46.500 kr.  46.500 kr.  46.500 kr. 
       

Grundlag for kommunal- og kirkeskat  418.984 kr.  424.584 kr.  420.264 kr. 

Kommunalskat (inklusiv kirkeskat) 25,93% 108.643 kr.  110.095 kr.  108.974 kr. 
       

Grundlag for bundskat  530.984 kr.  466.584 kr.  516.264 kr. 

Bundskat 12,11% 64.302 kr.  56.503 kr.  62.520 kr. 
       

Beregningsgrundlag topskat  46.484 kr.  0 kr.  31.764 kr. 

Topskat 14,65% 6.810 kr.  0 kr.  4.653 kr. 
       

Nettokapitalindkomst  -50.000 kr.  0 kr.  -50.000 kr. 

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst 8,00% -4.000 kr.  0 kr.  -4.000 kr. 
       

       

Samlet skattebetaling   225.971 kr.  211.214 kr.  221.083 kr. 
       

Tabel 6.11, Kilde: Egen tilvirkning 

Dette betyder for den selvstændige, at en stor del af gevinsten ved at indskyde privat gæld er reduceret. 

Alene på den baggrund kan det konstateres, at lovindgrebet kun til dels har haft den ønskede effekt. For 

selvstændige, der ikke sparer op i virksomheden, kan det at indskyde privat gæld i ordningen kun i værste 

fald føre til præcis samme skattebetaling som uden. Dette skyldes, at rentekorrektionen, som beskrevet i 

afsnit 2.3.4.1, aldrig må være højere end virksomhedens nettofinansieringsudgifter. Det kan altså aldrig blive 

dyrere at indskyde privat gæld i ordningen efter de nye regler, med mindre den selvstændige bliver ramt af 

reglen i VSL § 11, stk. 4, som foreskriver, at der ikke må opspares i virksomheden samtidig med, at 

indskudskontoen er negativ. Dette får ikke betydning for den selvstændige i dette eksempel, da 

vedkommende i forvejen ikke sparer op i virksomheden. Det ville til gengæld have langt større betydning for 
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selvstændige med meget svingende årsindkomster, som normalt forsøger at udjævne den personlige 

indkomst således, at topskattegrundlaget begrænses. For de selvstændige har denne regel større 

skattemæssige konsekvenser. 

I nedenstående eksempel er opgjort to selvstændigt erhvervsdrivende i VSO, som hver over en toårig periode 

har samme totale indkomst på 1 mio. kr. Dog har den ene selvstændige en mere svingende årsindkomst fra 

år til år. Det antages, at ingen af de selvstændige har opsparing i forvejen. Det antages endvidere, at 

skattesatserne er identiske i begge år svarende til 2020 satser. Begge selvstændige er omfattet af VSL § 11, 

stk. 4, og begge har indskudt privat gæld i ordningen efter samme beløb og rentesats, som den selvstændige 

omtalt i dette afsnit.  

  Selvstændig A  Selvstændig B 
Skatteberegning Sats År 1  År 2  År 1  År 2 

         
Virksomhedsindkomst  700.000 kr.  300.000 kr.  500.000 kr.  500.000 kr. 

Rentekorrektion  -54.000 kr.  -54.000 kr.  -54.000 kr.  -54.000 kr. 

Renteudgifter   70.000 kr.  70.000 kr.  70.000 kr.  70.000 kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 54.720 kr.  22.720 kr.  38.720 kr.  38.720 kr. 

Kommunalskat (inklusiv kirkeskat) 25,93% 126.222 kr.  32.848 kr.  78.511 kr.  78.511 kr. 

Bundskat 12,11% 70.575 kr.  26.010 kr.  48.292 kr.  48.292 kr. 

Topskat 14,65% 14.398 kr.  0 kr.  0 kr.  0 kr. 

Nedslag for negativ 
nettokapitalindkomst 8,00% -4.000 kr.  -4.000 kr.  -4.000 kr.  -4.000 kr. 

         

Samlet skattebetaling   261.915 kr.  77.578 kr.  161.523 kr.  161.523 kr. 
         

Tabel 6.12, Kilde: Egen tilvirkning 

Samlet set betaler selvstændig A 16.446 kr. mere i skat over de to år end selvstændig B, hvilket i høj grad kan 

henføres til den yderligere topskat selvstændig A skal svare i år 1. Her ville den selvstændige nok under 

normale omstændigheder have ønsket at udnytte muligheden for at spare op i virksomheden, og derved 

undgå topskattebeskatning. Men også i år 2 medfører den lave personlige indkomst, at den selvstændige ikke 

opnår fuldt beskæftigelsesfradrag, som dermed også er medvirkende til den samlede højere skattebetaling 

for selvstændig A. Den samlede skatteberegning kan findes i bilag 4.  

