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Abstract: 
In this text, the effects of optimizing the income of a self-employed entrepreneur are calculated and 

compared to a sub-optimized calculation using the same parameters and assumptions. The optimizations are 

based on a tax-paradigm and not an investment-paradigm, to exploit the effects of using the deductions and 

progressions of the Danish tax-system up to certain limits. The entrepreneur has a business, which generates 

a certain income, which then are both consumed (financing the entrepreneur’s lifestyle) and invested or put 

on loan (which is the excess cash flow). 

Based on a series of assumptions and parameters, which include both the entrepreneur’s civil status and 

business, in addition to macro-economic tendencies, the calculations show only a minor effect of t.DKK 216 

in personal equity over a 30-years period in favor of the tax-optimization compared to a sub-optimization, 

the latter which has a focus of enhancing the cash flow early in the calculated period to make larger 

investments.  

The minor difference is a consequence of both the positive exploitation of the Danish tax system in favor of 

the optimized calculation, and the greater private consumption which diminishes the cash flow of the 

suboptimized calculation. 

At the end of both calculations though, the accumulated assets are distributed differently, with different 

opportunities available to both, to avoid paying the highest tax bracket, but the best opportunities are mostly 

in favor of the optimized calculation. This means that at the time of retirement, the best options are available 

at the optimized calculation. 

But the consumption value of the generated cash flow (the financing of the entrepreneur’s lifestyle), is 

greatest in the suboptimized calculation, during the working years. 

Because of the numerous assumptions and parameters, just a few changes to these will bring a different 

result to both calculations. 

 

This ultimately means, that the best solution when comparing both calculations is more dependent on 

qualitative values, than the quantitative. This means the choice of lifestyle, wish of age for retirement, family 

circumstances etc. have the final say, more than the calculated wealth. 
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Indledning 

Skat er som udgangspunkt noget, som alle har en holdning til. Som fungerende revisorer oplever forfatterne 

til denne tekst ofte, at de kunder de servicerer, ofte spørger ind til netop dette. Ofte går snakken på hvordan 

de økonomisk får mest muligt ud af deres selskab eller virksomhed, og kort efter spørges der ind til, hvordan 

den skattemæssige påvirkning bliver. Der er adskillige, fuldt ud lovlige måder at udnytte det skattemæssige 

system på, som ofte afhænger af vedkommendes specifikke vilkår. Det kan i nogle situationer være givende 

for kunden at få stillet en fri bil til rådighed gennem firmaet, at trække udbytte ud til en vis grænse (ved 

eksempelvis kapitalselskaber) eller sørge for den rigtige fordeling mellem løn og andre goder. 

Af samme årsag vil forfatterne til denne afhandling forsøge at gå videre med denne tankevirksomhed. For 

hvor spørgsmålene oftest relaterer sig til en kort periode, eksempelvis en uge, måned eller et par år, vil det 

være interessant at se, hvordan man kan udnytte de skattemæssige regler til at foretage en langsigtet 

optimering af skatten.  

Der er flere muligheder som hurtigt er dukket op i forhold til de muligheder, som en kunde vil have. Mange 

af kunderne er som udgangspunkt aktive erhvervsdrivende, med adgang til erhvervsnetværk, som kan støtte 

dem, primært med gode råd og rådgivning i forhold til muligheder med den eksisterende forretning, men 

også vedrørende hvordan man kan anvende sin formue. De udvikler, gennem dette erhvervsnetværk, derfor 

hurtigt en holdning til hvordan man kan eller bør anvende den overskydende likviditet.  

Den grundlæggende holdning til SKAT synes generelt at være ’betal hvad man skal, men ikke mere end det’, 

hvor fokus ofte forsvinder fra en decideret formueoptimering, til at være en skattemæssig optimering, selv 

om dette ikke nødvendigvis er optimalt. Tilsvarende nævnes der for forfatterne ofte løsninger fra diverse 

investeringsrådgivere, som nævner skattemæssigt fordelagtige løsninger til kunderne, selv om der ikke 

nødvendigvis er en tilsvarende formuemæssig gevinst, eksempelvis på grund af bagvedliggende højere 

omkostninger. 

Endeligt er der ofte overvejelser omkring de økonomiske forhold, når en selvstændig ønsker at blive 

pensioneret og hvordan dennes selskab eller virksomhed bedst muligt overdrages. Overvejelserne her 

vurderes ligeledes at være baseret på de skattemæssige forhold. 

Denne skattemæssige problemstilling vil forsøges at klarlægges så vidt muligt i de kommende sider, hvor 

forfatterne til teksten vil søge at lave, hvad der grundlæggende er en skattemæssig optimering over en 

længere periode. 
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Problemformulering 

Det overordnede problem bliver at fastlægge en optimal skattemæssig kurs ved nedenstående 

problemformulering: 

- I hvor høj grad er der effekt af skattemæssig optimering i en selvstændig erhvervsdrivendes 

arbejdsliv og efterfølgende pension? 

For at kunne afdække mulighederne for den skattemæssige optimering, vil følgende underspørgsmål blive 

opstillet, og efterfølgende gennemgået: 

1. Beskriv lovgivningen i Danmark i forhold til skattepligt og hvilke love og specifikke paragraffer der 

vil kunne anvendes til en simpel skattemæssig optimering af en selvstændig erhvervsdrivende. 

2. Beregn og analysér forskellen af en skattemæssige optimering og suboptimering ved brug af de 

gældende regler og forudsætninger for den selvstændig erhvervsdrivende. 

3. Vurdér de i beregningen anvendte love, muligheder, begrænsninger og forudsætninger og hvorvidt 

beregningens reelle brug er praktisk anvendelig for den selvstændig erhvervsdrivende. 

For at kunne begynde på beregningen, skal der være et vist kendskab til de gældende love og regler. Det 

skatteretslige område bliver hurtigt omfattende og komplekst, og netop derfor skal der sorteres kraftigt i, 

hvilke der anvendes. Udgangspunktet for beregningen er en selvstændig erhvervsdrivende, som har en 

personlig virksomhed. Virksomhedens virke er som udgangspunkt ikke væsentligt, så der er ikke behov for 

at definere, om der er tale om eksempelvis håndværks-, produktions- eller rådgivningsvirksomhed.  

Der skal derfor ud for den selvstændige defineres hvilke love, samt hvilke specifikke paragraffer i hver lov, 

som har betydning for denne. Et eksempel på, hvorfor der skal ske denne udvælgelse, kan være 

aktieavancebeskatningsloven, hvor store dele af den omhandler behandlingen af aktier og anparter i af 

selskaber, men som ikke vil have en betydning for en personlig virksomhed. 

Når denne udvælgelse er sket, vil der skulle ske en beregning med den skattemæssige optimering, for at 

kunne frembringe ét eller flere resultater, som herefter kan videreføres. For at resultatet kan give mening, 

skal det ske med en række forudsætninger og begrænsninger, da der er mange variabler, som kan påvirke 

beregningen. For at den skattemæssige optimering skal kunne give mening, vil det være nødvendigt at lave 

yderligere en beregning, hvor den skattemæssige optimering ikke er i fokus. Derved kan de to beregninger 

sammenlignes og opgøres. 

Beregningens brugsværdi skal vurderes, og det skal diskuteres om de opstillede antagelser og værdier er de 

rette værdier, samt om der er andre muligheder, som ikke er brugt i beregningen, som eventuelt vil kunne 

have en praktisk effekt i beregningen. Endeligt skal der undersøges hvilke muligheder, som opstår for disse 

to beregninger, når den selvstændige ønsker at overdrage eller afhænde sin virksomhed. 
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Metode 

Definition af den simple skattemæssige beregning 

Resultatet som skal beregnes, skal ske ud fra en række antagelser og begrænsninger. Af praktiske årsager 

vil disse være beskrevet sammen med selve gennemgangen af beregningsarket. Resultatet skal være et 

resultat af en skattemæssig optimering og ikke formuemæssig optimering, hvilket kan have væsentlige 

forskelle. Hvor den formuemæssige optimering søger at øge formuen mest muligt, vil den skattemæssige 

optimering søge at mindske skatten, hvilket vil kunne betyde, at den formuemæssige gevinst mindskes. 

Omvendt vil en formueoptimering også kunne have store skattemæssige konsekvenser, hvis disse ikke 

tænkes ind i den fremtidige udvikling. 

Med udgangspunkt i skattelovgivningen, skal der gennemgås relevante lov på området, som vil påvirke den 

skattepligtige. Dette vedrører som udgangspunkt: 

- Statsskatteloven 

- Kildeskatteloven 

- Personskatteloven 

- Aktieavancebeskatningsloven 

- Kursgevinstloven 

- Ligningsloven 

- Ejendomsavancebeskatningsloven 

- Virksomhedsskatteloven 

Listen er ikke udtømmende, men heller ikke fyldestgørende. Ved behov vil der ske en relevant afgrænsning 

på disse lovtekster, hvis dette findes relevant for skatteberegningen. 

Lovene vil blive gennemgået og da beregningen skal være en simpel skattemæssig beregning, vil der skulle 

ske en sortering af de paragraffer, som anvendes i beregningerne. 

 

Definitionen på en simpel skattemæssig beregning, vil i denne afhandling være: 

”En skattemæssig beregning, som ikke forudsætter komplekse selskabs- eller virksomhedsstrukturer, 

spekulationer i samliv, bopæl (i ind eller udland) og familieforhold eller på anden måde en omgåelse, bevidst 

eller ubevidst, af beskatning for fysiske personer.” 
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Definition af den selvstændige 

Ovenstående bygger ligeledes på, at den selvstændige person, som der beregnes på, ikke falder ind under 

særregler, som kan være på grund af immigration eller arv. Den selvstændige vil som udgangspunkt være 

defineret ved at have en virksomhed, samt et tilhørende erhvervsnetværk, som giver den selvstændige de 

muligheder der skal til for at øge sin formue, eksempelvis gennem lån til tredjepart som er bekendt i dette 

netværk. 

Den beregnede periode vil forløbe sig over tredive år, med en uspecificeret startdato. Grunden til, at der 

ikke anvendes startdatoer, er genbrugeligheden i beregningsarket, da en bruger af arket så vil være i stand 

til at opdatere de inddata, som der er i arket og selv tilrette sine forudsætninger for den fremtidige periode. 

I praksis betyder perioden, for den selvstændige, at der vil være tredive år til at denne når pensionsalderen, 

som heller ikke defineres yderligere. Pensionsalderen defineres ikke, da denne ikke er fast, men afhænger 

af alder og politiske beslutninger. Derved skal den selvstændiges alder ikke fastslås. Beregningsarket kan 

derfor også anvendes, hvis den selvstændige ønsker en tidlig pension, som denne selv bestemmer (og 

derved også skal ‘betale’ for). Beregningsarket vil primært have fokus på skatterådgivere, eksempelvis en 

revisor eller advokat, og vil kunne fungere som et supplerende værktøj til denne rådgivning. 

Det er vurderingen i denne fastsættelse, at den selvstændige, med ca. tredive år tilbage til pensionsalderen 

(eller en tidlig pension) vil have opbygget et tilstrækkeligt netværk og en virksomhed med tilstrækkeligt 

overskud til at generere en tilstrækkelig pengestrøm, som kan investeres i perioden.  

Beregningens udførelse 

Selve beregningen vil foregå i Microsoft Excel 365, hvor denne grundlæggende skal kunne imitere en 

skatteberegning over en forudbestemt periode. Arket opbygges fra bunden, og til kontrol af korrekte 

beregninger, vil der blive anvendt skatteberegningsprogrammet Skat Nova, som er udviklet af Wolters 

Kluwer1. Programmet anvendes til at beregne privatpersoners skyldige skat, men er begrænset til at kun 

kunne gøre det for et givent år (svarende til programmets version, eksempelvis for 2019 eller 2020). Den vil 

derfor være i stand til at stressteste arkets første periode og sikre at der er foretaget korrekte beregninger, 

men den vil ikke kunne replicere beregningerne for de fremtidige perioder. Programmet er ligeledes i vidt 

omfang i stand til at godtgøre for dens resultater gennem mellemregninger, hvilket programmeres ind i 

Microsoft Excel 365.  På denne måde sikres en korrekt beregning, ud fra de eksisterende metoder til at 

opgøre den skyldige skat, men den er ikke i stand til at godtgøre for fremtidige satser og fradrag. 

 
1 https://wolterskluwer.dk/software/skatteprogram/skat-nova. Senest tilgået d. 12-01-2021  



Side 5 af 118 
 

Beregningsarket vil være i stand til at håndtere de udvalgte love og paragraffer, men vil ellers være 

begrænset i dens funktion medmindre denne videreudvikles aktivt. Det vil sige at særlige regler og 

paragraffer ikke vil kunne anvendes i dette ark. 

Simpelt skitseret forventes beregningens opbygning at være som på nedenstående figur, hvor detaljerne 

for opbygningen vil blive gennemgået i beregningsafsnittet. 

 
Figur 1: oversigt over beregning. Kilde: egen tilvirkning 

Afgrænsninger i metoden 

Gennem opbygningen af beregningsarket, og en gennemgang af de relevante beskatningsmetoder af de 

forskellige indkomsttyper, er der fundet behov for nogle afgrænsninger. Disse afgrænsninger er som et 

eksempel visualiseret ved nedenstående figur: 

 
Figur 2: Afgrænsning af anvendte investeringsredskaber. Kilde: egen tilvirkning 

Figuren forstås ved, at den i begrænset grad opridser de muligheder, som den selvstændige har, og hvilke 

som vælges at gå i dybden med. Der tages ikke højde for andre muligheder, som eksempelvis investeringer i 

kunst, biler eller ædelmetaller. Det samme gør sig gældende med finansielle instrumenter og andre særlige 

investeringsmuligheder. Disse andre muligheder udelades, da der her kan være tale om spekulation2, og 

som vil være forholdsvist nemt at opgøre i en beregningsmodel, men hvor beskatningen vil indgå som 

personlig indkomst uden træk af AM-bidrag. 

 

 
2 Omkring spekulation, se https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048522, senest tilgået 13-01-2021 

Rådata Beregning Resultat
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Det er forudsat at den selvstændige skattepligtige person ikke er næringsdrivende hverken i forhold til køb 

og salg af aktier samt med udlån af penge. 

Definition for næring er hentet ved den juridiske vejledning og opridses således: 

 

”Ved næring forstås den professionelle, omfattende og systematiske omsætning af den pågældende type 

aktiv, som sker med videresalg for øje og med det formål at opnå et samlet økonomisk overskud. Det er dog 

også en betingelse, at skatteyderen har erhvervet eller produceret det konkrete aktiv med henblik på senere 

salg med fortjeneste.”3 

 

Det er i denne opgave forudsat at den skattepligtige handler med værdipapirer, men at det bliver gjort et 

par gange om året og ikke er systematisk. Derudover er det forudsat at denne hverken arbejder eller er 

uddannet inden for handel med aktier eller værdipapirer. 

Det er ydermere forudsat at den skattepligtige har udlån til bekendtskaber når de mangler penge, men ikke 

gør en forretning ud af. 

 

Konsekvensen ved at blive klassificeret som næringsdrivende ligger i beskatningen. Indkomst som 

næringsdrivende betyder at gevinster og tab skal tages med i personlig indkomst fremfor at skulle 

klassificeres som henholdsvis aktieindkomst og kapitalindkomst. 

Forbrug i privatøkonomi 

I beregningen vil forbruget for privatøkonomien ikke blive gennemgået i detaljer. Privatforbruget vil 

grundlæggende blot være en værdi, som fratrækkes fra den pengestrøm, som der genereres igennem den 

beregnede periode.  

Når dette vælges, sker der primært ud fra et praktisk synspunkt om at målgruppen til beregningsarket ikke 

skal begrænses unødigt. Privatforbrug er en kompleks størrelse og kan sammensættes på en næsten 

endeløs måde, med prioriteter som er vægtet forskelligt alt afhængigt af den selvstændiges temperament, 

ønsker og input fra eksempelvis samlevere eller ægtefæller. 

Privatforbruget, som omfatter alle de omkostninger, som den selvstændige har i husholdningen, uddybes 

eller forklares derfor ikke yderligere i beregningen, men skal ses som en samlet størrelse. 

Den selvstændige anvender ydermere ikke nogen rådgivere omkring formueforvaltningen, hverken uvildige 

rådgivere eller bankrådgivere. Den eneste reelle rådgiver, som der anvendes, vil være virksomhedens 

 
3 Juridisk vejledning: C.C.2.1.3.3.2 - Næring; https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048521&chk=216985, Senest tilgået d. 12-
01-2021 
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revisor. Sidstnævnte er valgt som rådgiver, da der fortsat vil være behov for hjælp til opgørelse af skyldig 

skat, beregning af restskattetillæg (og rådgivning om hvordan disse undgås) m.m. Revisoren vil dog ikke 

fungere som en aktiv rådgiver omkring formueforvaltningen. 

Anvendt litteratur 

Da beregningen primært fokuserer på en skattemæssige optimering, vil der primært blive anvendt 

tilgængelige love og regler på området. Disse love hentes primært gennem Karnov Groups onlineløsning. 

Karnov anvendes, da de ud over lovene giver et hurtigt overblik over alt fra forarbejder til lovene, domme 

og afgørelser, litteratur m.m. Dette giver mulighed for at afdække eventuelle problemstillinger, der kan 

være med anvendelse eller udeladelse af bestemte paragraffer, og sikre at beregningen sker på så reelt et 

grundlag som muligt. 

Kommentarerne hos Karnov baserer sig primært på højtuddannede skatteeksperter, som løbende forsker 

eller arbejder inden for dette område, hvilket øger validiteten for denne litteratur. Det vurderes tilsvarende 

at have en høj reliabilitet, da eventuelle ændringer til lovteksterne vil være baseret på officielle ændringer 

fra den siddende regering. Disse bliver endvidere også vist i Karnovs data på lovene. 

Alternativt anvendes Retsinformation, som ligeledes indeholder opdaterede lovbestemmelser og kan 

anvendes som supplement til Karnov. Denne er, modsat Karnov, gratis og frit tilgængelig. 

Eventuelle tvivlsspørgsmål omkring praksis på det skattemæssige område vil tilsvarende blive suppleret af 

SKAT’s egen juridiske vejledning, som er bygget op på domme og retspraksis. Dog kan en praksis blive 

anfægtet gennem eksempelvis et retsligt forløb, uden at dette vil fremgå i den juridiske vejledning, men 

udgangspunktet vil være at der vil være høj validitet og reliabilitet, da SKAT netop udstikker disse 

retningslinjer. Eventuelle ændringer vil kunne ses under de domsafgørelser på området, som typisk fremgår 

i bunden af den juridiske vejledning.  
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Videnskabsteori 

Til at fortolke de endelige resultater, anvendes den pragmatiske videnskabsteori (Delanty, 2005). Den 

pragmatiske tilgang baserer sandheden på flertallets sandhed, dér hvor folk er mest enige. Dette skal ikke 

forstås som en demokratisk proces, men en proces hvor sandheden løbende ændres afhængigt af flertallets 

tilslutning. Et eksempel herpå er et børsnoteret selskabs værdi, som afspejles i aktiekursen. Denne er 

udgangspunktet for sandheden, men regulerer sig løbende, ligesom der konsekvent laves analyser og 

beregninger på, om denne værdi nu også er retvisende, da denne ’sandhed’ løbende udfordres.  

Sandheden vil derfor bestå af både objekt og subjekt, og dette giver en meget praksisorienteret tilgang, 

hvor man løbende tester og forholder sig skeptisk til den sandhed, man finder frem til. Pragmatikeren vil 

aldrig kunne stå fuldt ud inde for sine resultater, men konsekvent betvivle dem og skeptisk undersøge om 

der er noget, som kan være overset i datasæt eller beregningsmetode. Her skal pragmatikeren samtidig 

have sit eget perspektiv med i resultaterne, og hvorvidt denne kan og vil ønske at manipulere med disse. 

Pragmatikeren vil derfor også være åben for nye forslag og muligheder, som vil kunne nuancere arbejdet og 

vil generelt ikke se problemer som forhindringer, men blot som en mulighed for at prøve noget nyt. Alt 

sammen fordi pragmatikeren i sin skepsis ikke godtager resultatet. 