I ovenstående tilfælde kan reglen i VSL § 11, stk. 4 medføre en faktisk højere beskatning for nogle 

selvstændige. Derfor kan det ikke udelukkende konkluderes, at der stadig kan være gevinst at hente ved at 

indskyde privat gæld i VSO, da det i høj grad kommer an på den konkrete situation.



7   Konklusion 

Side 73 af 88 
 

7 Konklusion 
 

Virksomhedsskatteloven blev i 1987 indført som led i en større skattereform, som havde til hensigt at 

reformere skattesystemet og sænke marginalskatten. I skattereformen opdelte man indkomstbeskatning i 

personlig indkomst og kapitalindkomst. Man ønskede ikke at gøre vilkårene for selvstændigt 

erhvervsdrivende dårligere, så man indførte i samme reform Virksomhedsordningen, hvis hensigt var at 

bevare selvstændiges mulighed for fortsat at kunne fradrage renteudgifter i den personlige indkomst. VSO 

gav selvstændige flere og mere fleksible muligheder i forhold til selvstændige beskattet efter reglerne i PSL. 

Her af bl.a.:  

• Mulighed for lavere beskatning af virksomhedens investerede kapital i form af kapitalafkast.  

• Mulighed for lavere beskatning af virksomhedens overskud til en sats lig selskabsskattesatsen. Dette 

har til hensigt at sidestille selvstændige i VSO med virksomheder drevet i selskabsform.  

• Mulighed for at udligne svingende indkomstår gennem hensættelser til senere hævning og opsparet 

overskud, som ved hævning modregnes beskatningen i den personlige indkomst. Især brugbart til 

optimering af beskatningen af personlig indkomst.  

• Mulighed for at fradrage virksomhedens renteudgifter i den personlige indkomst.  

Der er naturligvis også ulemper ved VSO, som med årene kun er blevet flere. Ved brug af VSO vil der bl.a. 

være større krav til bogføring, end det er tilfældet for selvstændige uden for VSO, samt et krav om at alle 

virksomheder ejet af brugeren, skal indskydes i ordningen og beskattes samlet. Reglerne i ordningen er 

komplekse, og mange selvstændige kan få brug for omkostningsfuld rådgivning for at forstå mulighederne 

og begrænsningerne i ordningen.  

I vinteren mellem 2013 og 2014 var det kommet Skatteministeriet til kendskab, at nogle selvstændige i VSO 

udnyttede ordningens muligheder på uhensigtsmæssig vis for at opnå skattebesparelser. Brugere af 

ordningen kunne opnå utilsigtede fordele ved bl.a. at indskyde privat gæld i ordningen, eller ved at stille 

virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat oprettet gæld, hvorved ordningen indirekte kunne påvirke 

privatøkonomien uden beskatning herfor. Skatteministeriet vurderede, at der af ordningens 175.000 brugere 

var tale om cirka 2.000 brugere, hvor der fandtes indikationer på misbrug af ordningen. En lovændring blev 

derfor fremsat i sommeren 2014 og allerede i efteråret vedtaget og indført som Lov nr. 992 af 16. september 

2014.  

Lovændringen indeholdt bl.a. disse ændringer til VSL:  

• Indførelse af § 10, stk. 6, som havde til formål at fjerne selvstændiges incitament til at stille 

virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, som ikke indgår i ordningen, ved at beskatte værdien 

af gælden eller sikkerhedsstillelsen i den private indkomst uden om hæverækkefølgen.  
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• Indførelse af § 10, stk. 7 – 9, som var undtagelserne til § 10, stk. 6, gjorde det muligt fortsat at stille 

aktiver til sikkerhed for gæld uden for ordningen, såfremt det enten blev gjort ved sædvanlig 

forretningsmæssig disposition, eller for gæld med pant i en blandet benyttet ejendom. Stk. 9 var en 

overgangsordning, som havde til formål at give brugere en mulighed for at omlægge eller afvikle 

eventuelle lån således, at de ikke blev ramt og beskattet efter § 10, stk. 6. Overgangsperioden gjaldt 

frem til 31. december 2017.   

• Indførelse af § 9 A, som havde til formål at forstærke rentekorrektionens effekt ved inddragelse af 

privat gæld i ordningen. Dette skete ved at fastsætte rentekorrektionssatsen således, at den altid er 

3 procentpoint højere end kapitalafkastsatsen.  

• Indførelse af § 11, stk. 4, som gjorde det umuligt at spare op i virksomheden, såfremt 

indskudskontoen var negativ.  

Selvom lovændringen relativt hurtigt blev vedtaget, var det ikke uden modstand. Flere brancheforeninger 

tilkendegav stor bekymring på vegne af deres medlemmer for de foreslåede ændringer, og flere påpegede, 

at det ville gå ud over for mange af ordningens oprindeligt tiltænkte brugere samt, at ændringerne ville 

hæmme flere selvstændiges virksomhed og potentielt koste dem dyrt i omlægning af lån.  

Lovændringerne gav anledning til talrige dilemmaer, da dele af de nye bestemmelser fremstod uspecificeret 

beskrevet i lovteksten. Et spørgsmål fremsat til Skatterådet efter lovændringerne gik på, hvorledes et beløb 

omfattet af VSL § 10, stk. 6 konkret skulle behandles skattemæssigt. SKAT mente her, at en overtrædelse 

skulle medføre en hævning uden om hæverækkefølgen, som et fiktivt beløb svarende til laveste beløb af 

sikkerhedsstillelsens værdi og lånets kursværdi, tillagt virksomhedsindkomsten og anses direkte overført til 

den personlige indkomst. Dette var svarende til lovgivers hensigt med bestemmelsen, som beskrevet i 

forarbejderne til lovændringen. Skatterådet underkendte SKATs indstilling og påpegede, at der i 

bestemmelsens ordlyd slet ikke var hjemmel til en sådan beskatning. Skatterådet modsatte sig derfor lovgiver 

og SKAT med afgørelsen, som foreskriver, at overtrædelse skal medføre, at beløbet anses som hævet i led 

med den udvidede hæverækkefølge.  

Den afgørelse, sammen med flere andre problemstillinger fremført for Skatterådet fra selvstændige i 

ordningen, medførte i 2016 til en tiltrængt korrektion af bestemmelserne indført ved lovændringen fra 2014. 

I lovændringen ved navn lov nr. 652 af 8. juni 2016 blev bestemmelserne i VSL § 10, stk. 6 – 8 omformuleret 

og indsat som et selvstændigt kapitel.  

• Bestemmelsen VSL § 10, stk. 6 blev omformuleret, så den stemte overens med Skatterådets afgørelse 

og indsat som § 4 B, stk. 1. 

• Bestemmelsen VSL § 10, stk. 7 blev indsat som § 4 B, stk. 2 uden ændringer.  

• Bestemmelsen VSL § 10, stk. 8 blev lettere omformuleret og indsat som § 4 B, stk. 3.   

• Bestemmelsen VSL § 10, stk. 9 omhandlende overgangsregler, blev ved denne lovændring afskaffet.  
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• Indførelse af VSL § 4 B, stk. 4 som undtagelse til § 4 B, stk. 1 omhandlende udlejningsboliger tidligere 

benyttet som privat bolig, indeholdende prioritetsgæld.  

Både før og efter lovændringerne ved lov nr. 652 af 8. juni 2016 har især bestemmelsen vedrørende 

sikkerhedsstillelser vakt stor opsigt, da sikkerhedsstillelser omfattet af bestemmelsen VSL § 4 B, stk. 1 kan 

medføre store skattemæssige konsekvenser for selvstændige, som vist i afsnit 6.1 og 6.2. 

Virksomhedsskatteloven indeholder ikke nogen udtømmende definition på, hvad der skal anses for en 

sikkerhedsstillelse, og hvad der ikke skal. Derfor har tolkningen af lovgivningen i stor grad været afhængig af 

forarbejder, høringssvar, og bindende svar fra Skatterådet. Det er i denne afhandling beskrevet og analyseret, 

hvorledes de danske skattemyndigheder tolker forskellige problemstillinger vedrørende sikkerhedsstillelser, 

primært igennem bindende svar fra Skatterådet.   

Herunder er opgjort, hvorledes forskellige typer af sikkerhedsstillelser skal behandles i forhold til 

lovændringen.  

Kaution:  

• Som udgangspunkt vil en almindelig selvskyldnerkaution ikke i sig selv udgøre en sikkerhedsstillelse 

omfattet af VSL § 4 B, stk. 1. Særlige tilfælde såsom krydsende kautioner, kan dog være omfattet. 