Ulempen er dog at det er et uendeligt arbejde, som pragmatikeren begynder på, da man konsekvent aldrig 

opnår det, som kan forstås som ægte sandhed. Derfor må pragmatikeren til sidst afslutte sit arbejde, og 

skeptisk konstatere, hvilket resultat eller tilnærmelsesvis sandhed, som denne er kommet frem til. 

For denne afhandling betyder ovenstående, at der vil være en lang række antagelser og forudsætninger for 

den fremtidige periode, som har et stort element af usikkerhed. Disse har dog et grundlag i kendte værdier. 

De kendte værdier anvendes som udgangspunkt for beregningens første periode og er det tætteste man 

kommer på den sandhed for denne periode. Med dette i mente, vil de fremtidige perioder derfor være en 

efterligning af den første, og dermed være så tæt på den sandhed, som nu engang kan være muligt. Som 

perioderne løber frem, både i beregningen, men også kronologisk i samfundet, vil det være muligt at finde 

nye sandheder løbende, hvor man så kan indrette beregningens efterfølgende perioder efter dette. Det kan 

være en stigning i topskattesatsen eller en uventet stor stigning på topskattegrænsen, som begge vil have 

effekter for de perioder som efterfølger.  

Tilsvarende vil der i beregningen være mange ydre faktorer, som i større eller mindre grad påvirker 

beregningen. Det kan være både makro- og mikroøkonomiske faktorer, samt den selvstændiges personlige 

faktorer. Disse bearbejdes i videst muligt omfang, og hvis de ikke bliver anvendt i beregningen, vil de blive 

afgrænset af pragmatiske årsager. 
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Det endelige resultat vil ud fra et pragmatisk synspunkt heller ikke være et facit. Denne vil blive fortolket og 

blive undertvunget en skeptisk gennemgang af beregningsgrundlaget, for at diskutere, hvorvidt denne skal 

ændres eller om den er tilstrækkelig tæt på sandheden til at blive fastholdt, indtil andre faktorer ændrer 

sig. Man kan derfor ikke forvente et slutresultat, men et bud på, hvordan den skattemæssige optimering 

kan blive. 

Dennes grundlag skal derfor efterfølgende gennemgås, mulige faktorer som er udeladt eller inkluderet skal 

diskuteres hvorvidt dette har været det rette, samt om der er mulighed for at optimere beregningsarket, så 

dette kommer tættere på sandheden. 

Redegørelse 

Skattesystemet i Danmark 

I det følgende afsnit vil lovgrundlaget for det danske skattesystem blive gennemgået. Den omtalte 

lovgivning vedrører perioden før 1. oktober 2020. Skæringsdatoen er sat af praktiske årsager inden 

finanslovsforhandlingerne, samt de løbende diskussioner omkring hjælpepakker til virksomheder ramt af 

Covid-19 restriktioner. 

Lovgrundlag 

Lovgrundlaget for hele det danske skattesystem skal findes i statsskatteloven (SL). De fleste af 

paragrafferne er efterhånden ophævede og erstattet af mere tidssvarende regler. Dog er SL §§ 4, 5 og 6 

stadig værd at nævne, da disse danner udgangspunktet for vores skattesystem i dag. 

 

Efter statsskatteloven opgøres den skattepligtige indkomst ved tage den skattepligtiges bruttoindkomst (SL 

§ 4) og fratrække fradragsberettigede bruttoudgifter (SL § 6). I SL § 5 oplistes de indtægter/gevinster som 

ikke skal medtages i den skattepligtige indkomst. 
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Jf. kildeskattelovens § 1 har alle pligt til at svare indkomstskat såfremt: 

1. man har fast bopæl i Danmark 

2. at man uden at have bopæl opholder sig mindst 6 måneder i Danmark heri medregnet kortvarige 

ophold i udlandet såsom ferie 

3. at man er dansk statsborger og ikke indeholdes i de to øverste punkter, men gør tjeneste eller 

varigt opholder sig på et skib med hjemsted i Danmark. Mindre den skattepligtige kan godtgøre at 

man ikke har fast bopæl i Danmark 

4. personer som er udsendt af det offentlige til tjeneste uden for Danmark 

 

Grundet at verden som man kender den bliver mere og mere internationaliseret, hvorved det er nemmere 

at etablere sig i fremmede lande har dette givet et større behov for at lovgive om hvornår man som fysisk 

person, juridisk person samt dødsbo er skattepligtig til Danmark. Reglerne beskrives i kildeskattelovens 

(KSL). Dette behandles dog ikke yderligere i denne afhandling da man udelukkende beskriver en person 

som er ubegrænset skattepligtig til Danmark. 

 

Privatpersoner beskattes efter reglerne i personskatteloven (PSL). Privatpersoner dækker både over 

almindelige lønmodtagere samt selvstændigt erhvervsdrivende som ikke har tilvalgt reglerne i 

virksomhedsskattelovven (VSL). 

 

Personskatteloven er opdelt i følgende afsnit: 

Opgørelse af skattepligtig indkomst §§ 1-4 

Beregning af indkomstskatten §§ 5-9 

Personfradrag §§ 10-11 

Skatteværdi § 12 

Underskud § 13 

Omregning § 14 

Dødsboer § 15–17 (Ophævet) 

Formueskat § 18 (Ophævet) 

Skatteloft § 19 

Regulering § 20 

Fællesbestemmelser §§ 21-24 (Ophævet) 

Ikrafttræden §§ 25-28 

Tabel 1: oversigt over PSL. Kilde: egen tilvirkning. 
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Opgørelse af skattepligtig indkomst 

Den skattepligtige indkomst består af: 

+ Personlig indkomst (C.A.2.2.1) 

+/- Kapitalindkomst (C.A.2.2.2) 

- Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag) 

= Skattepligtig indkomst 

 

+/- Aktieindkomst 

 

Skatteberegningen består af nedenstående indkomst- og fradragsbegreber: 

- Personlig indkomst (PSL § 3) 

- Kapitalindkomst (PSL § 4) 

- Aktieindkomst (PSL § 4a) 

- CFC-indkomst4 (PSL §4b) – behandles ikke i denne opgave, da vi kun fokuserer på en person med 

dansk virksomhed. 

- Pensionsindkomst (PSL § 7A) 

- Beskæftigelsesfradrag (KSL § 5b stk. 2 og LL §§8 M, stk. 2 og 9J 

Personlig indkomst 

Indtægtssiden 

Den personlige indkomst er beskrevet i PSL § 3 og omfatter alle indtægter som indgår i den skattepligtige 

indkomst, men ikke er kapitalindkomst. Her skal det nævnes at aktieindkomst og CFC-indkomst ikke er en 

del af opgørelsen af skattepligtig indkomst og er dermed ikke en del af den personlige indkomst. 

 

Eksempler på personlig indkomst kan være lønindkomst, honorarer, indtægter ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed, indtægter ved salg af næringsaktiver, offentlige ydelser mm. 

 

Kommer indkomsten over 531.000 efter fratrukket am-bidrag (2020) vil dette udløse en topskat på 15 % og 

at man samlet maksimalt vil kunne blive beskattet med 52,06 % af den personlig indkomst (efter AM-bidrag 

i 2020). 

 
4 CFC indkomst står for indkomst fra Controlled Foreign Company og er indkomst fra udenlandske selskaber og 
foreninger som den skattepligtige har kontrol over. Denne beskattes særskilt og indgår ikke i den skattepligtige 
indkomst. 
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Fradragssiden 

I PSL § 3 stk. 2 bliver der oplistet hvilke udgifter som kan fratrækkes i personlig indkomst. Listen er ikke 

udtømmende men kan for eksempel være: 

- Bidrag & præmier til pensionsordninger PSL § 3 stk. 2, nr. 3 

- Henlæggelse til konjunkturudligning PSL § 3 stk. 2, nr. 8 

- Ved erhvervsvirksomhed kan omkostninger, brugt i forbindelse med at erhverve, sikre og 

vedligeholde indkomst, fratrækkes i den personlige indkomst 

Kapitalindkomst 

I PSL § 4 er det opstillet en udtømmende liste over indtægter og udgifter som skal medtages under 

kapitalindkomst. Et par eksempler kan ses herunder: 

 

1. Renteindtægter og renteudgifter samt fradrag efter ligningslovens § 6 og § 6 A. 

2. Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven. 

3. Beregnet kapitalafkast i selvstændig erhvervsvirksomhed efter virksomhedsskatteloven. 

4. Skattepligtigt aktieudbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, stk. 2, nr. 1-3, stk. 3, nr. 1 og 2, 

og stk. 4, der ikke er aktieindkomst efter § 4 a. 

5. Skattepligtig gevinst og fradragsberettiget tab efter aktieavancebeskatningslovens §§ 18, 19 C og 

22, der ikke er aktieindkomst efter § 4 a. 

6. Rentekorrektion efter virksomhedsskattelovens § 11, stk. 3. 

7. Fortjeneste opgjort efter ejendomsavancebeskatningslovens regler. 

 

I PSL § 4 stk. 2 nævnes at man kan fradrage omkostninger der i årets løb har været anvendt til erhverve 

sikre og vedligeholde kapitalindkomsten. Såsom renteudgifter. 

 

Personer som udøver næring med køb og salg af fordringer, finansielle kontrakter eller driver næring ved 

virksomhed skal gevinst og tab medtages i den personlige indkomst. 

 

Beskatningen af positiv kapitalindkomst udgør mellem 37 og 42 % og der er et bundfradrag på DKK 45.800 i 

2020 (DKK 91.600 for ægtefæller). 

 

Skatteværdien af negativ kapitalindkomst udgør mellem 25 % og 33 %. 
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Dertil kommer der et skattenedslag ned negativ nettokapitalindkomst svarende til 2 % af maksimalt DKK 

50.000. 

Fradrag i den skattepligtige indkomst 

Fradrag i den skattepligtige indkomst udspringer i SL § 6 omkring fradragsberettigede omkostninger. 

Fradragene er nærmere beskrevet i ligningsloven (LL). 

 

Eksempler på ligningsmæssige fradrag 

- Befordring 

- Gaver til godkendte formål 

- Beskæftigelsesfradrag 

- Omkostninger til fagforening og a-kasse. 

 

Ligningsmæssige fradrag har en lavere fradragsværdi end i den personlige- og kapitalindkomst. 

De ligningsmæssige fradrag giver fradrag i kommuneskat og kirkeskat svarende til 26,06 %. 

Aktieindkomst 

Aktieindkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst, men beskattes særskilt på årsopgørelsen. 

 

Aktieindkomst består for eksempel af: 

1. Aktieudbytte 

2. Fortjeneste og tab på værdipapirer jf. Aktieavancebeskatningsloven (ABL) § 12-14  

 

Som ved kapitalindkomsten skal personer som udøver næring med køb af salg af værdipapirer, medtage 

gevinster og tab i den personlige indkomst. 
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Beregning af indkomstskat 

Når den skattepligtige indkomst er opgjort, skal den betalbare skat opgøres. I Danmark har vi et progressivt 

skattetryk, der betyder at des højere indkomst des højere skattesats. 

 

Indkomstskatten til staten bliver beregnet som summen af: 

1. Bundskat (PSL §6) 

2. Topskat (PSL §7) 

3. Udligningsskat (PSL §7a) – udfaset i 2020 

4. Sundhedsbidrag (PSL §8) – udfaset i 2019 

5. Skat af aktieindkomst (PSL §8 a) 

6. Skat af CFC-indkomst (PSL §8b) – behandles ikke i denne opgave 

7. Skat svarende til kommunal indkomstskat (PSL §8c) 

Bundskat 

Bundskatten beregnes af den personlige indkomst efter AM-bidrag med tillæg af positiv 

nettokapitalindkomst. 

 

Hvis en gift person har negativ nettokapitalindkomst, modregnes dette beløb i ægtefælles positive 

nettokapitalindkomst, såfremt ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets afslutning jf. PSL § 6 stk. 3. 

 

Bundskatten udgør pr. 2020 12,11 % jf. PSL § 6 stk. 2 

Topskat 

Hvis man som person i 2020 har en personlig indkomst fratrukket fradragsberettigede omkostninger for 

eksempel indbetaling til pension + evt. positiv nettokapitalindkomst som overstiger bundfradraget på DKK 

45.800 samlet, overstiger en indkomst DKK 531.000 (efter AM-bidrag) skal man betale 15 % i topskat af 

løbet som ligger over de DKK 531.000. 

Skat af aktieindkomst 

Gevinst ved salg af aktier og modtagne udbytter beskattes med 27 % indtil grundbeløbet på DKK 55.300 

(2020) og det dobbelte for ægtefæller, hvis de er samlevende ved indkomstårets afslutning. Er 

aktieindkomsten højere end DKK 55.300 beskattes indkomsten over DKK 55.300 med 42 %. 

Hvis aktieindkomsten er negativt, medtages en negativ aktieskat efter samme regler som ovenstående. 
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Dog skal det nævnes at tab på børsnoterede aktier er kildeartsbestemt og kan derfor kun modregnes i tab 

på årets egne gevinster, fremtidige gevinster eller ægtefælles gevinst på børsnoterede aktier. 

 

Grundbeløbet reguleres efter PSL § 20 hvor der står at grundbeløbet hæves med 2 % årligt tillagt eller 

fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår. 

Skat svarende til kommunalindkomstskat (PSL 8c) 

For personer som er begrænset skattepligtige efter reglerne i kildeskattelovens (KSL) § 2 stk. 1 samt § 2 stk. 

2 beregnes en skat af den skattepligtiges indkomst svarende til kommunal indkomstskat. Skatteprocenten 

tages ud fra en gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent nedrundet til nærmeste hele procent. 

Arbejdsmarkedsbidrag 

Udover ovenstående skatter betaler man også jf. arbejdsmarkedsbidragsloven 8 % af personlig indkomst fra 

almindeligt arbejde, honorar samt virksomhedsindkomst. Dette er bestemt i ligningsloven § 8 M. 

Personfradrag 

Alle personer med fuld skattepligt til Danmark har et personfradrag som er et beløb du må tjene, før du 

begynder at betale skat. Personfradragets grundbeløb udgør i 2020 DKK 46.500 for personer over 18 år og 

DKK 36.100 for personer under 18 år.  

Forudsætninger: 

 Person over 18 år 

 Både person og ægtefælle udnytter deres personfradrag 

 Kommune: Slagelse: Kommuneskat: 25,1 % og kirkeskat 0,96 % 

 

Udnytter en gift person ikke sit personfradrag kan dennes ægtefælle, såfremt de er samlevende ved 

indkomstårets afslutning, anvende det uudnyttede personfradrag. 
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Skatteværdien af personfradraget er som følger: 

 

Figur 3: beregning af personfradragets værdi. Kilde: Egen tilvirkning 

Skatteværdi 

Skatteværdien af fradrag nævnt i afsnit om personfradrag bliver opgjort ud fra skatteprocenten på 

henholdsvis kommune- og kirkeskat. Ved beregning af indkomstskat til staten beregnes skatteværdien af 

fradraget med skatteprocenterne for bundskatten. 

 

Hvis skatteværdien af personfradrag ikke udnyttes, kan det ikke udnyttede fradrag bruges til nedsættelse af 

de øvrige skatter. 

Underskud 

Hvis man som person har negativ skattepligtig indkomst, beregnes skatteværdien af den negative indkomst 

med beskatningsprocenten for kommuneskat samt kirkeskat. Den skatteværdi man kommer frem til, bliver 

modregnet i den nævnte rækkefølge i skatterne efter PSL §§ 6, 7, 7 a og 8 a. stk. 2. Eventuelle yderligere 

underskud fremføres og kan anvendes i senere års positive skattepligtige indkomst. 

 

Hvis man som gift person (samlevende ved indkomstårets udløb) har underskud kan underskuddet 

anvendes af dennes ægtefælle. Modregning af underskuddet hos ægtefællen sker efter ægtefællens 

anvendelse af egne tidligere skattepligtige underskud. 

 

Dette emne behandles ikke yderligere i denne opgave. 

Værdi af personfradrag

Personfradrag 46.200

Skatteværdi af bundskat 12,11% 5.595
Skatteværdi af kirkeskat 0,96% 444
Skatteværdi af kommuneskat 25,10% 11.596

Samlet skatteværdi af personfradrag 17.635
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Omregning 

Skatteloft 

I PSL § 19 er der to bestemmelser vedrørende at man maksimalt kan betale en af finansministeriet fastsat 

skat.   

PSL § 19 stk. 1 beskriver skatteloft for personlig indkomst og PSL § 19 stk. 2 beskriver skatteloftet for 

kapitalindkomst. 

 

Personlig indkomst 

Hvis skatteprocenterne for bundskat, topskat, sundhedsbidrag og kommuneskat overstiger 52,06 %,  

gives der nedslag i statsskatten efter PSL § 7 stk. 1 (topskatten), med den procent som overstiger 52,06 %. 

 

Kapitalindkomst 

Hvis skatteprocenterne for bundskat, topskat, sundhedsbidrag overstiger 42,0 % beregnes der et nedslag i 

statsskatten efter PSL § 7 stk. 4, med den procent som overstiger 42,0 %  

Regulering 

Dette afsnit beskriver at hvis beløb reguleres efter PSL § 20 (fx. progressionsgrænse på aktieindkomst), med 

et reguleringstal. Reguleringstallet beregnes således: 

Reguleringstal sidste år + 2 % +/- den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det 

pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringstallet reguleres opad til nærmeste 

100. 

Lønmodtager kontra selvstændig erhvervsdrivende 

I dette afsnit vil der blive beskrevet hvilke kriterier der bruges til at vurdere om en person er selvstændig 

erhvervsdrivende eller lønmodtager. 

 

Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed er ikke lig med lønindkomst, men der er dog ikke beskrevet 

nogle afgrænsninger i PSL § 3 stk. 2. nr. 1, VSL § 1 stk. 1 eller KSL § 25 A, arbejdsmarkedsbidragsloven eller 

etablerings- og iværksætterkontoloven om hvornår man er selvstændig erhvervsdrivende og hvornår man 

er lønmodtager. 
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I juridisk vejledning CC.1.2.1 har man opstillet nogle kriterier, som kan bruges til at foretage vurderingen. 

Den giver ikke en endelig konklusion da det altid bygger på en konkret vurdering. 

Selvstændig erhvervsdrivende: 

For at man kan betegne sig selv som selvstændig erhvervsdrivende skal man udføre arbejde for egen 

regning og risiko, af økonomisk karakter og med overskud for øje. Derudover er det en forudsætning at 

virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en længere periode. 

 

Hvis man har almindelig lønindkomst og ved siden har sin erhvervsvirksomhed har dette ikke betydning for 

vurderingen af den selvstændig erhvervsvirksomhed. 

 

Kriterier der taler for selvstændig erhvervsvirksomhed: 

 Personen tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med sit arbejde. 

 Man er ikke begrænset til kun at arbejde for én hvervgiver. 

 Indkomstmodtager har den økonomiske risiko over for hvervgiveren. 

 Den personlige indkomst er afhængig af overskud fra virksomheden. 

 Indkomstmodtager ejer de i arbejdet anvendte transportmidler, driftsmidler mv. (herunder også 

leasing). 

 Man har indrettet egne lokaler for eksempel i form af forretning, værksted, kontor eller lignende. 

 Det udførte arbejde som indkomstmodtager udfører, kræver særlig tilladelse og indkomstmodtager 

har denne tilladelse. 

 Ulykkesansvar ligger hos indkomstmodtager. 

 Indkomstmodtager får vederlag efter regning, som først betales når det bestilte arbejde er udført 

og eventuelle mangler er afhjulpet. 

 Indkomst modtages fra en ubestemt kreds af hvervgivere. 

 Momsregistrering, samt at udførte salg faktureres med tillæg af moms. 

Lønmodtager 

En lønmodtager er kendetegnet ved at der modtages løn for personligt arbejde i et tjenesteforhold. 

Desuden kendetegnes det ved at det er arbejdsgiver som giver anvisninger og at det er arbejdsgiver der har 

risikoen for det udførte arbejde. 
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Kriterier som taler for at være lønmodtager: 

 Indkomstmodtager har hovedsageligt én hvervgiver. 