Der lægges ved vurderingen særlig vægt på, om der opnås kreditfacilitet i den private økonomi af 

kautionen.  

Skjult sikkerhedsstillelse: 

• Dette omhandler lån, kassekreditter eller tilsvarende likviditetsberigelse af privatøkonomien, uden 

konkret sikkerhedsstillelse herfor. I sådanne sager kan VSL § 4 B, stk. 1 godt finde anvendelse, selvom 

der ikke direkte er sammenhæng mellem sikkerhedsstillelsen og kreditten, der bliver givet. Det skal 

vurderes, om låntager ville kunne opnå samme kreditfacilitet, uden at aktiver i ordningen bliver en 

faktor herfor. Altså skal det vurderes, om det er realistisk at anse, at aktiver i privatøkonomien kan 

agere tilstrækkelig sikkerhed for lånet uden inddragelse af aktiver i VSO. Dette emne er behandlet i 

afsnit 5.2.4 og 5.2.7.  

Sikkerhedsstillelse som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition: 

• Her lægges der vægt på vurderingen af to elementer, som altid skal være opfyldt, før en 

sikkerhedsstillelse kan omfattes af undtagelsen i VSL § 4 B, stk. 2. For at opfylde første led skal 

behovet for sikkerhedsstillelse anses for at udspringe af en anden forretningsmæssig disposition. 

Sikkerhedsstillelse må altså ikke være det bærende element i transaktionen mellem parterne. For at 

opfylde andet led skal det vurderes, at sikkerhedsstillelsen tjener et forretningsmæssigt formål. 

Opfyldes disse krav, vil en sikkerhedsstillelse være omfattet af undtagelsen, og dermed ikke blive 

beskattet hos den selvstændige. I denne afhandling er både behandlet en sag, hvor 

sikkerhedsstillelsen blev anset omfattet af undtagelsen, og en sag hvor sikkerhedsstillelsen, mod 
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spørgers forventning, ikke blev anset foretaget som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition jf. 

afsnit 5.2.5 og 5.2.8.  

Rentetilskrivning: 

• For at afgøre om påløb af renter for et privat lån med sikkerhed i virksomhedens aktiver vil kunne 

anses som en yderligere sikkerhedsstillelse, vil Skattestyrelsen se samlet på, om de betalte ydelser 

og rentetilskrivning medfører en reel nedbringelse af gælden. Sker der løbende afvikling af gælden, 

vil en rentetilskrivning ikke i sig selv kunne anses som yderligere gæld omfattet af VSL § 4 B, stk. 1. 

Dette er behandlet i afsnit 5.2.6.  

Blandet benyttede ejendomme:  

• Bliver en bolig benyttet både privat og erhvervsmæssigt, og er der gæld i ejendommen, bliver den 

selvstændige kun beskattet efter VSL § 4 B, stk. 1, såfremt gælden overstiger ejendomsværdien eller 

anskaffelsessummen for den del af ejendommen, som tjener til bolig. Der kan foretages en 

vurderingsfordeling efter vurderingsloven § 33, stk. 4. Dette er dog kun obligatorisk for 

landbrugsejendomme.   

 

• Hvis en bolig hverken synes at blive benyttet privat eller erhvervsmæssigt, er det sandsynligt, at 

boligen vil blive anset som privat, såfremt den ikke aktivt er indskudt eller benyttet i virksomheden. 

Den selvstændige kan derfor risikere beskatning efter VSL § 4 B, stk. 1, hvis boligen er stillet til 

sikkerhed med aktiver som indgår i ordningen.  Der er dog stadig mulighed for, at boligen kan anses 

omfattet af undtagelsen i VSL § 4 B, stk. 3, såfremt den bliver betragtet som bolig for den 

selvstændige. Dette blev behandlet i afsnit 4.2.9.  

Overtræk på sikret privat indlånskonto: 

• Det vil blive betragtet som etablering af et lån med sikkerhed i aktiver fra VSO, hvis en selvstændig 

på en sikret privat indlånskonto foretager overtræk. Hvis indlånskontoen er sikret for aktiver 

inddraget i VSO, vil et overtræk resultere i en beskatning af det højeste overtræk foretaget på 

kontoen. Dette gælder, uagtet hvor lang tid der er overtræk på kontoen. Dette er behandlet i afsnit 

5.2.6.  