 Hvervgiver fastsætter generelle og konkrete instrukser for arbejdets udførsel. 

 Fast arbejdssted. 

 Ret til opsigelsesvarsel. 

 Det modtagne vederlag er beregnet som i et almindeligt tjenesteforhold herunder, timeløn, ugeløn, 

månedsløn, akkord mv. og er udbetalt periodisk. 

 Hvervgiver betaler for omkostninger i forbindelse med udførsel af arbejdsopgave. 

 Vederlag modtages i overvejende grad som et nettotal – da arbejdsgiver har tilbageholdt A-skat + 

AM-bidrag. 

 Indkomstmodtager anses som lønmodtager efter ferieloven. 

Hobbyvirksomhed 

Hobbyvirksomhed vedrører virksomheder, hvor virksomhedsejeren har en stor personlig interesse og at de 

private formål med virksomheden er mere afgørende end de økonomiske formål. 

 

Der er ikke en egentlig definition på hvornår noget er en hobbyvirksomhed, men dette vurderes ud fra en 

konkret vurdering. De parametre som bruges til vurderingen af om virksomheden skal anses som en 

hobbyvirksomhed eller en erhvervsvirksomhed ses herunder og bagefter beskrives konsekvenserne hvis 

virksomheden anses for at være en hobbyvirksomhed. 

 

Denne liste er ikke udtømmende, men man kigger på følgende forhold: 

 Virksomhedens omfang og størrelse. 

 Virksomheden drives tilstrækkeligt professionelt / intensivt. 

 Virksomhedens evne til at generere overskud. 

 Den måde man driver virksomheden på, er sædvanlig for den form for virksomhed. 

 Driver man andet end erhvervsmæssige formål i virksomheden? 

 Er virksomhedsejeren afskåret fra at bruge virksomhedens aktiver til privat brug. 

 Har virksomhedsejeren særlige uddannelsesmæssige forudsætninger for drift af den type 

virksomhed. Dette gælder også hvis man har tidligere erhvervserfaring inden for det felt man driver 

virksomhed i. 

 Har virksomhedsejeren et job ved siden af for at dække underskud i erhvervsvirksomheden. 
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 Har man forud for virksomhedens start undersøgt markedet for at få en idé om mulighed for 

indtjeningen inden for virksomhedens felt. 

 Om virksomheden, hvis relevant, vil kunne sælges til tredjemand. Dette vil give en indikation af at 

også andre kan se potentialet i virksomheden.  

 

Ofte ser man at Skattestyrelsen kontakter virksomhedsejeren hvis virksomheden har givet underskud i 3 år i 

træk. Her skal man så redegøre for hvorfor man mener man har en erhvervsvirksomhed og om hvordan 

man vil vende underskuddet til et overskud. Herunder udarbejdelse af budgetter. 

 

Konsekvensen ved at ens virksomhed bliver vurderet til at være en hobbyvirksomhed er at man ikke 

længere kan fradrage den samme mængde omkostninger som tidligere. 

 

Indkomsten fra virksomheden beskattes på samme måde som ved drift af en erhvervsvirksomhed. 

Forskellen ligger i at man kun kan få fradrag til omkostninger som specifikt vedrører virksomheden og at 

man ikke kan få fradrag for omkostninger som overstiger virksomhedens indtægter. 

Beskatningsformer 

I Danmark kan man som erhvervsdrivende vælge at blive beskattet efter to love, PSL eller VSL 

Under VSL kan man vælge at blive beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteordningen eller 

kapitalafkastordningen. 

Beskatning efter personskatteloven 

For fysiske personer er udgangspunktet at man bliver beskattet efter PSL medmindre man tilvælger at blive 

beskattet efter virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. 

 

Hvis man vælger at indkomsten fra sin personlige virksomhed skal beskattes efter PSL betyder det: 

 Virksomhedens resultat før renter bliver beskattet i den personlige indkomst. 

 Virksomhedens nettokapitalindkomst bliver beskattet som kapitalindkomst. 

 Ligningsmæssige fradrag som faglige kontingenter, befordringsfradrag og beskæftigelsesfradrag. 

 

Fordelen ved at drive virksomheden efter PSL er at der ikke er specifikke krav til hvordan man skal opstille 

virksomhedens årsregnskab. Dog skal man på SKAT’s opfordring kunne indsende relevant 

regnskabsmateriale som bilag jf. skattekontrolloven (SKL) § 6 stk. 1. 
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Beskatning efter virksomhedsskatteordningen 

I 1987 blev der i forbindelse med en ny skattereform besluttet at sænke rentefradraget for personer. Dog 

ønskede man stadig at selvstændigt erhvervsdrivende kunne få fuldt fradrag for de renteudgifter som 

vedrørte virksomhedens drift – og derfor indførte man virksomhedsskatteordningen.  

 

I et forsøg på at mindske misbrug har man stillet store krav til bogføringen hvori virksomhedens økonomi 

skal være adskilt fra privatøkonomien jf. VSL § 2 stk. 1. og man skal samtidig opfylde bogføringslovens krav. 

Det kan derfor være et dyrt valg at vælge virksomhedsskatteordningen, da man som oftest vil være nødt til 

at hyre ekstern assistance til bogføring og regnskabsudarbejdelse. Jf. VSL § 2 stk. 2 skal den skattepligtige 

ved indsendelse af selvangivelsen tilkendegive hvilken beskatningsform som vælges. Tilkendegivelsen skal 

senest ske den 30. juni i året efter udløbet af indkomståret. 

 

Udover krav om det bogføringsmæssige, skal man ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen lave 

følgende opgørelser til brug for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

 

 Indskudskonto VSL §§ 3-4 

 Mellemregningskonto VSL § 4 a 

 Sikkerhedsstillelser VSL § 4 b 

 Hævninger VSL § 5 

 Indkomstopgørelse og skatteberegning VSL §§ 6-13 

 Afståelse, ophør og omdannelse VSL §15 – 16c 

Indskudskonto VSL §§ 3-4 

Indskud af værdier fra den skattepligtige til virksomheden anses for indskud undtagen de beløb som 

bogføres på mellemregningskontoen. Indskudskontoen opgøres ved starten af indkomståret i det 

indkomstår, hvor virksomhedsordningen første gang anvendes. 

 

Indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver med fradrag af gæld og overførte beløb fra 

konjunkturudligningsordningen (en del af kapitalafkastordningen). 

 

Hvis man ved opstart af virksomhedsordningen opgør en negativ indskudskonto, kan man sætte 

indskudskontoen til DKK 0 under nogle betingelser. Man skal her kunne bevise at alle aktiver og hele 

gælden, som er medtaget i virksomhedsordningen, er erhvervsmæssige og tilhører virksomheden jf. VSL § 3 
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stk. 5. Man kan ud fra ovenstående udlede at hvis man har negativ indskudskonto som ikke kan nulstilles, 

så har man medtaget privat gæld med i virksomhedsskatteordningen. Ligesom man ikke i selskaber må 

medtage privat gæld har man derfor valgt at begrænse fradragsmuligheden for renterne i personlig 

indkomst. Begrænsningen sker via rentekorrektion. 

 

Rentekorrektion skal foretages når indskudskontoen er negativ ved indkomstårets begyndelse eller på 

tidspunktet for indtræden i virksomhedsordningen eller ved indkomstårets udløb. Rentekorrektionsbeløbet 

bliver beregnet ved den talmæssigt største negative indskudskonto. Dog kan rentekorrektionen maksimalt 

udgøre det mindste af de beløb, som beregnes ved at gange rentekorrektionssatsen (3% i 2020) med det 

talmæssigt største negative kapitalafkastgrundlag (ved indkomstårets begyndelse eller på tidspunktet for 

indtræden i virksomhedsordningen eller ved indkomstårets udløb). Den beregnede rentekorrektion kan 

ligeledes ikke overstige virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet/fratrukket med virksomhedens 

skattepligtige kursgevinster/kurstab efter KGL.5 

 

Der er lavet en undtagelse som betyder at hvis man før d. 11. juni 2014 samlet set havde en negativ 

indskudskonto og sikkerhedsstillelser for privat gæld under en bagatelgrænse på DKK 500.000 vil man 

kunne opspare i virksomhedsordningen, såfremt at indskudskontoen ikke er blevet yderligere negativ samt 

at sikkerhedsstillelsen ikke er forøget. Sker dette, stopper ens mulighed for opsparing indtil 

indskudskontoen er positiv samt at evt. sikkerhedsstillelse er ophævet. 

Mellemregningskonto VSL §4 C 

Man kan som nævnt i ovenstående afsnit vælge at sætte overførsler fra privaten til virksomheden (indskud) 

på en mellemregningskonto fremfor på indskudskontoen. Fordelen ved dette er at man på et senere 

tidspunkt frit kan føre midlerne tilbage til privatøkonomien, uden at det bliver en hævning i 

virksomhedsordningen. 

Sikkerhedsstillelser VSL § 4b 

Hvis man har sikkerhed for gæld i aktiver som indgår i virksomhedsordningen, anses dette som at den 

skattepligtige har gjort brug af virksomhedsordningens aktiver i privaten. Det har den konsekvens at 

sikkerhedsstillelsen vil blive anset som hævet i virksomheden. Denne opgøres som det laveste beløb af 

enten gældens kursværdi eller aktivernes handelsværdi, i det indkomstår hvori der stilles sikkerhed. Dette 

gælder dog ikke hvis sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i almindelig forretningsmæssig disposition. 

 
5 Jf. C.C.5.2.11 Rentekorrektion 
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Det gælder heller ikke, hvis gælden med pant i fast ejendom tidligere har tjent som bolig for den 

skattepligtige og at gælden indskydes i virksomhedsordningen i samme indkomstår som ejendommen. 

Hævninger VSL § 5 

Hævninger i virksomhedsordningen bliver hævet ud fra en fastsat hæverækkefølge jf. VSL § 5, derudover er 

der yderligere hævninger som ikke er nævnt og dette giver nedenstående hæverækkefølge6: 

1. Refusion af driftsomkostninger, hvis disse ikke er krediteret via mellemregningskontoen. 

2. Medarbejdende ægtefælle, hvis dette ikke er krediteret via mellemregningskontoen. 

3. Årets virksomhedsskat. 

4. Hensættelse til senere hævning primo. 

5. Kapitalafkast, som overføres til den skattepligtige. 

6. Resterende overskud, som overføres til den skattepligtige. 

7. Konto for opsparet overskud (overføres efter FIFO-metoden7). 

8. Indskudskonto. 

 

Hvis årets skattemæssige resultat er større end årets hævninger i virksomhedsordningen har man mulighed 

for at udskyde en del af skattebetalingen til man hæver af opsparet overskud eller i forbindelse med 

nedlukningen af virksomheden. Ved opsparing af overskud betaler man 22 % i virksomhedsskat (2020). 

Indkomstopgørelse og skatteberegning 

Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres som i PSL efter skattelovgivningens almindelige regler. 

Forstået som at alle virksomhedens indtægter fratrækkes erhvervsmæssige udgifter tillagt forrentning af 

virksomhedens aktiver og passiver. Jf. VSL § 6 stk. 2 skal renter på tilgodehavender og gæld i 

virksomhedsordningen periodiseres i den periode som renten vedrører. Dette differerer i forhold til SL § 4 

og ligningsloven § 5 stk. 1, hvor renter normalt medtages på forfaldstidspunktet. 

 

I den skattepligtige indkomst skal man som i PSL regulere for ej-fradragsberettigede udgifter herunder, 

bøder, offentlige renter, andel af repræsentationsomkostninger. Derudover kan man fradrage 

skattemæssige afskrivninger på f.eks. ejendomme eller driftsmidler efter de gældende regler. 

 

Når den skattepligtige indkomst er opgjort, skal denne deles op i kapitalafkast samt et resterende overskud. 

 
6 Juridisk vejledning C.C.5.2.7.3 (Den udvidede hæverækkefølge) 
7 FIFO-metoden: First in first out – hvilket vil sige at det opsparede overskud bliver hævet i den rækkefølge som det er 
blevet opsparet. 
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Kapitalafkastet opgøres som afkastsatsen ganget med kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastgrundlaget 

består af virksomhedsordningens skattemæssige aktiver fratrukket med skattemæssige passiver ved 

indkomstårets begyndelse. Kapitalafkastet fratrækkes den personlige indkomst og tillægges 

kapitalindkomsten på årsopgørelsen. Kapitalafkastsatsen har de seneste år været på 0 % som følge af de 

lave renteniveauer i Danmark. Dette betyder dog også kapitalafkastet ikke på nuværende tidspunkt 

påvirker skatteberegningen. 

 

Det resterende overskud opdeles herefter i et hævet overskud og i et eventuelt opsparet overskud. Det 

hævede overskud bliver beskattet som personlig indkomst hvor det opsparede overskud beskattes med 22 

% svarende til samme %-sats som selskaberne beskattes med. Det opsparede overskud kan herefter blive i 

virksomheden til brug for nye investeringer eller på anden måde bruges til konsolidering af virksomheden. 

Når det opsparede overskud bliver hævet, enten ved fysisk hævning eller ved lukning af virksomheden 

bliver det opsparede overskud beskattet som personlig indkomst med fradrag for den allerede betalte 

virksomhedsskat på 22 % (i 2020). 

 

Virksomhedsordningen giver en god mulighed for konjunkturudligning. I år med store overskud kan 

indkomst over topskattegrænsen opspares til indkomst hvor indkomsten ligger under topskattegrænsen og 

dermed få en fladere skat henover virksomhedens levetid. Der er dog sat den begrænsning ind at man kun 

kan foretage opsparing såfremt ens indkomst er større end hævningerne i virksomheden og såfremt at man 

ikke har negativ indskudskonto. 

 

Grafisk kan resultatdisponering give et lidt større overblik, dette kan ses herunder: 

 

Figur 4:Kassesystemet til brug i VSO. Kilde: egen tilvirkning 

 

Jf. VSL § 13 skal man ved underskud i virksomhedsordningen, modregne underskuddet i et eventuelt 

opsparet overskud, der med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen 

virksomhedsindkomsten. Virksomhedsskatten bliver fradraget i den skattepligtiges slutskat. 
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Kort om afståelse, ophør og omdannelse VSL §15 – 16c 

I forbindelse med virksomhedens ophør vil en eventuel opsparingskonto blive beskattet i ophørsåret. Dog 

kan dette undgås, hvis indehaveren opstarter ny selvstændig erhvervsvirksomhed inden udløbet af det 

efterfølgende indkomstår, såfremt man vælger at fortsætte med beskatning efter 

virksomhedsskatteordningen i den nye virksomhed. Herunder beskrives to mulige scenarier for hvordan 

man kan udskyde beskatningen ved ophør af virksomhedsordningen. 

Skattefri virksomhedsomdannelse VSL § 16 

Hvis man ønsker at omdanne sin personlige virksomhed til et selskab, er der muligheder for at gøre dette 

skattefrit. Skattefriheden skal forstås på den måde at man udskyder den latente skat som ligger på 

afståelsestidspunktet i virksomhedsordningen til den dag man afstår aktierne/anparterne i selskabet i form 

af en lavere anskaffelsessum på aktierne/anparterne. Ved at omdanne til et selskab er det nemmere at 

deloverdrage dele af virksomheden da man ”kun” skal vurdere aktiernes/anparternes værdi i stedet for at 

skulle lave en særskilt vurdering af hvert enkelt aktiv. Hvis man vælger at omdanne sin virksomhed til 

selskab og man gør det efter reglerne i skattefri virksomhedsomdannelse, kan indestående på konto for 

opsparet overskud nedsætte den skattemæssige værdi af aktiver og passiver ved opgørelse af anskaffelses-

sum jf. virksomhedsomdannelsesloven § 4. 

Hvis ikke man nedsætter anskaffelsessummen vil det opsparerede overskud inkl. virksomhedsskatten blive 

medregnet i den personlige indkomst. 

Virksomhedsoverdragelse ved succession 

Et alternativ til skattefri virksomhedsomdannelse er overdragelse af virksomheden ved succession. 

Fordelen ved dette er at man kan overdrage en virksomhed til en nærtstående part uden at dette 

fremtvinger skat på overdragelsestidspunktet. Modtageren af virksomheden træder ind i overdragerens 

skattemæssige dispositioner og kan herefter drive virksomheden videre som man ønsker. 

 

Begge scenarier vil blive diskuteret i diskussionsafsnittet hvor der også vil gås nærmere ind i reglerne for 

virksomhedsoverdragelse ved succession og skattefri virksomhedsomdannelse. 

Beskatning efter kapitalafkastordningen 

I virksomhedsskatteloven har man udover virksomhedsordningen også mulighed for at vælge 

kapitalafkastordningen. Kapitalafkastordningen var tænkt som en mere simpel model, hvor der ikke er lige 
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så strenge krav til bogføring af indskud/hævninger. Der er selvfølgelig stadig overholdelse af 

bogføringsloven, blandt andet i forhold til indberetning af moms. 

 

Fordelen ved kapitalafkastordningen er at man kan flytte noget af sit kapitalafkast fra personlig indkomst til 

kapitalindkomst. Den er dog ikke helt lig med opgørelsen i virksomhedsskatteordningen. Ligesom i 

virksomhedsskatteordningen har man mulighed for konjunkturudligning, dog se under ulemper. 

 

Ulempen ved ordningen er at renteudgifter kan medtages i kapitalindkomst og ikke i personligindkomst. Jf. 

ovenstående afsnit er er mulighed for konjunkturudligning men det opsparede overskud skal hensættes på 

en særskilt konto som er ”låst”. 

Ordningen er dermed heller ikke lige så fleksibel som i virksomhedsskatteordningen. 

 

Med nutidens kapitalafkastsats (0 % i 2020) giver det heller ikke den store mening at benytte 

kapitalafkastordningen da ens kapital ikke bliver forrentet, hvilket egentlig bare betyder at man bliver 

beskattet på samme måde som hvis man bliver beskattet efter PSL. 

 

Grundet den manglende anvendelse har vi valgt ikke at nævne kapitalafkastordningen yderligere i denne 

opgave. 
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Valg af ordning 

Der er fordele og ulemper ved alle tre beregningsmetoder, herunder er listet fordele og ulemper ved de 

enkelte beskatningsformer: 

Beskatningsform Fordele Ulemper 

Personskatteloven 

(PSL) 

 Simpelt at administrere 

 Ingen krav til bogføring (på nær 

opfyldelse i forhold til moms) 

 Renter medtages under 

kapitalindkomst 

Kapitalafkastordningen 

(KAO) 

 Flytte kapitalafkast fra personlig 

indkomst til kapitalindkomst 

 Ingen særlige krav til bogføring 

 Mulighed for konjunkturudligning 

(dog ikke så attraktiv som i VSO – da 

konjunkturudligningen skal bindes 

på en bankkonto). 

 Renter medtages under 

kapitalindkomst 

 Opgørelse af 

kapitalafkastgrundlag 

 Pt. har ordningen ingen 

effekt grundet 

kapitalafkastsats på 0 % 

Virksomhedsordningen 

(VSO) 

 Selskabslignende 

 Mulighed for opsparing af overskud 

med en aconto skat på 22% - 

svarende til selskabsskatten. 

 Renteudgifter medtages i personlig 

indkomst 

 Tung at administrere 

 Fuld opdeling mellem 

virksomhedsøkonomi 

og privatøkonomi 

 Flere skattemæssige 

noter som skal opstilles 

Tabel 2: Oversigt over beskatningstyper. Kilde: egen tilvirkning 

Aktieavancebeskatningsloven 

I dette afsnit beskriver vi reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Dog vil det primære fokus være på 

værdipapirer som er optaget på et reguleret marked, samt udelukkende beskatningsregler for personer, da 

dette bruges videre i opgaven. 

 

Jf. ABL § 1 skal gevinster og tab ved afståelse af aktier medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst 

efter gældende regler. ABL §1 stk. 2. beskriver at anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige 

investeringsbeviser, indkomster fra selskaber omfattet af selskabslovens § 2C medtages. Selskabslovens § 2 

C beskriver blandt andet at udbytter fra selskaber med hjemsted i udlandet beskattes som aktieindkomst i 

Danmark. 
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Kredsen af skattepligtige er beskrevet i ABL § 7 hvor personer som beskattes efter kildeskatteloven og 

dødsboskatteloven (DBSL) skal medregne gevinster og tab på aktier på deres årsopgørelse.  

Beskatning for personer 

Ved gevinst i forbindelse med afståelse af aktier medtages i den skattepligtige indkomst jf. ABL § 12. 

Ved tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked, fradrages summen af indkomstårets udbytter 

og gevinster vedrørende aktier optaget på et reguleret marked jf. ABL § 13 A stk. 1. Tab som ikke kan 

fradrages efter stk. 1 fradrages i efterfølgende års udbytter og gevinster uden tidsbegrænsning jf. ABL §13A 

stk. 2. Er den skattepligtige gift kan tab fradrages i ægtefælles gevinster og udbytter, såfremt man er 

samlevende ved indkomstårets afslutning jf. ABL §13A stk. 3 

 

Såfremt man udøver næring ved køb og salg af aktier, skal gevinster og tab ved afståelse af aktier indregnes 

som personlig indkomst jf. ABL § 17. 

 

Ved afståelse af aktier kører man efter FIFO-princippet (First in first out) som betyder at samme aktie 

erhvervet på forskellige tidspunkter anses som de først erhvervede aktier er de først afståede jf. ABL § 5. 

Dog beregnes gevinsten ud fra gennemsnitsmetoden. 

Opgørelse af gevinst og tab 

Jf. ABL § 23 skal gevinster og tab på aktier medregnes i opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det år 

hvori gevinsten og tabet realiseres også kaldet realisationsprincippet.  

 

Ved udøvelse af næring kan man jf. ABL § 23 stk. 2 vælge at medregne urealiserede gevinster og tab til den 

skattepligtige indkomst også kaldet lagerprincippet. Den urealiserede gevinst opgøres ved at tage aktiens 

værdi ved indkomstårets afslutning fratrukket aktiens værdi ved indkomstårets begyndelse. Er aktien 

anskaffet i året anvendes anskaffelsessummen som primo. Ved afståelse anvendes afståelsessummen i 

stedet for aktiernes værdi ultimo året. 

 

Hvis den skattepligtige skifter fra realisationsprincippet til lagerprincippet, anvendes anskaffelsessummen 

som aktiernes værdi primo. Skiftes der fra lagerprincippet til realisationsprincippet anvendes ultimo-

værdien året før som anskaffelsessummen primo ved senere opgørelse af gevinst/tab på aktien jf. ABL § 24 

stk. 3. 
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Gennemsnitsmetoden 

Ved afståelse af aktier opgøres gevinster og tab efter gennemsnitsmetoden jf. ABL § 26. Det betyder at hvis 

en skattepligtig afstår en del af sine aktier i ét selskab mv. fordeles anskaffelsessummen mellem de 

afståede aktier og de aktier som den skattepligtige stadig har i behold. Se herunder for et eksempel. 

 
Figur 5: Beregning af aktieavance ved gennemsnitsmetoden. Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående eksempel bliver for de første 3 år købt 3.000 aktier til en samlet værdi på DKK 550.000 med 

en gennemsnitlig pris på DKK 183,33 pr. aktie. I 2020 sælger man så 1.250 aktier for DKK 281.250 

(salgssum) fra denne trækkes den gennemsnitlige anskaffelsessum ganget med antal aktier DKK -229.167 

hvilket samlet giver en gevinst på DKK 52.083,33 som skal medtages i aktieindkomst på selvangivelsen. 

Tilbage er der 1.750 aktier á 183,33 da gennemsnitskursen ikke ændres efter salget. 

 

 

 

 

 

 

 

Gennemsnitsmetoden:
Antal aktier Pris pr. aktie Beløb

Køb i 2017 1.000 200,00 kr. 200.000,00 kr.
Køb i 2018 500 250,00 kr. 125.000,00 kr.
Køb i 2019 1.500 150,00 kr. 225.000,00 kr.
I alt 3.000 550.000,00 kr.

Gennemsnit pr. aktie 183,33 kr.

Antal aktier Pris pr. aktie Beløb
Salg i 2020 1250 225,00 kr. 281.250,00 kr.
Anskaffelsessum solgte aktier -1250 183,33 kr. -229.166,67 kr.
=+ Gevinst / - tab 52.083,33 kr.

Resterende antal aktier 1.750 stk
Gennemsnitskurs (anskaffelsessum) a' 183,33 kr. 320.833 kr.
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Kursgevinstloven 

Dette afsnit omhandler relevante bestemmelser fra kursgevinstloven, som jf. KGL § 1 dækker over gevinster 

og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer herunder obligationer, pengebreve, gældsbreve, 

gæld terminskontrakter samt købe- og salgsretter. Vi kigger i denne opgave på reglerne omkring fordringer 

i form af gældsbreve for personer. 

 

Hovedreglen er at gevinster og tab ved afståelse eller indfrielse skal medtages i den skattepligtig indkomst, 

såfremt man er skattepligtig efter KSL eller DBSL jf. KGL § 12. Der er fastsat en bagatelgrænse således at der 

først er skattepligt eller fradrag ved gevinster eller tab på over DKK 2.000 jf. KGL § 14. Kommer 

nettogevinsten eller nettotabet over DKK 2.000 er hele beløbet skattepligtigt/fradragsberettiget. 

 

Hvis personen eller dødsboet udøver næring ved køb og salg af fordringer eller driver næringsvirksomhed 

ved finansiering medregnes gevinster og tab i personlig indkomst. Dog undtaget, hvis man kan godtgøre at 

fordringen er hvervet uden for næringsvirksomheden og ikke senere er indgået, så skal denne ikke 

medtages i personlig indkomst men under kapitalindkomst jf. KGL § 13. 

 

Gevinster og tab på fordringer og gæld, medregnes i det år hvor man konstaterer gevinsten eller tabet 

(realisationsprincip). 

 

For at kunne få fradrag er der tre betingelser som skal være opfyldt: 

1. Der skal være tale om et pengekrav som er omfattet af KGL 

2. Tabet skal være som følge af at man ikke kan få dækket hele sit pengekrav som er omfattet af KGL. 

3. Tabet skal være konstateret. Konstateringen foretages ud fra en konkret vurdering. 

 

Der er ikke fradrag for tab vedrørende tab på fordring med selskaber hvori man er hovedaktionær ligesom 

man ikke kan få fradrag for fordringer til nærtstående herunder, ægtefælle, bedsteforældre, børn mv. jf. 

KGL § 14. 

 

Renter vedrørende fordringer medtages i skattepligtig indkomst som kapitalindkomst jf. PSL stk. 1 nr. 1. 
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Beregningsafsnit 

Forudsætninger og antagelser til beregningen 

I simuleringen beregnes der to scenarier, som holdes op mod hinanden. Én med en så optimal 

skattemæssig optimering som mulig, og én uden skattemæssig optimering som mål. Den sidstnævnte 

benævnes som værende en suboptimal beregning. 

Dette gøres for bedre at kunne sammenligne effekterne af de skattemæssige optimeringer og have et 

grundlag for evaluering. 

For beregningen med skattemæssig optimering, vil udgangspunktet være at undgå topskat i videst muligt 

omfang, samt at undgå at overskride de forskellige progressionsgrænser for højere beskatning. Hertil 

kommer at udnyttelsen af diverse indkomstrelaterede fradrag, såsom beskæftigelsesfradraget, udnyttes 

mest optimalt.  

For beregningen uden skattemæssig optimering er målet i højere grad at hæve så store værdier ud til den 

selvstændige som muligt fra år til år, ved ikke at have den langsigtede skattemæssige optimering inkluderet 

i beregningen. Virksomhedsordningen anvendes fortsat, men omfanget og effekten af denne vil være mere 

begrænset. Tilsvarende vil hævninger af værdipapirer omfattet af ABL også i højere grad kunne overskride 

progressionsgrænserne, og fordringer omfattet af KGL vil ikke i samme grad blive planlagt for at undgå 

topskat på kapitalindkomst.  

Begge beregninger vil kun differere i forhold til den skattemæssige optimering. Følgende værdier vil 

eksempelvis være identiske i begge beregninger: 

 Indkomst fra selvstændig virksomhed omfattet af VSO 

 Satser på kursgevinster og udbytte fra værdipapirer omfattet af ABL 

 Renteindtægter omfattet af KGL 

 Fradrag omfattet af PSL og LL 

 Fremskrivninger af diverse progressionsgrænser, som omfatter alle de anvendte love. 

Listen er ikke udtømmende, men beregningernes grundlag vil være identiske, og det er alene realisering og 

hævning af værdier, som vil være til forskel og den heraf følgende beregning af beskatningen af disse. 

Fælles er også behandlingen af den efterfølgende pengestrøm. Her vil den overskydende likviditet blive 

geninvesteret til de efterfølgende perioder. Her er det kun beløbet, som vil være til forskel mellem de to 

beregninger. Det skatteoptimerede objekt er en fysisk person, som driver næring ved selvstændig 

virksomhed, og som planlægger at gå på pension 30 år fra beregningens begyndelse. 
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For begge beregninger gælder en række antagelser og forudsætninger, da modellerne regner ind i 

fremtiden. Der vil derfor være behov for disse forudsætninger, da der er store usikkerheder med både 

progressionsgrænser og satser. Det kommende afsnit vil derfor opsummere disse antagelser og 

forudsætninger. 

En grundlæggende forudsætning vil være at der ikke på nogen måde forsøges bevidst at lave ulovlige 

handlinger med henblik på at besvige eller på anden måde undgå at betale skat, hvad enten dette er at 

undlade at indrapportere indtægter eller at hæve likvider ud af virksomheden ved omgåelse af de gængse 

regler på området. Alle beregninger og overvejelser vil ske på grundlag af den danske lovgivning på 

området. 

Generelle antagelser og begrænsninger til beregningen 

I beregningerne kommer der ikke til at være nogen specifikke politiske indgreb. Med det forstås der at der 

ikke vil være særlige reguleringer eller spring i udviklingen af de forskellige satser og progressionsgrænser. 

Dette strider mod den historiske udvikling, da der generelt har været reguleringer og ændringer til diverse 

skatter, fradrag og grænseværdier. Men det er meget svært at spå om fremtiden og politiske indgreb kan 

dels være med baggrund i makroøkonomiske forhold, og dels i den siddende regerings politiske ståsted. 

Beregningen er derfor lavet med den forventning at skattetrykket nogenlunde fastholdes, hvilket sikres ved 

at den selvstændiges indtjening fra egen virksomhed sideløbende stiger, som et udtryk for inflationen.

 

Tabel 3: skattetryk i Danmark, kilde: Statistikbanken SKTRYK 

Når skattetrykket anvendes som en forventningsfaktor, er det ud fra princippet om at en siddende regering 

vil holde sig inden for dette spænd. Ved aflæsning af grafen foroven fra ca. 1985 til 2019, aflæses i al 
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væsentlighed niveauet som værende mellem 45-50% (se bilag 2). Det antages derfor at der samlet over 

hele den beregnede periode ikke er de store udsving. 

I forhold til inflationen tages der udgangspunkt i de seneste 10 års inflation. Dette gøres, da der historisk 

har været meget store udsving over den registrerede periode, jf. nedenstående graf. 

 

 

Tabel 4: udviklingen i inflationen i Danmark, kilde: Statistikbanken PRIS9 

De store udsving skyldes i høj grad historiske begivenheder eller økonomiske udsving. Af hensyn til 

antagelsen om den stabile økonomi, vil der derfor tages udgangspunkt i perioden 2010 – 2019 (2020 er ikke 

medtaget i statistikken endnu). Gennemsnittet for denne periode er 1,24% (se bilag 3). 

Denne afhandling skrives i efteråret 2020, hvor opstarten til opgaven har været før en ny finanslov. 

Beregningerne afskærer sig fra ikke at inkludere en ny finanslov for de efterfølgende år, men de vil blive 

kommenteret senere i afhandlingen. 

Når beregningerne er udført, forventes der i begge beregninger at være en andel tilbage af den formue, 

som er opbygget og investeret gennem beregningerne, på trods af at den primære opgave er at afvikle 

disse under hensyntagen til de skattemæssige grænser for topskat. Skatteværdien af denne formue skal 

beregnes, under forudsætning om at samtlige værdier realiseres i periode 31, (hvor beregningerne stopper 

i periode 30). Denne vil også blive opgjort som et mål for effekten af at udnytte den skattemæssige værdi. 

Ved at indtjeningen fra den personlige virksomhed er konstant, vil det kun være effekten af 

investeringerne, som vil være til forskel.  

Der skelnes i beregningen alene mellem om den selvstændige er gift eller ej, da dennes civilstatus har en 

effekt på vedkommendes skattemæssige beregninger. For at simplificere den selvstændiges pengestrøm, vil 



Side 34 af 118 
 

en eventuel samlever eller ægtefælle ikke have nogen effekt på privatforbrug eller pengestrøm, da det 

antages at ægtefællens privatforbrug og indtjening er adskilt fra den selvstændiges. Dette kan i praksis 

være i form af en adskilt økonomi eller at ægtefællens indkomst kun dækker omkostningerne og det derfor 

er gennem den selvstændige, at der opbygges en fælles formue. 

Der vil i beregningsarket blive beregnet en skyldig skat. Normalt vil der blive påregnet et rentetillæg8, som 

ikke vil være fradragsberettiget. Men ud fra en væsentlighedsbetragtning, vil det ikke blive indregnet i 

modellen. Dels vil beløbet være af begrænset størrelse og dels forventes det at den selvstændige gennem 

acontoskat og beregning af forventet skat ved brug af revisor, stort set vil have indbetalt den skyldige skat 

for perioden, og der derfor ikke vil være en restskat at indregne et rentetillæg på.  

I modellen regnes der ikke med ejendomsværdiskat. Udeladelsen sker primært på grund af at det er svært 

at sammensætte en størrelse på den, da det vurderes, at det mere er den selvstændiges livsstil, som afgør i 

hvilken grad der sker beskatning på denne post. Den selvstændige kan vælge at have hjemmeadresse i en 

udlejningsejendom eller at købe en større ejendom. Det anerkendes at posten som udgangspunkt vil have 

en betydning, men at den vil kunne ændre sig markant fra person til person, og er derfor ikke medtaget. 

 

Endeligt forudsættes en stabil økonomi, set på både samfunds- og virksomhedsniveau. Et samfund vil reelt 

blive påvirket af både negative og positive konjunkturer over tredive år, men vi fastsætter et generelt 

niveau i udviklingen i både virksomhedens økonomi, samt på samfundsniveau. Dette gør, at den 

selvstændiges virksomhed vil have en fast, men svagt stigende, indkomst, samt at kursudviklingen på 

værdipapirer også vil være stabil. Dette har nogle praktiske komplikationer, som sætter spørgsmålstegn til 

modellens akkuratesse. Eksempelvis vil en voldsom økonomisk krise eller et stort underskud den 

selvstændiges virksomhed i starten af modellens beregninger have en stor indvirkning på de beløb, som 

efterfølgende kan investeres, fremfor en tilsvarende påvirkning i de senere perioder. Men det vurderes 

mest relevant og praktisk at fastholde en stabil udvikling, for at se på effekten af den skattemæssige 

optimering, samt at det generelt kan forventes at samfundet som helhed over en længere periode oplever 

velstandsstigning.  

Dette var de generelle betingelser, som er gælden for den samlede model. I de efterfølgende afsnit 

beskrives mere specifikke begrænsninger og antagelser, som er knyttet til de enkelte lovtekster, som er 

anvendt i beregningsmodellen. 

 
8 Satser for dette tillæg kan findes i  https://skat.dk/skat.aspx?oid=2236516, senest tilgået 13-01-2021 
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Begrænsninger og antagelser til personskatteloven m.fl. 

Kirkeskatten er en skat, som reelt kan undgås, da man kan melde sig ud af Folkekirken og dermed ikke 

betale til denne. Skatten er ikke høj, på 0,96%, men over tid vil det have en vis effekt i forhold til 

skattebetalingerne. Kirkeskatten påvirker ikke begrænsningen i skatteloftet og vil derfor alene være en 

tillægsskat. I beregningerne har det den praktiske betydning, at den skatteoptimerede beregning ikke 

inkluderer kirkeskatten, men den ikke-skatteoptimerede inkluderer kirkeskatten. Der tages i beregningen 

ikke hensyn til religiøse eller kulturelle præferencer, som ellers kan være et argument for og imod at være 

medlem af Folkekirken, og er alene en måde at betale mindre skat. 

Renteindtægter vil alene stamme fra fordringer, som er omfattet af KGL. Da renteniveauet er meget lavt i 

Danmark, vurderes der kun at komme begrænsede renteindtægter fra eksempelvis indeståender i 

pengeinstitutter. Forneden er der indhentet en oversigt over den gennemsnitlige renteudvikling i Danmark, 

hvor de seneste perioder i både 2018 og 2019 i al væsentlighed er lig nul, hvis ikke negativ (se bilag 4). Hvis 

den selvstændige imod al forventning vil få positive renter på sit kapitalindestående, vil det være i så 

begrænset en grad, at det ikke vil være væsentligt.  

 
Tabel 5: Udvikling på indlånsrenten i DK. Kilde: Statistikbanken MPK18 

Samtidig vurderes det, at det generelle renteniveau vil være fastholdt på det nuværende, og hen over den 

beregnede periode, vil der derfor ikke være ændringer til denne antagelse. 
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Der er ikke medregnet indbetalinger til pension9 med i beregningen. Pensionselementet udelades af to 

årsager: 

1. Præferencer i forhold til egen formueforvaltning 

Den selvstændige ønsker i beregningen selv at styre sin formue. Logikken er her, at den selvstændige 

ønsker at maksimere pengestrømmen til sine nuværende aktiviteter og ikke gå på kompromis med 

hverken den selvstændiges privatforbrug eller mindske de øvrige aktiviteter (eksempelvis ved at 

investere mindre i værdipapirer eller låne penge ud). 

Det kan ud fra et økonomisk synspunkt ikke virke rationelt ikke at betale ind på pensionsordninger, på 

trods af at indeståendet er både kreditorbeskyttet og lavere beskattet gennem PAL-skatten. Samtidig 

sker der typisk også en aktiv forvaltning af formuen i pensionsselskaberne.  Men den selvstændige 

vurderer i denne antagelse at den overskydende likviditet bedst kan bruges til sine egne aktiviteter. 

 

2. Pensionselementets kompleksitet 

I forlængelse af punkt 1, er det pensionsområdet et komplekst område og vil have store implikationer 

på beregningens opbygning, den genererede pengestrøm og derfor det endelige resultat. Af praktiske 

årsager udelades dette af beregningen, for at sikre en bedre gennemskuelighed i beregningerne. 

 

Fremskrivning af progressionsgrænser 

I beregningsmodellen sker der en fremdiskontering af forskellige fradrag og progressionsgrænser. Denne 

sker med udgangspunkt i en historisk udvikling, hvor der kan have været politiske tiltag, som i væsentlig 

grad har skubbet til udviklingen af disse. Fælles for dem alle er, at værdierne har været stigende jf. 

nedenstående tabel. 

 
Tabel 6: Udtræk over fremskrivning af fradragsgrænser. Kilde: beregningsark 

 
9 Pension forstås her ved den formue man opsparer gennem sit arbejdsliv, som herefter kan udbetales når man fragår 
arbejdsmarkedet ved en af pensionsloven bestemt alder. 
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De beregnede gennemsnitlige værdier, som grænserne historisk har ændret sig med, skal vurderes hver for 

sig, da det ikke er sikkert at de giver et korrekt indtryk af den forventede udvikling. I lighed med den 

tidligere argumentation, hvor der forudsættes en stabil økonomi, samt udvikling i skattetryk, skal disse 

grænser også bevæge sig nogenlunde stabilt. 

Da denne fremdiskontering alene sker ud fra en %-sats, og ikke ud fra en argumentation omkring ændrede 

samfundsøkonomiske prioriteringer, vil der være en stor usikkerhed i disse fremtidige værdier, men det 

vurderes at den samlede effekt af fremdiskonteringen vil være omtrentlig den samme som ved konkrete 

politiske indgreb. 