Udlejning af privat ejendom: 

• Ved benyttelse af VSO, er det et krav, at al erhvervsmæssig aktivitet indskydes i ordningen. Dette 

betyder, at bl.a. udlejning af ejendom skal indskydes i ordningen. Før lovændringerne var det muligt 

at indskyde en udlejningsejendom og lade gælden stå uden for ordningen uden skattemæssige 

konsekvenser. Efter lovændringerne er dette imidlertid ikke længere tilfældet. Den selvstændige kan 

risikere at blive beskattet af sikkerhedsstillelsen, da ejendommen nu befinder sig i ordningen, mens 

gælden fortsat er i privat regi, hvilket kan medføre beskatning efter VSL § 4 B, stk. 1. Den selvstændige 

kan dog vælge også at indskyde gælden, hvilket i en eksisterende ordning vil ramme 

indskudskontoen, som, såfremt den bliver negativ, resultere i en rentekorrektion samt, at den 

selvstændige ikke kan spare yderligere op i ordningen. Det kan derfor nu være yderst problematisk 

for selvstændige i VSO at drive udlejning af ejendomme ved siden af den primære erhvervsmæssige 
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aktivitet. Denne problemstilling er en konsekvens af lovændringerne, som ikke har været hensigten 

hos lovgiver. Det var i forarbejderne aldrig angivet, at denne type situation var kategoriseret som 

værende utilsigtet benyttelse af ordningen. Det blev i SKM2015.581.SR, jf. afsnit 5.2.2, specifikt 

begrundet, at spørger hverken havde til hensigt eller mulighed for at udnytte ordningen for at opnå 

skattemæssig fordel af dispositionen. Det blev i sagen afgjort, at den selvstændige ikke kunne undgå 

beskatning ved undtagelsesbestemmelserne og dermed skulle beskattes efter VSL § 4 B, stk. 1, 

såfremt gælden ikke blev indskudt i ordningen.  

 

7.1 Har lovændringerne opnået det tiltænkte formål?  

Lovændringernes formål har været at forhindre utilsigtet benyttelse af de muligheder, som VSO tilbyder 

selvstændigt erhvervsdrivende. Det værende bl.a. indskydelse af privat gæld i ordningen for at opnå højere 

rentefradrag, eller at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat stiftet gæld.  

 

7.1.1 Sikkerhedsstillelser  

Hvad angår sikkerhedsstillelser pointerede lovgiver i forarbejderne til lovændringerne, at bestemmelsen VSL 

§ 4 B, stk. 1 skal sammenlignes med bestemmelsen omkring ulovlige aktionærlån for selskabsejere i LL § 16 

E, som blev indført i 2012, hvis formål har været at forhindre selvskabsejere i at opnå kredit for midler eller 

aktiver, som stadigt, befinder sig i selskabet og endnu ikke er beskattet hos vedkommende som enten løn 

eller udbytte. Samme tankegang lå bag indførelsen af bestemmelsen, vi i dag kender som VSL § 4 B, stk. 1. 

Hvordan sikkerhedsstillelser skulle behandles rent skattemæssigt, var der meget tvivl om efter lovændringen 

i 2014, for hvilket der først ved bindende svar fra Skatterådet i en sag fra 2015, blev endeligt fastlagt. Det 

medførte herefter, at sikkerhedsstillelser omfattet af VSL § 4 B, stk. 1 skulle beskattes som en værdi svarende 

til den laveste værdi af sikkerhedsstillelsens værdi og lånets kursværdi, hvor beløbet blev betragtet som en 

hævning. 

Bestemmelsen vurderes at have opnået sit formål og har i tilstrækkelig grad reduceret fordelene og 

selvstændiges incitament til at stille sikkerhed i virksomheden for lån i privat regi. Det vurderes dog også, at 

bestemmelsen også har ramt en del selvstændige, som enten bruger ordningen med helt reelle hensigter, 

ikke har benyttet ordningen åbenlyst utilsigtet, eller bare er kommet i klemme i lovgivningen. En del 

spørgsmål er tilsendt SKAT fra danske landmænd vedrørende netop denne bestemmelse, hvor grænserne 

mellem privatsfæren og erhvervet ikke altid er så tydelig. Da landmænd ofte har mange aktiver og lån for 

store summer, kan de potentielle konsekvenser ligeledes også være større, såfremt det vurderes, at en 

sikkerhedsstillelse er omfattet af VSL § 4 B, stk. 1.  
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De mange måder sikkerhedsstillelser kan opnås på, kan gøre det vanskeligt for mange almindelige 

selvstændigt erhvervsdrivende selv at vurdere, om sikkerhedsstillelserne er omfattet eller ikke omfattet af 