De anvendte satser til fremdiskontering er derfor som udgangspunkt ikke den gennemsnitlige udvikling i 

tabellen, men en subjektiv sats. De ændrede satser er primært de satser, som udvikler sig markant, 

eksempelvis beskæftigelses- og jobfradrag, hvor særligt sidstnævnte reelt ikke har udviklet sig særligt 

meget i absolutte termer. Her kan det ikke forventes at der fortsat vil ske en tilsvarende stigning med tiden. 

For dem alle sættes den samme sats som et udgangspunkt, for at give en ensartethed i de forskellige satser 

og udviklinger. 

Begrænsninger og antagelser til beregning af værdipapirer omfattet af ABL 

I forhold til handel med værdipapirer som er omfattet af ABL, indsnævres dette yderligere for den 

selvstændiges handel med disse. Den selvstændige vil søge at lave en balanceret portefølje af værdipapirer, 

bestående af børsnoterede selskaber. Udviklingen af denne portefølje vil derfor til en vis grad søge at 

efterligne verdensmarkedet. Valget af at alene bruge børsnoterede værdipapirer som investeringsaktiv er, 

at det er simplere skattemæssigt at opgøre gevinst og tab på disse alene. 
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Ses der på verdensmarkedet og dennes udvikling, anvendes MSCI-indekset til at danne et overblik. Dette er 

udmøntet i nedenstående tabel, som viser udviklingen på verdensmarkedet i indekstal for 1969 til 3. kvartal 

2020, startende med indeks 100 (se bilag 5): 

 
Tabel 7: udvikling over de globale aktiemarkeder, kilde: www.msci.com 

Ved aflæsning af tabellen er verdensmarkedet vokset kraftigt, når perioden ses samlet. Dette er på trods af 

flere nedture, som ses mest tydeligt i starten og slutningen af 00’erne, men hvor der også i andre perioder 

har været større reguleringer. 

I forhold til beregningerne, vil der blive kalkuleret med en generel positiv udvikling på aktiemarkederne, 

hvor der ikke vil være negative udviklinger i nogle år. Dette sker grundet forudsætningen om den stabile 

økonomi. Det vurderes at en udvikling som ikke bliver negativ over den beregnede periode i sig selv, ikke er 

realistisk, men dette modvirkes af at der tilsvarende ikke sker store positive udviklinger. Samtidig er ønsket 

ikke at beregningsmodellen har en fast udvikling, som tilskrives hvert år som en fordring, med dertil 

hørende fast udbyttebetaling. Dette giver ikke mening for et marked, som vil være volatilt og med skiftende 

kurser år til år. 

For at imødegå faren ved ensartethed i beregningen, er der dannet systemgenererede tilfældige tal. Disse 

tal er genereret på baggrund af en normalfordeling, med en given middelværdi og standardafvigelse. Der er 

samtidig sat et tilfældigt basistal, som gør det muligt at genskabe de tilfældigt generede tal. De generede 

tal er nemlig ikke mere tilfældige, end at Excel ud fra en algoritme producerer talrækkerne, og denne 

algoritme styres af basistallet. Basistallet vil altid være der, også hvis tabellen ikke udfyldes, men blot være 

skjult. Basistallet er sat til 50 og der er ikke nogen dybere mening med dette. 
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Den gennemsnitlige udvikling på aktiemarkederne har de sidste 50 år været på omtrent 10,35%. Ud fra en 

forsigtighedsbetragtning, og med indlæg af evt. samfundsøkonomiske tendenser, sættes der en 

middelværdi på 6% og standardafvigelse på 2%, jf. nedenstående udtræk fra Excel: 

Middelværdien er en konservativ værdi, men 

vurderes at være tilstrækkelig for at være en 

attraktiv mulighed for den selvstændige og 

dennes investeringer. Hertil kommer at der 

gennem standardafvigelsen vil være en forskel 

på dette tal fra periode til periode, som vil være 

uafhængig af den foregående periode.  

I forhold til udbyttebetalinger vil denne være 

uafhængig af kursudviklingen. Så når der sker en 

høj positiv kursudvikling, vil der ikke 

nødvendigvis være en tilsvarende høj 

udbyttebetaling.  

Genereringen af disse sker med nedenstående værdier: 

Der er her sat en middelværdi på 

udbyttebetalingerne svarende til 3% af 

kursudviklingen. Dette giver også mening, da en 

større værdi af porteføljen også vil give 

tilsvarende større udbyttebetaling. 

Standardafvigelsen er sat til 1%, da det det ikke 

vurderes at udsvinget af udbyttebetalinger vil 

være større end dette. Der er mulighed for at 

børsnoterede selskaber vil kunne udbetale 

ekstraordinære udbytter i et regnskabsår, eller 

blot udbetale højere udbytte end som angives 

her i beregningen. Men det vurderes at en 

balanceret portefølje, samlet set, vil være i det niveau. 

Samtidig er det også sikret ved disse værdier, at risikoen for en negativ udbyttebetaling vil være minimal, 

da dette ikke vil være reelt muligt i praksis. Hvor kursudviklingen reelt kan være negativ i en periode, og 

blot er begrænset fra det i modellen, må udbyttebetalingen ikke være mindre end nul. 

Figur 6: generering af tilfældige tal, udvikling af aktiemarkedet, kilde: 
egen tilvirkning 

Figur 7: generering af tilfældige tal, udbytteudbetaling, kilde: egen 
tilvirkning 
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For progressionsgrænsen til høj beskatning, er der anvendt en simpel fremdiskontering i lighed med de 

omtalte fremdiskonteringer i sidste afsnit. Disse baserer sig ligeledes på historiske værdier og er opridset i 

tabellen forneden: 

 
Tabel 8: fremskrivning af progressionsgrænse for aktieindkomst. Kilde: Beregningsark 

Den gennemsnitlige fremskrivning på 2,00% vurderes at være en realistisk udvikling, og der er ikke 

indikationer på at der skal være særlige udviklinger, som der skal tages højde for.  

I beregningerne medtages der ikke handelsomkostninger. Selv om disse omkostninger over tid vil have en 

vis størrelse, vurderes det ikke væsentligt i forhold til skatteberegningen. Det vurderes ligeledes at effekten 

på pengestrømmen vil være begrænset og der foretages derfor ikke en beregningseffekt af disse. 

Muligheden for at oprette en aktiesparekonto i banken anvendes ikke. Dette gøres da aktiesparekontoen 

højst kan have et indskud på DKK 100.000 (2020-niveau)10, og derfor vurderes ikke at ville have en 

væsentlig effekt på beregningen. Skattefordelene vurderes at være fordelagtige, men på grund af 

lagerbeskatningen beskattes denne anderledes og ikke ud fra realisationsprincippet, som den øvrige 

beholdning af værdipapirer. For at simplificere beregningen, og ud fra ovenstående 

væsentlighedsbetragtning på den maksimale indskydning på kontoen, undlades denne mulighed at blive 

anvendt. 

Begrænsninger og antagelser til fordringer omfattet af KGL  

Den selvstændige har i forbindelse med investeringsaktiviteterne mulighed for at låne overskydende 

likviditet ud til andre erhvervsdrivende. Begrænsningen i hvem der lånes ud til, sker fordi det ikke vurderes 

meningsfuldt at fungere som et pengeinstitut til at finansiere eksempelvis privatpersoners forbrug, køb af 

biler eller bolig. I stedet ønsker den selvstændige, blandt andet gennem sit erhvervsnetværk, at støtte 

andre virksomheder og selskaber, mod en given rentesats, som baseres på en erhvervsrisiko, som den 

selvstændige selv vurderer fra lån til lån.  

Renteniveauet som vælges herfra vurderes at være over det niveau, som pengeinstitutterne har i 

udlånsrente. Dette er fordi den selvstændige ikke i samme grad kan diversificere sin risiko på disse lån, da 

det forventes at der højst bliver kapital til fem lån i perioden, og der derfor skal kompenseres på denne 

risiko. 

 
10 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1429, senest tilgået 13-01-2021 

Fremskrivning for progressionsgrænser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lav sats, grænse 98.400,00 99.800,00 101.200,00 103.400,00 105.800,00 108.000,00 110.600,00 113.000,00
Stigning ift. Året før 1,42% 1,40% 2,17% 2,32% 2,08% 2,41% 2,17%

2,00%

Gennemsnitlig fremskrivning
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Ses der på nedenstående tabel over udlånsrentens udvikling (se bilag 6), aflæses det at renten for 2020 har 

været ca. 4%: 

 
Tabel 9: Gennemsnitlige udlånsrente til erhvervsdrivende i DK, kilde: egen tilvirkning 

Det skal bemærkes at udlånsrenten er rettet fra pengeinstitutter mod erhvervsdrivende. Dette, kombineret 

med behovet for et risikotillæg til renten, gør at renteniveauet for den selvstændiges udlån vurderes til at 

være mellem 5-8% p.a.  

Den selvstændiges risikovurdering skal dog, uagtet rente, være funderet i at et eventuelt lån ikke vil være 

så risikabelt, at der er en sandsynlighed for forfald. Dette gøres ud fra forudsætningen om den stabile 

økonomi, hvor der er minimalt med (særligt negative) konjunkturudsving. Beregningerne vil derfor ikke 

tage højde for at den selvstændiges fordringer vil gå tabt eller nedskrevet til en lavere kurs. Modsatrettet 

vil den selvstændige ikke spekulere i at købe nedskrevne fordringer og forsøge at indhente en gevinst på 

disse, da risikoen vil være for stor. 

Det forudsættes at renteniveauet fastholdes de kommende 30 perioder. Sandsynligheden for at dette er 

tilfældet vurderes ikke at være stor, men under forudsætningen om den stabile økonomi med begrænsede 

udsving på renten, fastholdes niveauet for hele beregningen. 

Den selvstændiges udlån vil alene blive afdraget som et annuitetslån, hvor ydelsen vil være konstant, mens 

afdragene vil stige jo længere frem i perioderne der betales tilbage. Dette gøres for at simplificere 

beregningen på området. Det vigtigste i forhold til tilbagebetalingen er opgørelsen mellem renter 

(indtægter som skal beskattes) og afdrag (som påvirker pengestrømmen), og derfor har det ikke den store 

betydning hvilken type lån det er. 

Til slut skal det påpeges at udlånene alene er til tredjepart, hvor der er et modsatrettet interesseforhold. 

Der vil derfor ikke være fordringer på nære relationer. 
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Forudsætninger og antagelser til den anvendte virksomhedsordning 

Den anvendte virksomhedsordning (VSO) er en simpel udgave i forhold til de muligheder, som lovteksten 

giver. Begrundelsen for at den selvstændige anvender VSO, er for at begrænse topskattebetalingerne, og 

udnytte disse ved eventuelle underskud. På grund af forudsætningen om den stabile økonomi, vil den 

selvstændige ikke opleve underskud i denne beregning, men VSO vil stadig være et værktøj, som kan 

anvendes til at undgå topskatten. 

Det forudsættes at den selvstændige anvender VSO for hele perioden. 

Den skattepligtige indkomst, som den selvstændige vil opleve, vil have en svagt stigende tendens i 

perioden, for at modsvare den inflation, som vil være i samfundet. Forudsætningen om den stabile 

økonomi spiller også her en væsentlig rolle om at fastholde inflationsniveauet. Det kan diskuteres hvorvidt 

udsvinget i den skattepligtige indkomst bør have reelle udsving, men effekten vurderes at være begrænset 

af VSO, også i forhold til beregningen uden skattemæssig optimering. 

Kapitalafkastsatsen har siden 2018 været på 0%11, og det har derfor ikke været muligt at indregne et 

kapitalafkast som kapitalindkomst ud fra ovenstående fordeling i tabellen. Da kapitalafkastsatsen er 

baseret på det generelle renteniveau (jf. samme reference), og beregningen forudsætter et stabilt og 

uændret renteniveau, som fastholdes over den beregnede periode, er der ikke noget argument for at 

denne skal ændres. 

Beregningsmodellen er ikke i stand til at danne og beregne et præcist kapitalafkast, ud fra en given sats, da 

der ikke er nogen balance, som kan bearbejdes. Så hvis der havde været en kapitalafkastsats, som var 

større end nul, ville det fortsat have været et fiktivt tal. Så ud fra et praktisk synspunkt, er dette også et 

argument for at fastholde et neutral kapitalafkast. 

For så vidt angår opdelingen af personlig og virksomhedsindkomst, vil dette være forskelligt mellem de to 

beregninger. Dette gennemgås yderligere i afsnittet omkring beregninger. 

Virksomhedsskat sættes som udgangspunkt til det samme for hele perioden. Dette gøres ligeledes ud fra 

betragtningen om den stabile økonomi, hvor den konstante virksomhedsskat fortsat vil sikre stigende 

skatteindtægter, da der samtidig vil være en stigende indkomst.  

I forhold til hævninger er der tale om kontante hævninger (herunder hævninger til betaling af acontoskat), 

hensættelse til hævninger, samt hævninger på opsparede overskud. Dette gøres for at simplificere 

beregningen. Det antages samtidig at den selvstændige i løbet af et år ikke hæver mere end hvad denne har 

behov for, forstået som at det er under virksomhedens skattepligtige indkomst. Dette er udgangspunktet i 

begge beregninger, hvorefter der ved opgørelsen af regnskabsåret laves hensættelser til senere hævninger 

 
11 Se https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948906, sidst tilgået 12-01-2021 
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for at ramme det ønskede niveau for den personlige indkomst (eksempelvis topskatteniveau). Hvis der mod 

forventning hæves mere end periodens skattepligtige indkomst, er beregningsmodellen i stand til at trække 

på det opsparede overskud. 

Hvor der normalt trækkes på indskudskontoen, når det opsparede overskud er opbrugt, anvendes denne 

konto ikke i modellen. Dels sikres der i modellen, at der ikke kan ske overtræk på opsparede overskud, og 

dels vurderes det ikke væsentligt for den skattemæssige beregning. Vurderingen bygger på at når 

indskudskontoen bliver negativ og udløser rentekorrektion, vil denne rentekorrektion være begrænset af 

virksomhedens renteudgifter. Men disse renteudgifter er ikke inkluderet i beregningsmodellen, og hvis de 

var, ville disse ligesom et kapitalafkastgrundlag være fiktive. Endeligt vil omfanget af modellen blive for 

kompliceret og for at simplificere effekten af den anvendte VSO, er denne ikke inkluderet. 

Mellemregningskontoen vil ligeledes heller ikke blive anvendt i perioderne, da vurderingen her vil være, at 

den selvstændige i videst muligt omfang vil forsøge at afregne en eventuel mellemregning løbende. Denne 

er ligeledes også holdt ude af den skattemæssige beregning, og vil derfor ikke have nogen yderligere 

betydning for beregningen. 

Der afgrænses endeligt fra andre bestemmelser i virksomhedsskatteordningen, med særlig vægt på: 

1. Sikkerhedsstillelser 

Der er ikke foretaget sikkerhedsstillelser for privat gæld ved anvendelse af virksomhedens aktiver. 

Der er en klar adskillelse af de private og de erhvervsmæssige aktiver. 

2. Mulige ordninger med bil (fri bil/kørepenge/eller andet)  

Det antages at den selvstændige bevidst har valgt ikke at placere en privat bil i VSO, eller på nogen 

måde bruger bilerne i virksomheden privat. Der modtages tilsvarende heller ikke skattefri 

kørselsgodtgørelse. 

3. Rentekorrektion 

Rentekorrektionen udelades af samme årsag som indskudskontoen. Tilsvarende udløses 

rentekorrektionen af et negativt indestående på indskudskontoen, og da sidstnævnte ikke er 

inkluderet er der ikke mening i at inkludere rentekorrektionen. 

4. Beskatning af overskudsbeløb hos ægtefælle 

Det er tidligere beskrevet at ægtefællen ikke har nogen effekt på pengestrømmen. Ægtefællen har 

tilsvarende heller ikke noget ansvar eller udøver nogen arbejdsindsats i virksomheden og kan derfor 

heller ikke berettiges til overskudsdeling.  

5. Ingen afståelse af virksomhed 

Den selvstændige har én virksomhed i perioden og opretter og afstår ikke nogen i perioden, som kan 

have betydning for opgørelsen af VSO. 
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Forklaring af beregning 

I det kommende afsnit gennemgås modellens beregninger og dette gøres med udgangspunkt i 

nedenstående oversigt, som også forefindes i beregningsarket. 

 
Figur 8: Oversigt over beregningsark, kilde: egen tilvirkning 

Først forklares den overordnede hensigt med arket og hvilke beregninger som foretages. Herefter vil de 

enkelte ark blive gennemgået i forhold til deres trin. Forklaringen vil være generel, og der vil ikke i dette 

afsnit blive forklaret hvilke værdier, som er valgt i beregningerne. 

Arkets overordnede hensigt er at simplificere beregningsprocessen, og sikre at der er så få variabler som 

muligt, som kan påvirke det endelige resultat. Jo flere variabler, desto større risiko for fejl, samt større 

udsving i resultatet, hvor sidstnævnte skal snævres så meget ind som praktisk muligt. 

For periode 1 og 2 gælder det generelt, at værdierne her baserer sig på de oplyste værdier fra 

Skatteministeriet i årene 2020 og 2021, som herefter fremskrives eller anvendes uden yderligere 

redigering. 

Generel information 

Dette arks opgave er at give de resterende ark basale oplysninger om den selvstændige og 

samfundsøkonomien. Disse oplysninger har alene til formål at rette relevante data til i forhold til de øvrige 

ark, og tjener derfor et rent praktisk formål. 

Når der spørges ind til om den selvstændige er gift eller ej, skyldes det at den selvstændige vil være i stand 

til at udnytte ægtefællens progressionsgrænser i blandt andet aktieindkomst og fradrag for positiv 

nettokapitalindkomst.  

Valget om at være medlem af Folkekirken skyldes betalingen af kirkeskat. Skatten betales kun ved 

medlemskab af Folkekirken og har en effekt på skattebetalingen uagtet andre fradrag og 

progressionsgrænser. 

Trin 1 Trin 5Trin 2 Trin 3 Trin 4

Generel information Beregning Pengestrøm

Inddata, VSO

Inddata, KGL

Inddata, ABL

Inddata, PSL

Resultat

Gentagelsen af trin 2- 4 
Gentages indtil periode 30 er nået 
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Privatforbruget er en relativ værdi, som regulerer sig efter den samlede indkomst. Dette betyder, at jo 

mere den selvstændige har i indkomst, desto mere vil den selvstændige forbruge. Når det vælges at gøre 

den til en relativ frem for en fast værdi, gøres dette ud fra en betragtning om at den selvstændige også 

ønsker materielle goder, og jo større indkomsten er, desto større vil forbruget blive. Privatforbruget er ikke 

alene et udtryk for den selvstændiges forbrug af tøj, mad m.m., men også et udtryk for brug af dennes 

likvider til husleje, bilkøb, afdrag på bolig og andre poster, som den selvstændige betaler til i løbet af et år. 

Det skal bemærkes, at posten er et udtryk for kun den selvstændiges andel af husholdningens samlede 

forbrug, og en ægtefælle og partner har derfor også omkostninger, men som denne selv dækker med 

dennes indkomst. 

Udover at påvirke privatforbruget, har inflationsniveauet også indflydelse på virksomhedens indkomst, som 

inflationsreguleres for de efterfølgende perioder. 

Disse værdier har samlet en væsentlig betydning for den indtjening, som kan forventes at komme i 

beregningen og den heraf efterfølgende pengestrøm.  

Inddata, PSL 

Arket er groft opdelt i fire kategorier som beskrives samlet: 

1. Fradrag 

2. Satser 

3. Beløbsgrænser 

4. Fremskrivninger 

Her indtastes de værdier, som primært bruges i beregningen af den personlige indkomst, men der er også 

værdier, som påvirker positiv nettokapitalindkomst. De ovennævnte kategorier gennemgås herunder. 

Fradrag 

Dette felt modregnes i den skattemæssige opgørelse, og er en kombination af modregning i 

kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Værdierne som indsættes her, vil være rent fiktive værdier. 

Disse værdier indsættes fordi det vurderes at man som skattepligtig i Danmark vil have adgang til nogle 

fradrag, som ikke alene vil være indkomstrelaterede (som eksempelvis indbetaling til A-kasse). Disse 

værdier vil efterfølgende blive bearbejdet i det senere beregningsark. 
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Satser 

Satserne baserer sig på de procentværdier, som der både beregnes skattepligtige og ligningsmæssige 

fradrag ud fra. Hertil kommer at skatteloftet for både personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst 

også er nævnt. 

Ud fra nogle af disse satser beregnes hvor meget skat der skal betales. Af disse satser er der topskatten, 

som kun beregnes, når den personlige indkomst overskrider en vis grænse, som varierer fra periode til 

periode.  

Kirkeskatten er betinget af, om den selvstændige er medlem af Folkekirken eller ej, og vil stå som ’0%’, hvis 

denne ikke er medlem. 

Kommuneskatten er sat ud fra den gennemsnitlige kommuneskattesats, og kan variere, afhængigt af i 

hvilken kommune den selvstændige bor.  

Skatteloftet på både den personlige indkomst og positiv nettokapitalindkomst bruges i beregningsarket, 

hvor der vil ske en modregning i den skyldige skat. Disse værdier bliver først beregnet når der betales både 

bundskat, kommuneskat og topskat, og er forskellen mellem disse tre lagt sammen og skatteloftet for hver 

værdi. Fordi kommuneskatten er sat som et gennemsnit for Danmark, vil der altså være forskelle på hvor 

meget man vil kunne blive begrænset, afhængigt af i hvilken kommune man bor. 

Beløbsgrænser 

Disse grænser definerer én af to beregninger. Den ene værdi vil være en progressionsgrænse, hvor, hvis 

værdien overskrides, en ny sats vil blive beregnet af værdien. For arket er det alene topskattegrænsen, som 

hører under denne kategori, og der vil for beløb over denne værdi blive påregnet en yderligere skat, som er 

defineret ud fra dennes sats. 

Den anden værdi vil være en begrænsning, hvor værdien ikke vil kunne beregnes større end denne. Et 

eksempel på dette er beskæftigelsesfradraget, som beregnes ud fra en given sats, men hvor der samtidig er 

en begrænsning på, hvor stort fradraget kan blive.  

Fremskrivninger 

I forlængelse af de forskellige beløbsgrænser, sker der en tilsvarende fremskrivning af disse, efterhånden 

som beregningen bevæger sig gennem de forskellige perioder. Disse fremskrivninger har udgangspunkt i 

historiske værdier, men for at sikre fremskrivningen mod større udsving, som kan være som følge af 

politiske indgreb, vil der ske en manuel tilretning af disse. 

Et eksempel på en fremskrivning er for jobfradraget, som har en årlig, gennemsnitlig stigning på 12,30%, 

men hvor den absolutte ændring i årene har været begrænset, og hvor jobfradraget først er kommet i år 
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2018. Gennemsnitsværdien regnes dog allerede fra ændringen fra 2016, i lighed med de øvrige værdier. 

Anvendes denne stigning, vil det være en drastisk ændring der vil komme de kommende år, som ikke 

vurderes realistisk og derfor vil denne blive rettet fremadrettet til en anden værdi. 

Inddata, ABL 

Dette ark beregner alene de værdier, som opgøres efter ABL, og som beskattes efter PSL i beregningsarket. 

Der beskattes efter realisationsprincippet, og gevinsten opgøres efter gennemsnitsmetoden, da det 

samtidig ikke er praktisk muligt at opdele porteføljen mere specifikt. 

De data, som fodres ind i arket, er årets investeringer (en tilgang til porteføljen), kursreguleringer til 

porteføljen, årets udbytte betaling og en realiseret kursgevinst (en afgang fra porteføljen). Den årlige 

investering styres af pengestrømmen og indtastes manuelt, mens kursreguleringen og udbyttebetalingen er 

ført relativt til det investerede beløb, hvor udbyttebetalingen opgøres efter den kursregulerede værdi. 

Disse to værdier er tilfældigt genereret, som beskrevet i tidligere afsnit, men det er muligt at overskrive 

disse manuelt. 

Den realiserede kursgevinst forstås som den gevinst, der er opnået på porteføljen. Så når den selvstændige 

ønsker at hæve en gevinst på DKK 20.000, er det denne værdi, som indtastes i feltet. Hvis der i denne 

periode ikke er en samlet gevinst på dette beløb eller mere, vil der være en datavalidering, som kommer 

med en advarsel og det vil ikke være muligt at indtaste beløbet, som er begrænset af den urealiserede 

gevinst, som er beregnet længere nede i arket. 

Efterfølgende vil der blive beregnet et samlet investeret beløb, hvor til- og afgange løbende beregnes fra 

periode til periode. Der vil også blive beregnet en samlet kursværdi, som baserer sig på det investerede 

beløb, kursreguleringen for året, som herefter reguleres for det foregående års værdier, for at sikre at 

reguleringer fra tidligere år også medtages.  

Udbetalt udbytte beregnes som tidligere nævnt ud fra udbyttesatsen og det kursregulerede, investerede 

beløb. Den urealiserede gevinst beregnes som differencen mellem det samlede investerede beløb og 

kursværdien af porteføljen. 

Hvad der er trukket ud af det investerede beløb, beregnes når der sker en afgang under den manuelle 

indtastning. Det beregnede beløb er her et udtryk for, hvad der er trukket ud af det investerede beløb 

alene og der er ikke indeholdt nogen gevinst. Den anvendes til at styre det investerede beløb for den 

efterfølgende periode. Porteføljen vil ikke kunne blive negativ i den efterfølgende periode, da en evt. 

afgang er begrænset ved datavalidering som tidligere beskrevet. 

Til slut beregnes den realiserede aktieindkomst, markeret i arket med fed skrift. Det er dette beløb, som 

der beregnes skyldig skat af. Den er opgjort som summen af det udbetalte udbytte og den realiserede 
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gevinst.  

Under dette beløb er der opgjort en gennemsnitlig gevinst relativt til det investerede beløb. Denne linje har 

ikke nogen anden funktion, end at give et overblik over den samlede gevinst for porteføljen, men den tager 

ikke højde for afgange i porteføljen, men alene den pågældende periodes værdi. 

Som en visuel foranstaltning, i forhold til at sikre en skattemæssig optimering, er der indsat en række, hvor 

der fremkommer en rød farve, hvis den realiserede gevinst overskrider progressionsgrænsen. Der er ikke 

nogen beregningsmæssig effekt, og er alene en visuel kontrol. 

Progressionsgrænsen for lav til høj beskatning af aktieindkomst er lighed med andre grænser også blevet 

fremskrevet, med udgangspunkt i historiske værdier, hvor der skal tages stilling til en evt. manuel 

fremskrivning. Det vil gøres manuelt, hvis det vurderes at den historiske udvikling ikke vil være aktuel 

fremadrettet. 

I bunden af arket er der indbygget en optimeringsmakro, som assisterer med at optimere de realiserede 

beløb, til i videst muligt omfang at holde sig under progressionsgrænsen for høj beskatning. Dette gøres ved 

brug af Excels ’Problemløser’-funktion (står som ’Solver’, hvis man anvender en engelsk udgave af Excel). I 

udfyldt form ser det således ud: 

Problemløseren er alene en hjælp og kan ikke 

levere et facit på en korrekt skattemæssig 

optimering. Der vil derfor være behov for 

manuel tilpasning efter at der er kommet et 

forslag. 

Problemløseren er programmeret til at give 

en nulsum af summen af 

progressionsgrænserne og af summen af det 

samlede realiseret beløb til beskatning. 

Summen udgør her alle tredive perioder. 

Dette gøres ved at Problemløseren udfylder 

felterne for realiseret kursgevinst (som er det 

nederste felt, hvor det er muligt at indtaste 

beløb). Det er sat som en begrænsning at disse 

værdier alle skal være lig med eller større end nul, da feltet ellers vil virke som en tilgang hvis værdien er 

negativ.  

Den anden begrænsning er lavet for at sikre at progressionsgrænserne i videst muligt omfang overholdes. 

Det betyder at den realiserede aktieindkomst (udbytter + realiseret kursgevinst) ikke bør overskride 

Figur 9: Programmering af problemløser, kilde: egen tilvirkning 
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progressionsgrænsen. 

Da problemløser ikke kan beregne hver enkelt periode, samtidig med at den ser alle perioderne som en 

helhed, betyder det at der kan og vil være beløb, som ikke giver nogen mening. Problemløseren kan samtidig 

overskride de tidligere nævnte datavalideringer, og det bedste resultat opnås ved at nulstille samtlige felter 

i rækken for realiseret kursgevinst, og så lade den optimere. Resultatet (nulsummen) kan ikke forventes at 

blive nul, men der er herefter en approksimering, som der manuelt kan tilrettes for i videst muligt omfang at 

sikre en skattemæssig korrekt afvikling af porteføljen.  

Inddata, KGL 

Arket er opbygget til at beregne og opstille amortiseringstabeller for annuitetslån ud fra angivne input. Der 

har været behov for at sikre en tilstrækkelig fleksibilitet i arket, så lån kan starte i en given periode, når der 

er akkumuleret tilstrækkeligt med frie reserver til dette. 

Arket fungerer ved at udfylde de gult markerede felter med en hovedstol, hvor længe fordringen løber og i 

hvilken periode denne starter. Til slut indtastes en rentesats. 

Så snart et lån er udfyldt, dannes der en amortiseringstabel, der som udgangspunkt er skjult. Denne kan 

dog findes ved at udvide felterne med dispositionerne i venstre side. Resultaterne fra denne beregning, 

herunder primært renteindtægterne, lægges sammen under den samlede renteindkomst for hver periode. 

Også her er det muligt at udvide sammentællingen og se hvor de forskellige tal kommer fra. 

Beregningen af amortiseringstabellen tager udgangspunkt i den inverse annuitetsformel, som beregner 

ydelsen i tabellen: 

𝐻 ∗
𝑟

(1 − (1 + 𝑟)
 

Hvor H er hovedstol, r er rente for perioden og n er antal perioder. 

H er givet ved at indtaste hovedstolen i arket. Renten r, er givet ved indtastning i arket, og er angivet som 

den årlige rente. Dette gør også at antal perioder, n er angivet i hele år. Havde der været kvartalsterminer, 

ville der have været fire gange så mange perioder, mens rentesatsen havde været fire gange mindre. 

Når ydelsen er beregnet, beregnes renterne ud fra restgælden, og afdraget opstår som en difference 

mellem ydelsen og renten. Afdraget mindsker herefter restgælden i den efterfølgende periode, hvor der så 

beregnes en mindre rente, et større afdrag, mens ydelsen fortsat er den samme. I amortiseringens sidste 

periode skal afdrag og restgæld være identiske for at lånet er endeligt tilbagebetalt og beregningen ses som 

korrekt. 

Arkets begrænsning består i at der ikke kan laves en amortisering, som går ud over periode 30. Det betyder 

at hvis en fordring starter i periode 18 og løber over 20 perioder, vil lånet automatisk blive begrænset til 12 
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perioder. Beregningen tilretter sig automatisk dette (n = 12), men de indtastede værdier retter sig ikke 

automatisk, og bør tilrettes manuelt for at dette står korrekt.  

Værdien, som der beregnes skyldig skat efter, er her den samlede renteindkomst, som er markeret med fed 

skrift. 

De samlede afdrag er beregnet samlet for perioderne, og disse anvendes til at opgøre pengestrømmen i 

arket for dette. 

Inddata, VSO 

For dette ark arbejdes der med virksomhedsskatteordningen. Ud fra et givent skattepligtigt overskud, sker 

der en disponering af resultatet, som sker med baggrund i hævninger. Det som ikke hæves og indregnes 

som personlig indkomst, indregnes i stedet som opsparet overskud, som der ligeledes beregnes en 

virksomhedsskat på. Dette kan bedst beskrives ved brug af kassesystemet. 

 

Kassesystemet er fleksibelt ved, at man kan sætte sine værdier, og så regne baglæns, indtil man når det 

ønskede resultat. Kender man for eksempel det skattepligtige overskud, og vil have en personlig indkomst 

svarende til topskattegrænsen, vil det være at fylde resten af felterne ud, så disse stemmer overens. 

Eksemplet forneden viser netop dette. 

 
Figur 10: regneeksempel i kassesystemet, kilde: egen tilvirkning 

I eksemplet vises fordelingen af et skattepligtigt, fiktivt overskud, som er optimeret til topskattegrænsen 

(værdien i dette felt er gældende for 2020 og er før træk af AM-bidrag og andre fradrag).  

Det skattepligtige overskud starter med at blive fordelt mellem kapitalafkastet og det resterende overskud. 

Da kapitalafkastsatsen som tidligere beskrevet er 0% for 2020, vil værdien derfor være nul. Herefter skal 

det resterende overskud fordeles mellem hvad der er personligt indkomst og hvad der tilhører 

virksomheden fremadrettet. Den personlige indkomst beskattes i beregningsarket som en del af den 

personlige indkomst, mens virksomhedsindkomsten beskattes separat med en virksomhedsskat, som er 

tilsvarende selskabsskatten (2020: 22%), og som behandles som en forskudsskat i beregningsarket. 

Kapitalafkast (kapitalindkomst)
Skattepligtigt overskud
efter rentefradrag Personlig indkomst

Opsparet overskud

Resterende overskud

Virksomhedsindkomst

Virksomhedsskat (22%)Opsparet overskud Opsparingsfaktor
134.804,28 1,28

0

750.000,00 577.174,00

750.000,00 134.804,28

172.826,00Hævning
615.195,72

38.021,72
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For at hævningerne stemmer i eksemplet, vil der være hævet svarende til summen af den personlige 

indkomst og den skyldige virksomhedsskat. Det opsparede overskud nederst til højre stemmer til 

differencen mellem det skattemæssige resultat og det hævede beløb, samt til det beregnede beløb i 

boksen ’Opsparet overskud’. Opsparingsfaktoren beregnes ud fra virksomhedsskatten og er et udtryk hvor 

meget af virksomhedsindkomsten som opspares. Jo højere virksomhedsskat, desto lavere opsparing, da 

mere skal der betales i skat. 

Af praktiske årsager gengives kassesystemet ikke i denne opstilling for hver enkelt periode, men beregnes i 

en mere simpel opstilling, så denne nemmere kan skaleres til 30 perioder. Fremgangsmetoden er den 

samme. 

De data, som skal føres ind i arket, er først og fremmest det skattepligtige resultat for periode 1. Herfra sker 

der en inflationskorrektion for de efterfølgende 29 perioder, og der er ikke behov for at udføre yderligere 

for rækken. 

Herefter skal man bestemme kapitalafkastet i absolutte tal. Som udgangspunkt vil den være nul i 

beregningen, da det ikke forventes at kapitalafkastgrundlaget ændrer sig i perioderne. 

Virksomhedsskattesatsen sættes ligeledes for hver periode, og er som udgangspunkt sat til 2020-niveau for 

hele beregningsperioden. Hvis satsen ændres for en periode, vil der ske en ændring i beregningen af det 

opsparede overskud i bunden af arket, hvor man manuelt skal oprette den nye skattesats, for at denne 

bliver registreret i opgørelsen af det opsparede overskud. Som udgangspunkt vil der være et behov for en 

manuel tilretning i beregningsarket, hvis der er andre skattesatser end udgangspunktet, da denne 

beregning ikke er avanceret nok til at trække det rigtige beløb først. Listen fremkommer ved at udvide 

dispositionen i venstre side af arket. 

Det opsparede overskud opgøres i bunden af arket og akkumuleres løbende. Hvis der sker et stort træk på 

det opsparede overskud, vil modellen være i stand til at begrænse trækket til det maksimalt opsparede og 

beregne en acontoskat ud fra dette, som vil blive modregnet i den skyldige skat i beregningsarket. Man skal 

dog være opmærksom på, at hævningen kan være så stor, at det opsparede overskud reelt overskrides, og 

man bør derfor efterregne og sikre at det maksimalt er det opsparede overskud, som reelt trækkes, da der 

ikke er sat noget loft over en maksimal hævning. 

Det sidste man skal tage stilling til i arket, er hævningerne. Hævningerne kan beregnes og indtastes 

manuelt som man ønsker det, ud fra samme princip som i kassesystemet. For at hjælpe med at optimere til 

topskattegrænsen er der dog indbygget to makroer i arket. Én til at skatteoptimere for alle perioder og én 

til at optimere et bestemt år, som man selv definerer. 

Anvendelsen af makroerne kræver at der er tastet værdier ind i felterne for hævninger, svarende til 

minimum 22% af de skattepligtige resultater for hver deres respektive perioder. Dette skyldes at 
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beregneren har brug for grænseværdier til at komme med forslag til en optimering, og da hævninger op til 

22% svarer til den betalte virksomhedsskat, vil det være her grænsen findes. Der er ikke nogen øvre 

grænse, så den enkle fremgang er at indtaste markant store værdier ind i felterne, for så at aktivere 

makroen, så denne kan danne et forslag. 

Grænseværdien er nødvendig for begge makroer, men for optimeringen af én bestemt periode er det 

tilstrækkeligt at føre grænseværdien for den specifikke periode, som man indtaster i det gule felt til højre 

for denne makro. 

Ark for beregning 

I dette ark sker den endelige beregning, hvor inddata fra de øvrige ark samles og den skyldige skat findes. 

Måden arket beregner på er opsummeret i figuren herunder. 

 
Figur 11: Hvorledes de forskellige værdier føres rund i beregningsarket, kilde: egen tilvirkning 

Figuren skal forstås ved at der er sket en opdeling i beregningen af de forskellige indkomst- og 

fradragstyper. Disse giver en samlet skattepligtig indkomst. Fra alle de forskellige typer vil forskellige 

værdier blive anvendt i beregningen af den skyldige skat, ligesom der kan være mellemregninger i de 

forskellige typer, som anvendes direkte nede i beregningen af den skyldige skat. Et eksempel herpå er AM-

bidraget, som fastsættes under den personlige indkomst, og hvor resultatet herfra føres direkte ned til den 

samlede skyldige skat for perioden. 

I arket er der ingen mulighed for at føre manuelle data, da det alene er et beregningsark, som påvirkes af 

inddata fra de øvrige inddataark. 

Personlig indkomst 

Den personlige indkomst beregnes ved at indhente den beregnede indkomst fra VSO-ordningen. Herefter 

fratrækkes AM-bidraget ud fra den anvendte sats, som hentes fra data vedrørende PSL. Det beregnede AM-

bidrag føres videre ned til den beregnede skyldige skat og indregnes dér. 

Til slut fratrækkes eventuelle reguleringer, såsom forsikringer, som betales af den selvstændiges 

virksomhed. 
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Kapitalindkomst 

Denne beregnes simpelt, ved at sammenlægge renteindtægter fra fordringer omfattet af KGL og eventuelle 

bankindeståender, fratrukket renteudgifter omfattet af PSL. 

Ligningsmæssige fradrag 

Disse fradrag er en kombination af indtastede beløb fra tidligere ark, samt beregnede fradrag. For 

sidstnævnte er der beskæftigelsesfradraget og jobfradraget, som er relevante her. Begge beregnes ud fra 

den personlige indkomst før AM-bidrag og multipliceres med deres respektive sats. De begrænses af de 

’lofter’, som er defineret i arket vedrørende PSL. 

Der er her alene tale om beløb, som negativt påvirker den skattepligtige indkomst. Dette er en fordel for 

den selvstændige, da den skyldige skat af samme årsag vil blive mindre. 

Aktieindkomst 

Aktieindkomsten er indhentet fra arket vedrørende ABL. Det samlede afkast består af den realiserede 

kursgevinst og udbetalt udbytte fra værdipapirer, som beskattes identisk og som begge indgår i den 

samlede aktieindkomst. 

Skattepligtig indkomst 

Den skattepligtige indkomst består af summen af den personlige indkomst, kapitalindkomsten, fratrukket 

ligningsmæssige fradrag og aktieindkomsten. Dette samlede tal føres videre ned beregningen af den 

skyldige kommuneskat og kirkeskat. 