strafbestemmelsen, da det ofte kommer an på en vurdering af de små detaljer omkring dispositionen. Selvom 

der er undtagelser til VSL § 4 B, stk. 1, vurderes det, at denne bestemmelse rammer noget bredere end blot 

de selvstændige, som den er tiltænkt. Det er en ærgerlig udvikling, at mange skal straffes for et mindretals 

udnyttelse af reglerne. Men uagtet heraf vurderes det også, at ændringen var et nødvendigt tiltag, selvom 

det i mange tilfælde kræver vurdering af de konkrete forhold, og at strafudmålingen i nogle tilfælde kan virke 

urimelig hård.  

 

7.1.2 Rentekorrektion og negativ indskudskonto 

En anden væsentlig ændring af VSO har været reguleringen af rentekorrektionssatsen og reglen om 

opsparingsbegrænsning ved negativ indskudskonto. Det var tydeligt, allerede før lovændringerne blev 

fremlagt, at der var behov for ændring af rentekorrektionssatsen, da den som følge af årelang nedadgående 

trend i renteniveauet, havde vist sig mere og mere ineffektiv. Derfor blev VSL § 9 A indført, som havde til 

formål årligt at fastsætte rentekorrektionssatsen efter kapitalafkastsatsen, effektivt 3 procentpoint højere.  

Som følge af analyserne i afsnit 6.3 blev det her påvist, at til trods for stigningen i rentekorrektionssatsen er 

det stadig muligt for selvstændige at opnå skattebesparelser ved at indskyde privat gæld i ordningen. Det har 

dog fortsat den konsekvens, at såfremt det medfører negativ indskudskonto, er det ikke muligt at spare 

yderligere op i ordningen, hvilket kan forhindre konjunkturudligning af indkomsten hos den selvstændige.  

Det vurderes, at rentekorrektionssatsen i disse tider med historisk lave renter og en kapitalafkastsats på nul 

ikke er tilstrækkelig effektiv, da udlånsrenterne ofte er højere end de 3 pct., som rentekorrektionssats-

niveauet har ligget på de seneste år. Selvom lovændringerne har reduceret incitamentet til at indskyde privat 

gæld i VSO, er den ikke neutraliseret, og det kan derfor stadig være en fordel for nogle selvstændige at 

indskyde privat gæld i ordningen.  

 

7.1.3 Endelig konklusion  

Det kan hermed konkluderes, at lovændringerne i store træk har opnået formålet og forhindret utilsigtet 

benyttelse af ordningen. Det skal dog pointeres, at lovændringerne i væsentlig grad også har ramt 

selvstændige, der i forvejen har benyttet ordningen efter, hvad der kan betegnes som ”lovens hensigt”, 

hvorfor det også kan konkluderes, at loven har ramt noget bredere end blot den tiltænkte målgruppe.  
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Til trods for at lovændringerne fra 2016 skabte mere klarhed omkring reglerne vedrørende 

sikkerhedsstillelser for privat gæld, er det stadig et element i loven, der vækker usikkerhed hos selvstændige, 

da der fortsat kan opstå situationer, hvor det kan være vanskeligt for selvstændige at vurdere, hvorvidt 

dispositionen vil medføre skattemæssige konsekvenser. Dette er noget selvstændige bør være særdeles 

opmærksomme på nu, da de skattemæssige konsekvenser af en sikkerhedsstillelse efter VSL § 4 B, stk. 1, kan 

være særdeles store. Til trods herfor, konkluderes det, at lovændringerne har været berettiget og til dels 

nødvendige for at opretholde en fair ordning for selvstændigt erhvervsdrivende uden unfair skattemæssige 

fordele.  
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8 Perspektivering 
 

Da regeringen fremlagde finanslovsaftalen for 2020, var det med ændringer til virksomhedsskatteloven i 

udsigt. Nærmere bestemt lå der i aftalen et udspil til afskaffelse af de såkaldte ”forældrekøb” i 

virksomhedsordningen, som skal gælde fra kalenderåret 2021. Forældrekøb er, når forældre køber en 

ejendom med hensigt at udleje den til deres egne børn. Da det ofte ikke er hensigten at tjene penge, ender 

disse dispositioner ofte i underskud, som forældrene derefter med fordel kan fradrage i deres personlige 

indkomst og derved opnå en skattemæssig fordel i forhold til reglerne i PSL.  