Beregning af skyldig skat 

Den endelige beregning af den skyldige skat er så vidt muligt opdelt efter hver enkelt beskatningstype, så 

det også er overskueligt, om der er betalt eksempelvis topskat af et beløb. 

AM-bidraget er beregnet under den personlige indkomst, og der refereres derfor i arket til denne. 

Bundskatten beregnes som værende satsen for bundskatten multipliceret med summen af den personlige 

indkomst og kapitalindkomsten, da sidstnævnte også indgår i topskattegrundlaget. 

Kommuneskatten beregnes af hele den skattepligtige indkomst fratrukket aktieindkomsten (da denne 

beskattes separat) multipliceret med kommuneskattesatsen. 

Topskatteberegningen for personlig indkomst aktiveres, når den personlige indkomst efter fradrag af AM-

bidrag og andre reguleringer overstiger den fastsatte topskattegrænse i ark for PSL. Herefter tager den 
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differencen mellem den personlige indkomst efter fradrag af AM-bidrag og andre reguleringer og den 

fastsatte topskattegrænse. Denne værdi bliver så multipliceret med satsen for topskat. 

Topskatteberegningen for kapitalindkomst aktiveres, når indtægterne fra kapitalindkomst overskrider den 

fastsatte topskattegrænse for positiv nettokapitalindkomst i ark for PSL. Denne grænse varierer som 

tidligere beskrevet efter om den selvstændige er gift eller ej. Den skyldige skat beregnes herefter som 

differencen mellem den positive nettokapitalindkomst og topskattegrænsen for denne, multipliceret med 

satsen for topskat. 

Kirkeskatten beregnes som satsen for kirkeskat multipliceret med den skattepligtige indkomst fratrukket 

aktieindkomsten. 

Virksomhedsskatten beregnes i arket for VSO, og hentes derfra. 

Beregningen af den skyldige skat af aktieindkomst er ligeledes opdelt i henholdsvis høj og lav beskatning. 

For den lave beskatning er beregningen en simpel multiplikation mellem satsen for lav beskatning og hele 

den skattepligtige aktieindkomst. 

Den høje beskatning aktiveres, når aktieindkomsten er over den i arket for ABL fastsatte 

progressionsgrænse. Her beregnes forskellen mellem den samlede skattepligtige aktieindkomst og 

progressionsgrænsen, som herefter multipliceres med forskellen mellem den høje og lave sats for 

beskatning af aktieindkomst. 

Disse gennemgåede beregninger relaterer sig primært til hvilken skat der skal betales. De efterfølgende 

beregninger vedrører de nedslag, som diverse beløbsgrænser og fradrag tillader. 

Først beregnes personfradraget separat for henholdsvis bundskat, samt kommune- og kirkeskat. For 

bundskatten beregnes denne ved en multiplikation af satsen for bundskatten og det samlede 

personfradrag. 

Kommune- og kirkeskatten beregnes ved at summen af kommune- og kirkeskat sammenlægges og 

multipliceres med personfradraget. I tilfælde af, at den selvstændige ikke er medlem af folkekirken, vil det 

alene være satsen for kommuneskat, som der beregnes med. 

I tilfælde af at der er negativ kapitalindkomst, er arket også i stand til at beregne et nedslag på dette, 

svarende til den opgivne sats i arket for PSL, multipliceret med den negative kapitalindkomst. Denne effekt 

er dog begrænset til det opgivne beløb i ark for PSL, multipliceret med denne sats. 

Herefter kommer nedslag for beskatning over givne topgrænser. Topgrænsen er i arket defineret ved 

summen af satserne for bundskat, kommuneskat og topskat. Hvis disse tilsammen er højere end de 

fastsatte lofter i arket for PSL, vil der komme et nedslag, så lofterne overholdes. Det kan være, hvis 

kommuneskatten er tilstrækkelig lav, at loftet overholdes og at der ikke sker nedslag. 

Lofterne er opdelt for henholdsvis beskatning af personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst. Der 
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sker en aktivering, når der er beløb i både bundskat, kommuneskat og enten topskat for personlig indkomst 

eller topskat for den positive nettokapitalindkomst. 

Forskudsskatten svarer til det beløb, som hæves af det opsparede overskud i ark for VSO, multipliceret med 

satsen for virksomhedsskat. Denne vil så fremgå som en acontoskat og nedbringe den samlede skyldige 

skat. 

Den samlede skyldige skat opgøres til slut som en sum af den samlede beregning. Forneden vil der være en 

fordeling, som opdeler skatten i ’almindeligt’ betalt skat og i topskat. Den ’almindelige’ skat defineres her 

som den minimumsbeskatning man kan forvente, så som beskatning af aktieindkomst til lav sats, bundskat, 

kommunalskat m.m.  

Topskatten er defineret som den andel, der er betalt med forhøjede satser, såsom topskat og høj 

beskatning af aktieindkomst. I denne modregnes nedslag for beskatninger over topgrænserne for personlig 

indkomst og positiv nettokapitalindkomst. Nedslagene medtages her, da det vurderes at det giver et mere 

retvisende udtryk for, hvor meget topskat der betales. Ydermere vil nedslagene forsvinde, hvis der ikke er 

nogen topskat beregnet for personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst. 

Pengestrøm 

I dette ark opgøres pengestrømmene for den selvstændige. Dette gøres i praksis ved at inddele den i fire 

dele. 

Først opgøres pengestrømmen af de skattepligtige indtægter før træk af skat. Disse er for 

overskuelighedens skyld inddelt i hævet fra personlig virksomhed, kapital- og aktieindkomst. 

Det hævede beløb fra den personlige virksomhed anvendes, da skatten, som betales af dette, fratrækkes 

længere nede i arket. Havde alene den personlige indkomst været anvendt, ville virksomhedsskatten, som 

afhængigt af hævningens størrelse, have været fratrukket allerede dér, for så at blive trukket igen under 

den skyldige skat. Ligeledes ville det have været tilfældet med AM-bidraget. For at begge ikke bliver trukket 

fra pengestrømmen dobbelt, er det tilstrækkeligt at bruge hævningen for et udtryk for pengestrømmen. 

Dette giver også en god logisk mening, da hævninger netop, krone for krone, er de likvider, som den 

selvstændige har til rådighed. 

Kapitalindkomsten er et udtryk for renter i både ind- og udlån, og kan derfor være en både negativ og 

positiv værdi. Værdien hentes fra beregningsarket, hvor den er summeret.  

Aktieindkomsten er den samlede aktieindkomst af både udbetalt udbytte og realiserede kursgevinster, før 

skattetræk. I forhold til udbytte kan der argumenteres for at dette burde være en nettoværdi, da 

aktieskatten ofte tilbageholdes til en lav sats, men denne vil i stedet være indeholdt i den betalte skat 

længere nede i arket for samme periode. Derfor, for at undgå dobbeltbeskatning i beregningen, vil det 
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være bruttobeløbet som fremgår. Beløbene hentes fra beregningsarket, hvor den samlede aktieindkomst er 

summeret. 

Den samlede indkomst før skattetræk er herefter summeret. 

Forbruget fra privaten opgøres herefter. Denne udgør her den betalte skat og det privatforbrug, som udgår 

fra privaten. 

Den betalte skat hentes fra beregningsarket, hvor denne er opgjort. Som gennemgået tidligere er denne et 

udtryk for den skyldige skat på alle skattepligtige værdier, som er tilgået den selvstændige i året, herunder 

aktie- og kapitalindkomst. 

Herefter opgøres forbruget. Satsen hentes fra arket omkring generel information og inflationsreguleres i de 

efterfølgende perioder, med den inflationssats, som er opgivet i samme ark som forbrugssatsen. Disse 

summeres til sidst, for at give et udtryk for, hvor mange likvider den indestående har skullet betale til sine 

private kreditorer (herunder SKAT). 

Herefter opgøres pengestrømmen fra investeringer. Disse vil bestå af afdrag på fordringer omfattet af KGL, 

samt realiserede kursgevinster fratrukket gevinsten. 

Afdragene på fordringer vil tilsvarende ikke indeholde renterne, da disse allerede er omfattet under 

kapitalindkomsten øverst i arket. Det er derfor alene de likvider, som er udlånt til at starte med, som 

kommer tilbage, afdrag efter afdrag. Disse vil have en positiv effekt på pengestrømmen, og vil være til 

rådighed til at investere på ny, enten i værdipapirer eller nye fordringer. 

I forhold til den realiserede kursgevinst, fratrækkes gevinsten, da denne allerede er omfattet af 

aktieindkomsten, som er opgjort øverst i arket. Der kan derfor mere være tale om en form for hævning af 

det indskud, man har haft i porteføljen. Hævningen vil derfor være til rådighed til nye investeringer og 

påvirke pengestrømmen positivt. 

Til slut opgøres forbruget på investeringer. Disse vil grundlæggende kunne forventes at være større, enkelte 

beløb, da eksempelvis en fordring vil kræve en større mængde likvider, som trækkes på én gang, for så at 

påvirke den fremtidige pengestrøm positivt i de efterfølgende perioder, som denne løber.  

Investeringerne hentes fra henholdsvist arket for ABL og KGL, hvor sidstnævnte beregner ud fra 

startperioden på de op til fem mulige lån. Investeringer i værdipapirer omfattet af ABL hentes alene fra 

årets samlede investering. 

Til slut summeres periodens pengestrøm, samt den akkumulerende pengestrøm, som vil være til rådighed. 
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Resultat 

På det sidste ark sammenfattes resultaterne for de værdier, som vurderes relevante for at kunne vurdere 

beregningens effekt. 

Til dette beregnes først den samlede betalte skat for hele perioden, og deraf opgøres også den samlede 

betaling af topskat. Den samlede betalte skat er allerede opgjort i arket for pengestrøm og refereres derfra. 

For topskatten hentes denne værdi fra beregningsarket, hvor der er foretaget en opdeling mellem de 

forskellige skattetyper. 

Den relative betaling af topskat ud af den samlede skat vises herefter. 

Herefter opgøres der en stærkt forsimplet balance af den selvstændiges private formue, hvor først den 

samlede opsparing i VSO og urealiseret gevinst i værdipapirer vises. Da udlån ikke kan løbe ud over de 

angivne perioder, vil der derfor ikke blive vist nogen af disse. 

Begge disse værdier er hentet i periode 30 for hver sit respektive ark. 

Som modvægt i balancen, er der beregnet en omtrentlig skyldig skat, hvis det hele bliver realiseret i den 

efterfølgende periode. Her er opsparingen i VSO multipliceret med skatteloftet for personlig indkomst for 

periode 30, og det samme er gjort for værdipapirerne med satsen for høj beskatning for periode 30. Dette 

giver en samlet udskudt skat, som skal fratrækkes i aktivmassen, for at give en egenkapital. 

Der tages her ikke hensyn til den selvstændiges likvider, da disse ikke har nogen skattemæssig værdi. Af 

samme årsag vises den samlede beholdning i værdipapirer ikke, da det oprindelige investerede beløb kan 

trækkes ud, uden at blive beskattet. 

Til visuelt at gennemskue udviklingen af skattebetalinger til både høj og lav sats, er der opstillet 

søjlediagrammer til at give et overblik. 

Den første graf viser visuelt hvor meget skat der er betalt hver periode, og om der er tale om en lav 

beskatning eller høj beskatning, hvilket vises med hver sin farve. Der inddeles ikke i de forskellige kategorier 

(eksempelvis om det er kapital- eller aktieindkomst). 

Der er også oprettet et søjlediagram for opsparing i VSO, hvor alene udviklingen vises over den beregnede 

periode. 

Ligeledes er der oprettet et søjlediagram for udviklingen i værdipapirerne, hvor der er sket en opdeling i det 

investerede beløb og i den kursgevinst, der er påløbet over perioden. 

Disse værdier og visualiseringer skal anvendes til at overskue, hvilke optimeringer, som der skal foretages, 

når selve beregningsprocessen iværksættes.  

 

 



Side 58 af 118 
 

Udførsel af skattemæssige beregninger 

Målsætning 

Der vil blive udført to scenarier, én hvor der søges en optimering af skattebetalingerne, og én hvor der ikke 

planlægges på at udnytte skattelofterne. Som tidligere beskrevet vil de indtægtsmæssige vilkår for begge 

scenarier være identiske, så indtjening fra eksempelvis den selvstændiges virksomhed er identisk. Det er 

derfor alene beskatningstidspunkterne, som er relevante. Begge scenarier vil blive forklaret herunder. 

Optimal skatteberegning 

For dette scenarie søges at udføre en optimalt skattemæssig beregning. Dette vil forsøges gjort ved 

følgende værktøjer: 

1. Udnytte VSO-ordningen, så der ikke betales topskat i perioden. 

2. Indrette udlån, så der ikke betales topskat af positiv nettokapitalindkomst. 

3. Realisere kursgevinster på værdipapirer, så disse stemmer til progressionsgrænsen. 

4. Fjerne unødvendige skatter. 

5. Lade den selvstændige være gift, så progressionsgrænser fordobles. 

De ovenstående punkter 1-3 er det optimale scenarie, men der skal løbende vægtes mellem om der skal 

realiseres en større skattebetaling mod at have flere likvider til rådighed for at kunne indskyde disse i nye, 

pengestrømsskabende aktiviteter. Dette vil særligt have en betydning i starten af den beregnede periode, 

da det er her, hvor formuegrundlaget vil blive lagt. Der vil dog være en højere prioritering i at spare skat, 

end at forsøge at øge formuen. 

Punkterne 4-5 vil blive blandt andet inkludere at afmelde kirkeskatten og lade den selvstændige være gift. 

Men tanken om at undgå unødige skatter, inkluderer ligeledes punkterne 1-3, hvor det ikke vurderes 

nødvendigt at betale mere end højst nødvendigt i skat. 

At være gift tillader et større råderum i forhold til at realisere nogle af indtægterne til en lavere beskatning. 

At være gift i dette scenarie sker alene på grund af de formuemæssige forhold, selv om det ikke vurderes at 

være det generelle tilfælde i samfundet. Der tages som tidligere nævnt ikke hensyn til religiøse forhold i 

beregningen, hvorfor den selvstændige alene af skattemæssige årsager fravælger at være medlem af 

folkekirken. 
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Suboptimal skatteberegning 

Denne beregning vil ikke søge i samme grad at udnytte de samme mekanismer, som dem optimale 

skatteberegning. Men dette skal ikke tolkes som at disse ignoreres. Optimeringer til topskattegrænsen i 

VSO vil stadig kunne forekomme, men det er ikke en prioritering. Det samme gør sig gældende med udlån 

og hævninger af realiserede kursgevinster. Det kan argumenteres at der vil være flere ’lystbetonede’ 

beslutninger, hvor den selvstændige mere uvilkårligt flytter rundt på formuen for at øge afkast, og der vil 

ikke blive fulgt et decideret mønster eller være nogen særlige prioriteter udover formues størrelse. Der vil 

derfor i højere grad være tale om at maksimere pengestrømmen. 

Den selvstændige vil i dette scenarie være medlem af folkekirken, men vil fortsat være gift, da 

beregningerne i så fald vil være mere sammenlignelige. 

Generelle inddata for begge scenarier 

I dette afsnit vil de generelle inddata blive gennemgået, ark for ark, for at skabe et overblik over hvordan 

beregningen forløber. 

Generel information 

1. Civilstatus er sat til at være gift 

2. Satsen for privatforbrug er sat til 40% 

3. Inflationssatsen er sat til 1,25% 

For sammenligningens skyld er den selvstændige gift i begge scenarier. Dette gøres for bedre at kunne 

opgøre den samlede effekt af en skattemæssig optimering. 

Satsen for privatforbruget er sat efter en konkret vurdering af den selvstændige. For denne beregning 

betyder det, at for hver krone, som den selvstændige har i samlet indkomst før skat, vil 40 øre blive brugt 

på forbrug. Når skatten er fratrukket, vil der være et beløb til videre opsparing. 

Inflationssatsen er sat på niveau med de sidste ti års inflation (som var beregnet til 1,24%) og vurderes at 

være anvendelig under forudsætningen om den stabile økonomi. 

Inddata, PSL 

Der er indsat renteudgifter for hele perioden, som bliver påskrevet i en cyklus på 6 år. Dette sker på 

baggrund af en antagelse om at den selvstændige køber bil hvert 6. år, og optager et lån for at finansiere 

dette. Der tages udgangspunkt i et lån på DKK 360.000, med en løbetid på 6 år og en årlig rente på 2,5%. 
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Ved anvendelse af samme beregningsmetode som for fordringer omfattet af KGL fås de beregnede renter, 

som er anført i beregningen. 

Gruppelivsforsikring og forsikringer indgår som en del af skattegrundlaget, og forstås her som værende 

forsikringer betalt gennem virksomheden (eksempelvis som led i en sundhedsforsikring, samt 

gruppelivsforsikring). Værdierne sættes til DKK 1.000 for gruppelivsforsikringen og til DKK 2.000 for 

forsikringerne. Det vurderes at være passende beløb, som også bliver inflationsreguleret for de 

efterfølgende perioder. 

Fagligt kontingent og A-kasse er ligeledes indsat, og er sat efter tilgængelige priser12. 

Der er ikke sat værdier for diverse fradrag. 

Ud fra antagelsen om stabil økonomi, foretages der ikke ændringer på diverse skattesatser og der foretages 

ikke yderligere ved disse værdier. 

I forhold til grænseværdierne, sættes fremskrivningsværdierne efter nedenstående tabel: 

 
Tabel 10: Fremskrivning af fradrag og skattegrænser. Kilde: Beregningsark 

For topskatten fastholdes fremskrivningsniveauet og afrundes op til 3%. Dette vil give en slutværdi i periode 

30, som er mere end dobbelt af periode 1-niveauet (fra DKK 531.000 til DKK 1.246.200)13. Dette vurderes 

plausibelt, når den samlede periode tages i betragtning. 

For de forskellige fradrag, tages der udgangspunkt i inflationen. Dette stemmer også overens med 

udviklingen i personfradraget, og udviklingen på disse fradrag følger hinanden. Nogle af de gennemsnitlige 

udviklinger er over denne værdi, men dette vurderes at skyldes politiske tiltag, som har accelereret 

værdiernes stigning. 

Fradraget for den positive nettokapitalindkomst sættes til samme niveau som udviklingen i 

progressionsgrænsen for beskatning af værdipapirer omfattet af ABL, som beskrives under afsnittet for 

dette. Dette gøres, da det er de samme mekanismer, som grænserne arbejder for, samt at den 

gennemsnitlige udvikling er tilstrækkeligt tæt på. 

 
12 https://www2.3f.dk/optagelse/da/p0045?k=blivmedlemcard. Senest tilgået 12-01-2021 
13 Se beregningsark for disse værdier 

Fremskrivning for progressionsgrænser 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udvikling i topskat 459.200,00 467.300,00 479.600,00 498.900,00 513.400,00 531.000,00 544.800,00
Fremskrivning, år til år 1,76% 2,63% 4,02% 2,91% 3,43% 2,60%
Udvikling i beskæftigelsesfradrag 26.800,00 28.000,00 30.000,00 34.300,00 37.200,00 39.400,00 40.600,00
Fremskrivning, år til år 4,48% 7,14% 14,33% 8,45% 5,91% 3,05%
Udvikling i jobfradrag 0,00 0,00 0,00 1.400,00 2.100,00 2.600,00 2.600,00
Fremskrivning, år til år 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 23,81% 0,00%
Udvikling i personfradrag 43.400,00 44.000,00 45.000,00 46.000,00 46.200,00 46.500,00 46.700,00
Fremskrivning, år til år 1,38% 2,27% 2,22% 0,43% 0,65% 0,43%
Udvikling i fradrag for positiv nettokapitalindkomst82.800,00 83.800,00 85.600,00 87.600,00 89.600,00 91.600,00 93.600,00
Fremskrivning, år til år 1,21% 2,15% 2,34% 2,28% 2,23% 2,18%

2,00%

1,23%

2,07%

Gennemsnitlig udvikling

2,89%

7,23%

12,30%

Faktisk fremskrivning

3,00%

1,25%

1,25%

1,25%
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Inddata, ABL 

Den årlige udvikling i kurser, samt de årlige udbyttebetalinger, er alle blevet gennemgået under 

afgrænsningerne, og er ført ind i arket ud fra disse værdier. Der er mulighed for at tilrette dem manuelt, 

men dette er ikke blevet gjort. 