Det foreslås i aftalen, at det ikke skal være muligt at have forældrelejlighed i ordningen. I aftaleteksten står 

der følgende:  

” Gældende regler giver mulighed for at anvende virksomhedsordningen til at trække renteudgifter på 

forældrekøbslejligheder fra i egen eller ægtefælles lønindkomst mv. (personlig indkomst før AM-bidraget). 

Dermed har renteudgifter i virksomhedsordningen en fradragsværdi på op til ca. 55,9 pct. for 

topskatteydere mod normalt ca. 25,6-33,6 pct., hvis virksomhedsordningen ikke anvendes. 

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at ændre 

reglerne, så udlejning af bolig til nærtstående ikke kan indgå i virksomhedsordningen”57 

I citatet står der nærmere bestemt, at den foreslåede regelændring skal gælde for udlejning til nærtstående. 

Oftest defineres nærtstående som beskrevet i LL § 2, hvilket vil sige ægtefælle, børn, børnebørn, forældre, 

samt bedsteforældre. Dette gælder også alle omtaltes ægtefæller.   

Den foreslåede ændring medfører dermed, at renteudgifter i virksomheden ved forældrekøb fremover skal 

fradrages i kapitalindkomsten, som ved private renteudgifter. Det betyder, at fradraget bliver ved en 

procentsats mellem 25,6 pct. og 33,6 pct., hvor det på nuværende tidspunkt kan være op mod 55,9 pct.  

Der er dermed lagt op til endnu en ændring af virksomhedsskatteloven, som skal dæmme op for utilsigtet 

udnyttelse af ordningen. Hvordan indgrebet konkret vil blive skrevet ind i loven, vides i skrivende stund pr. 

29. april 2020 endnu ikke.  

 

 

 

 
57 www.fm.dk - Aftaler om finansloven for 2020, side 40.   
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9.4 Juridisk vejledning: 

Juridisk vejledning: C.C.1.2.1 - Selvstændig erhvervsvirksomhed, afgrænsning over for lønmodtagere. 

Juridisk vejledning: C.C.5.2.6 - Mellemregningskontoen 

Juridisk vejledning: C.C.5.2.7.1 - Overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien. 

Juridisk vejledning: C.C.5.2.9.4 - Kapitalafkastsatsen 

Juridisk vejledning: C.C.5.2.10 - Overskud og virksomhedsskat 

Juridisk vejledning: C.C.5.2.11 - Rentekorrektion 

Juridisk vejledning: C.C.5.2.12 - Underskud 
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skatteraadet/ 

www.skatteforvaltningen.dk – Til rådsmedlemmerne. https://www.skatteforvaltningen.dk/skatteraadet/til-

raadsmedlemmerne/ 

https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L200/som_fremsat.htm
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/4/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/7/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/3/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/spm/1/svar/1152841/1395403.pdf
https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L123/som_fremsat.htm
https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l123/bilag/1/index.htm
http://eh.net/encyclopedia/an-economic-history-of-denmark/
https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/virksomhedsskatteordning
https://www.skatteforvaltningen.dk/skatteraadet/om-skatteraadet/
https://www.skatteforvaltningen.dk/skatteraadet/om-skatteraadet/
https://www.skatteforvaltningen.dk/skatteraadet/til-raadsmedlemmerne/
https://www.skatteforvaltningen.dk/skatteraadet/til-raadsmedlemmerne/
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www.fm.dk - Aftaler om finansloven for 2020, side 40.  https://www.fm.dk/publikationer/2019/aftaler-om-

finansloven-for-2020 

 

 

 

https://www.fm.dk/publikationer/2019/aftaler-om-finansloven-for-2020
https://www.fm.dk/publikationer/2019/aftaler-om-finansloven-for-2020
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10 Bilag 
 

Bilag 1  
 

Skatteberegning Sats Uden gæld  Med gæld 
     

Personlig indkomst  647.174 kr.  647.174 kr. 

Rentekorrektion  0 kr.  0 kr. 

Renteudgifter   70.000 kr.  0 kr. 

     
Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed  577.174 kr.  647.174 kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 46.174 kr.  51.774 kr. 

Personlig indkomst beskatningsgrundlag  531.000 kr.  595.400 kr. 

     
Private renteudgifter  0 kr.  70.000 kr. 

Beskæftigelsesfradrag  39.400 kr.  39.400 kr. 

Jobfradrag  2.600 kr.  2.600 kr. 

Skattepligtig indkomst   489.000 kr.  483.400 kr. 
     

Personfradrag  46.500 kr.  46.500 kr. 
     

Grundlag for kommunal- og kirkeskat  442.500 kr.  436.900 kr. 

Kommunalskat (inklusiv kirkeskat) 25,93% 114.740 kr.  113.288 kr. 
     

Grundlag for bundskat  484.500 kr.  548.900 kr. 

Bundskat 12,11% 58.673 kr.  66.472 kr. 
     

Beregningsgrundlag topskat  0 kr.  64.400 kr. 

Topskat 14,65% 0 kr.  9.435 kr. 
     

Nettokapitalindkomst  0 kr.  0 kr. 

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst 8,00% 0 kr.  -4.000 kr. 
     

     

Samlet skattebetaling   219.587 kr.  236.969 kr. 
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Bilag 2 

Resultatopgørelse 2020 med privat gæld i ordningen før lovændring 
Nettoomsætning 1.975.050kr.  

  
Leje af studie 240.000kr.  

Leje af udstyr 86.000 kr. 

Personaleomkostninger 650.120 kr. 

Andre driftsomkostninger 112.723kr.  

Driftsresultat før afskrivninger  

  
Afskrivninger 90.500kr.  

Driftsresultat 795.707 kr. 

  
Finansielle udgifter 52.500 kr. 

  

Resultat 743.207 kr. 
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Bilag 3 

Kapiatlafkastsats udvikling 
År Kapitalafkastsats Rentekorrektionssats 

2000 5% 5% 

2001 5% 5% 

2002 4% 4% 

2003 3% 3% 

2004 3% 3% 

2005 2% 2% 

2006 3% 3% 

2007 4% 4% 

2008 4% 4% 

2009 3% 3% 

2010 2% 2% 

2011 2% 2% 

2012 1% 1% 

2013 2% 2% 

2014 2% 2% 

2015 1% 4% 

2016 1% 4% 

2017 1% 4% 

2018 0% 3% 

2019 0% 3% 
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Bilag 4 

 

  Selvstændig 1  Selvstændig 2 
Skatteberegning Sats År 1  År 2  År 1  År 2 

         
Virksomhedsindkomst  700.000 kr.  300.000 kr.  500.000 kr.  500.000 kr. 

Rentekorrektion  -54.000 kr.  -54.000 kr.  -54.000 kr.  -54.000 kr. 

Renteudgifter   70.000 kr.  70.000 kr.  70.000 kr.  70.000 kr. 

         
Personlig indkomst fra virksomhed  684.000 kr.  284.000 kr.  484.000 kr.  484.000 kr. 

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 54.720 kr.  22.720 kr.  38.720 kr.  38.720 kr. 

Personlig indkomst beskatningsgrundlag  629.280 kr.  261.280 kr.  445.280 kr.  445.280 kr. 

         
Private renteudgifter  54.000 kr.  54.000 kr.  54.000 kr.  54.000 kr. 

Beskæftigelsesfradrag  39.400 kr.  31.500 kr.  39.400 kr.  39.400 kr. 

Jobfradrag  2.600 kr.  2.600 kr.  2.600 kr.  2.600 kr. 

Skattepligtig indkomst   533.280 kr.  173.180 kr.  349.280 kr.  349.280 kr. 

         
Personfradrag  46.500 kr.  46.500 kr.  46.500 kr.  46.500 kr. 

         
Grundlag for kommunal- og kirkeskat  486.780 kr.  126.680 kr.  302.780 kr.  302.780 kr. 

Kommunalskat (inklusiv kirkeskat) 25,93% 126.222 kr.  32.848 kr.  78.511 kr.  78.511 kr. 

         
Grundlag for bundskat  582.780 kr.  214.780 kr.  398.780 kr.  398.780 kr. 

Bundskat 12,11% 70.575 kr.  26.010 kr.  48.292 kr.  48.292 kr. 

         
Beregningsgrundlag topskat  98.280 kr.  0 kr.  0 kr.  0 kr. 

Topskat 14,65% 14.398 kr.  0 kr.  0 kr.  0 kr. 

         
Nettokapitalindkomst  -50.000 kr.  -50.000 kr.  -50.000 kr.  -50.000 kr. 
Nedslag for negativ 
nettokapitalindkomst 8,00% -4.000 kr.  -4.000 kr.  -4.000 kr.  -4.000 kr. 

         

Samlet skattebetaling   261.915 kr.  77.578 kr.  161.523 kr.  161.523 kr. 

Samlet skattebetaling for de to år    339.493 kr.    323.046 kr. 
         

 

 

 