Den årlige fremskrivning er fast på den beregnede gennemsnitsværdi, jf. nedenstående tabel: 

 
Tabel 11: Fremskrivning af progressionsgrænse for aktieindkomst. Kilde: Beregningsark 

Den historiske udvikling vurderes at være retvisende for den forventede, og fastholdes derfor. 

Inddata, KGL 

Der er ikke generelle data for denne. For sammenligningens skyld, vil det dog blive søgt at oprette de 

samme lån for begge beregninger. 

Inddata, VSO 

Det skattepligtige resultat fra virksomheden sættes til DKK 1.250.000. Dette gøres med baggrund i at den 

selvstændige i en årrække har opbygget virksomheden til dens nuværende niveau og derfor har et 

fornuftigt overskud. Dertil kommer, at ved at sætte overskuddet til en vis størrelse, vil det være enklere at 

vise de forskelle i beregningerne, som opstår på baggrund af optimeringerne. Eksempelvis vil der være en 

større forskel ved brug af VSO, når der sker skatteoptimering kontra ingen skatteoptimering. 

Virksomhedsskatten fastholdes for alle 30 perioder på 22%. Der vil derfor for det opsparede overskud alene 

indregnes til 22%. Dette stemmer overens med forudsætningen om den stabile økonomi. 

Beregning, Pengestrøm og Resultat 

Der er ikke nogen inddata til disse ark. 

 

I de efterfølgende afsnit vil detaljerne for hver beregning blive gennemgået, og der vil periode for periode 

blive forklaret, hvad der er foretaget, samt hvilken prioritering, der har været. Dette kan ligeledes følges i 

beregningsark for begge scenarier. 

Generelt disponeres beløbene for hver periode med hele DKK 5.000’er for enkelthedens skyld. 

 

Fremskrivning for progressionsgrænser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lav sats, grænse 98.400,00 99.800,00 101.200,00 103.400,00 105.800,00 108.000,00 110.600,00 113.000,00
Stigning ift. Året før 1,42% 1,40% 2,17% 2,32% 2,08% 2,41% 2,17%

2,00%

Gennemsnitlig fremskrivning
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Beregning af den skattemæssige optimering 

For periode 1 er der alene bevægelser i pengestrømmen, som stammer fra VSO. Her forstås det, at der ved 

slutningen af periode 1, er opbygget en pengestrøm. Her vil en investering af disse ikke have nogen effekt 

for periode 1, da eksempelvis årets kursudvikling på værdipapirerne allerede er blevet afviklet. 

Pengestrømmen på DKK 71.232 videreføres derfor fra periode 1 til periode 2, hvor disse investeres primo. 

VSO er for denne periode optimeret til topskattegrænsen, hvor resten af det skattepligtige overskud er 

blevet opsparet og der afregnes virksomhedsskat. 

For de efterfølgende perioder 2-10 investeres pengestrømmene her i værdipapirer, for at opbygge en 

kapital, som både kan give udbytte og understøtte genereringen af pengestrømmen. VSO er fortsat 

optimeret til topskattegrænsen, og det er derfor primært investering i værdipapirer, som understøtter 

genereringen af en større pengestrøm.  

I periode 11 ønsker den selvstændige at afgive et lån til sit erhvervsnetværk. For at kunne finansiere dette, 

realiseres der i slutningen af periode 11 værdipapirer, svarende til en gevinst på værdipapirer til 

progressionsgrænsen, hvor der er taget højde for udbyttebetalinger. Herved trækkes der DKK 256.023 ud af 

det investerede beløb (svarende til kostprisen), som der ikke skal betales skat af. Samtidig er der en gevinst 

på DKK 134.900 (som består af udbytte + kursgevinst) som der skal betales skat af. Dette øger 

pengestrømmen betragteligt for perioden, men da realiseringen sker i slutningen af periode 11 for at tage 

hensyn til udbyttebetalinger og kursreguleringer, sker udlånet ikke i denne periode. 

VSO er for denne periode fortsat optimeret til topskattegrænsen. 

I arket ’Inddata, ABL’ er der rød markering på perioden, som fremkommer når progressionsgrænsen 

overskrides. Dette skyldes alene afrundinger, og det er visuelt kontrolleret at denne grænse er overholdt. 

I starten af periode 12 udlånes DKK 500.000 til erhvervsnetværket. Da lånet er dels det første lån, og dels et 

forholdsvist lille lån, sættes renten på grund af en risikobedømmelse til 8%, hvilket er i den høje ende af 

renteintervallet. Den udlånte periode forløber sig over 10 perioder. Ultimo i periode 12 betales første 

ydelse, hvilket giver en forbedret pengestrøm gennem afdragene, samt renteindtægterne, som der dog 

betales skat af. Nettokapitalindkomsten er fortsat under den skattemæssige grænse for topskat. 

VSO er optimeret til topskattegrænsen for denne periode. 

I periode 13 og 14 investeres pengestrømmen i værdipapirer. På dette tidspunkt er pengestrømmene 

blevet markante, ved at der både kommer likvider fra udlån og udbytte. VSO er fortsat optimeret til 

topskattegrænsen, men denne er også stigende fra periode til periode, hvilket øger pengestrømmen fra 

den selvstændiges virksomhed. 

I periode 15 forberedes der til endnu et udlån i periode 16. Dette sker for at diversificere indtægtskilderne. 

Så i slutningen af periode 15 realiseres der værdipapirer op til progressionsgrænsen. Ud over kursgevinsten 
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giver dette en positiv pengestrøm på DKK 256.290, som trækkes fra det oprindeligt investerede beløb 

(kostprisen). Kursgevinsten føres over den skattepligtige indkomst. Ligesom i periode 11 er der også en rød 

markering på denne periode, men det er kontrolleret at progressionsgrænsen er overholdt. 

VSO er fortsat optimeret til topskattegrænsen. 

Primo periode 16 udlånes 650.000 i 10 perioder, til en rente på 7,5%. Rentesænkningen skyldes primært en 

lavere risiko, da der nu er to lån i alt, samt at beløbet er en anelse større end det første fra periode 12. 

Dette generer for periode 16 en positiv pengestrøm primært gennem afdragene, men også gennem 

renteindtægterne. Da der nu er to lån, er pengestrømmene fra udlån forholdsvist store sammenlignet med 

aktieindkomsten. Nettokapitalindkomsten er fortsat under progressionsgrænsen for topskat. 

Der er en overskudslikviditet på DKK 25.000, som investeres i værdipapirer. 

VSO er optimeret til topskattegrænsen. 

Både periode 17 og 18 bruges til at øge formuen af værdipapirer, og der sker alene investeringer her. VSO 

er fortsat sat til topskattegrænsen, mens pengestrømmene fra udlån støtter i at øge den samlede 

pengestrøm. Der investeres i denne periode derfor større beløb end i tidligere perioder. 

Den selvstændige begynder i starten af periode 19 at gøre klar til et nyt, større udlån. Der sælges derfor i 

både periode 19 og 20 for værdipapirer op til progressionsgrænsen, for at samle større likviditet. Der 

trækkes samlet for de to perioder DKK 387.420. VSO er sat til topskattegrænsen og der er fortsat gode 

pengestrømme på de to lån, som kraftigt opbygger pengestrømmen. 

Primo periode 21 afsættes der et større lån på DKK 1.375.000, med en løbetid på 8 perioder og en rentesats 

på 6%. Grundet en kortere løbetid og større beløb, samt flere lån, sættes renten betragteligt ned til den 

lavere del af renteintervallet, da risikoen vurderes lavere. Nettokapitalindkomsten er under niveauet for 

topskat. 

VSO er sat til topskattegrænsen. Lån nr. 1 udbetales i denne periode og påvirker ikke pengestrømmen 

fremadrettet. 

For perioderne 22 og 23 bruges pengestrømmene til at øge beholdningen af værdipapirer. Dog for periode 

23 begynder afviklingen af porteføljen af værdipapirer, svarende til at der realiseres svarende til en 

optimering af progressionsgrænsen. Det betyder at der primo periode 23 investeres i værdipapirer, hvor 

der sker en udvikling i kursen, samt at der modtages udbytte fra disse. Herefter begynder realiseringen 

ultimo periode 23. 

VSO er optimeret til topskattegrænsen. 

I periode 24 sker der alene en realisering af værdipapirer, svarende til progressionsgrænsen. Der er 

markeret rødt i beregningen, men det er visuelt kontrolleret at dette stemmer til progressionsgrænsen. 

Grundet afviklingen af værdipapirer, er der en større likviditet, som vil blive anvendt i periode 25 til et 



Side 64 af 118 
 

sidste lån. I samme periode afbetales lån nr. 2. 

VSO er fortsat optimeret til topskattegrænsen. 

Primo periode 25 sker der et udlån til erhvervsnetværket på DKK 1.600.000. Låneperioden er på 6 perioder, 

da lånet skal være afviklet senest i periode 30. Grundet lånets størrelse, og at der fortsat er tre lån tilbage, 

sættes renten til det laveste i intervallet, 5%. Den genererede nettokapitalindkomst er under grænsen for 

topskat. 

Der realiseres fortsat værdipapirer svarende til en optimering af progressionsgrænsen, og der sker ikke 

flere investeringer i perioden. 

VSO er fortsat optimeret til topskattegrænsen. 

For perioderne 26 til 30 sker der alene en afvikling af porteføljen, svarende til en optimering af 

progressionsgrænsen for aktieindkomst. Der sker ikke flere udlån, ud fra en vurdering om at det ikke er 

realistisk at lave et lån på så stor en størrelse, som pengestrømmen tillader det, og forvente at dette 

betales tilbage på fem perioder eller mindre.  

I perioderne 26 til 29 er der rød markering i beregningen, og det er visuelt kontrolleret at alle 

progressionsgrænser overholdt. For periode 30, ultimo, afvikles de sidste værdipapirer og der er derfor ikke 

flere værdipapirer. Der sker ikke investeringer af overskudslikviditet, da det ellers ikke vil være muligt at 

overholde progressionsgrænserne. 

Tilsvarende afvikles de to resterende lån, nr. 3 og 4, i henholdsvis periode 28 og 30. 

Kommentarer til beregningen af den skattemæssige optimering 

Beregningen af modellen har affødt følgende kommentarer, som efterfølgende gennemgås: 

1. Afviklingen af porteføljen er planlagt ud fra kendte, fremtidige værdier. 

2. Der sker på intet tidspunkt hævning til topskat i VSO. 

3. Lån opstår som en mulighed for at diversificere i forhold til investering i værdipapirer. 

Afviklingen af værdipapirer blev beregnet ud fra de værdier, som er kendt i modellen. For at tage højde for 

både udbetalt udbytte og kursreguleringer, var det nødvendigt at mindske investeringen i periode 23, samt 

begynde afviklingen af porteføljen i samme periode. Men når det er planlagt og udført i denne periode, 

sker det med baggrund i kendte, fremtidige værdier, hvilket ikke er realistisk. Dog vil det være muligt at 

lave en tilnærmelsesvis beregning, og det er også derfor, at realiseringen for periode 30 ikke stemmer til 

progressionsniveauet, men er noget under. Det vurderes derfor at afviklingen er tilstrækkelig præcis, under 

antagelsen om den stabile økonomi. 

I forhold til virksomhedsskatteordningen er der ikke hævet over topskattegrænsen i nogen periode. Dette 

er gjort for at overholde den skattemæssige optimering, men det resulterer dog i en konstant og 
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vedvarende opsparing i VSO. Opsparingen afvikles ikke på noget tidspunkt, hvilket giver en markant 

udskudt skat. Behandlingen af denne foretages i senere afsnit. 

Den selvstændige har oprettet fire lån i perioderne, og disse bliver oprettet ud fra en subjektiv vurdering af 

et behov for at diversificere indtjeningen. Der foreligger altså ikke en objektiv beregning, men blot et behov 

for at sikre, at der ikke blev optjent for store gevinster på værdipapirerne, som vil have umuliggjort en 

realisering af disse til progressionsgrænseværdierne.  

På intet tidspunkt overskrides progressionsgrænsen for topskat på den positive nettokapitalindkomst. 

Dette skyldes dels at der ikke genereres tilstrækkeligt store lån, som kan give tilstrækkelig indtægt og dels 

at den selvstændiges ægteskab giver mulighed for at anvende partnerens grænser i beregningens perioder. 

Af hensyn til sammenligneligheden vil de samme lån blive oprettet i den suboptimale skatteberegning, med 

samme hovedstol, rentetilskrivning og løbetid, men ikke nødvendigvis i samme periode. Der er dog 

mulighed for at oprette et femte lån i den suboptimale beregning. 

Beregning af den suboptimale skat 

I periode 1 til 7 hæves al indkomst fra den selvstændiges virksomhed og de generede pengestrømme 

investeres i værdipapirer. Udbytte fra værdipapirerne giver ligeledes positive pengestrømme, som også 

geninvesteres i værdipapirerne. Dette gøres for at sikre en tilstrækkelig kapital til udlån og videre 

investering.  

I periode 8 afhændes værdipapirer ultimo perioden for at skaffe likviditet til første lån på DKK 500.000. Der 

realiseres en gevinst på DKK 30.000, som sættes til beskatning og der trækkes investeret beløb på omkring 

DKK 155.000 ud af porteføljen. 

For VSO hæves der DKK 1.350.000 og der begynder en mindre opsparing i denne ordning. Begrænsningen 

sker, da det vurderes at der er tilstrækkeligt med frie pengestrømme til investeringer, og der derfor spares 

lidt på topskatten.  

I primo periode 9 udlånes DKK 500.000 til erhvervsnetværket, og ydelsen på denne bidrager positivt 

gennem periode 9. Hertil kommer udbytte og hævninger fra VSO, fortsat begrænset til DKK 1.350.000. 

I perioden 10 og 11 investeres overskudslikviditeten. Denne forbedres af afdrag og renteindtægter fra 

udlån og udbytter fra værdipapirer. Hævningerne er begrænset til DKK 1.350.000, da det vurderes at give 

tilstrækkelig likviditet til yderligere investeringer, samt at begrænse topskatten, om end i begrænset grad. 

I periode 12 sælges der værdipapirer ultimo i perioden, for at gøre klar til udlån i primo periode 13. Der 

realiseres en gevinst på DKK 55.000, og trækkes DKK 139.800 ud af kostprisen. VSO er fortsat begrænset til 

DKK 1.350.000.  



Side 66 af 118 
 

Primo periode 13 udlånes lån nummer 2, med samme beløb (DKK 650.000), rentesats (7,5%) og løbetid (10 

perioder). Denne bidrager positivt til pengestrømmen gennem afdrags- og rentebetalinger sammen med 

lån nr. 1. Udbyttebetalingerne bidrager også positivt, og VSO er også i denne periode begrænset til DKK 

1.350.000. 

For perioderne 14 – 16 investeres likviditeten i værdipapirer. For periode 14 – 15 er VSO-hævninger sat til 

DKK 1.350.000, men fra periode 16 nedsættes hævningerne med DKK 50.000 pr. periode, for at mindske 

topskattebetalingerne.  

Ydelserne bidrager fortsat positivt til pengestrømmen, dog primært gennem afdragene, som ikke er 

skattepligtige og derfor er til fuld rådighed, modsat renteindkomsten, som beskattes, samt anvendes til 

forbrug. 

Ultimo periode 17 gøres der klar til udlån nummer 3 ved at sælge værdipapirer. Uden at tage hensyn til 

progressionsgrænsen for værdipapirernes beskatning, hæves der en realiseret kursgevinst på DKK 300.000, 

og ud af kostprisen trækkes der DKK 633.000, som markant øger den tilgængelige likviditet. 

For perioden bidrager låneydelser, udbyttebetalinger og hævninger positivt til pengestrømmen. 

Primo periode 18 udlånes lån nummer 3, med hovedstol på DKK 1.375.000, rentesats på 6% og løbetid på 8 

perioder. Der sker derfor endnu en stigning i de samlede ydelser, hvor der nu modtages tilbagebetaling for 

tre lån. Renteindtægterne er dog fortsat under grænsen for beskatning til topskattesatser. 

Udbyttebetalingerne og hævninger efter VSO bidrager fortsat positivt til pengestrømmen. Hævningerne er 

nedsat med yderligere DKK 50.000 til DKK 1.200.000. 

I perioderne 19 og 20 investeres pengestrømmene i værdipapirer. Der sker et mindre fald i pengestrømmen 

fra ydelserne, da lån nummer 1 udbetales i periode 18 og derfor indgår ydelser fra denne ikke i de 

efterfølgende perioder. Hævningerne for periode 19 og 20 er sat til henholdsvis DKK 1.150.000 og 

1.100.000, altså fortsat et fald på DKK 50.000 for hver periode. 

Ultimo periode 21 sælges der værdipapirer for at finansiere lån nummer 4. Der realiseres en kursgevinst på 

DKK 376.000 og hæves DKK 659.000 fra kostprisen. Den realiserede kursgevinst overstiger sammen med 

udbyttebetalingerne progressionsgrænsen, og beskattes derfor med en højere sats. Dette giver dog en stor 

stigning i pengestrømmen, mens ydelser på de to resterende lån bidrager positivt til pengestrømmen. 

Hævningerne optimeres i året til topskattegrænsen, da denne er steget tilstrækkeligt til at omfatte det 

anvendte hævningsniveau. 

Primo periode 22 udlånes lån nummer 4, på DKK 1.600.000, med en rentesats på 5,00% og en løbetid på 6 

perioder. I samme periode modtages den sidste ydelse for lån nummer 2, hvilket i perioden giver afdrag 

alene på næsten DKK 500.000. Hertil kommer renteindtægter og udbyttebetalinger, som dog beskattes og 

forbruges. Hævningerne er også optimeret til topskattegrænsen. 
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I perioderne 23 til 24 sker der alene investering i værdipapirer, hvor beløbene stiger markant i forhold til 

tidligere perioder. Dette er grundet store samlede ydelser på lånene, samt udbyttebetalinger. 

Hævninger fra virksomheden er optimeret til topskattegrænsen og er derfor også stigende fra periode til 

periode. 

I periode 25 gøres klar til et femte lån, som finansieres ved at sælge værdipapirer ultimo perioden. Her 

realiseres DKK 255.000 i kursgevinst, og der hæves DKK 511.000. Igen overstiger den realiserede 

kursgevinst (sammen med udbyttebetalingerne) progressionsgrænsen. Til hjælp for at genere 

pengestrømmene er der fortsat store ydelser fra udlån, mens hævningerne er optimeret til 

topskattegrænsen. Det er yderligere lån nummer 3’s sidste periode, hvorefter den vil afgå fra de fremtidige 

perioder. 

Fra og med periode 26 begynder afviklingen af porteføljen, hvor der ikke investeres yderligere i 

værdipapirer, men alene realiseres.  

Lån nummer 5 bliver ligeledes udlånt, med en hovedstol på DKK 2.000.000, rentesats på 5,00% og en 

løbetid på 5 perioder. Lånet er det absolut største, og er et udtryk for en sidste mulighed for udlån inden 

den selvstændige går på pension. Både pengestrøm fra udlån og aktieindkomst stiger i denne periode 

kraftigt, og der er derfor store pengestrømme til rådighed. 

I perioderne 27-30 afvikles porteføljen af værdipapirer fuldt ud ved i al væsentlighed lige store realiserede 

kursgevinster i perioderne. Hertil kommer afviklingen af udlånene, hvor lån nummer 4 afsluttes i periode 27 

og lån nummer 5 i periode 30. Der sker ikke investeringer i perioden, og hævningerne er optimeret til 

topskattegrænsen. Af ovenstående årsager er der store pengestrømme, som tilfalder den selvstændige og 

beregningen afsluttes fra og med periode 30. 

Kommentarer til den suboptimale beregning 

Efter beregningen af den suboptimale beregning, som kronologisk er lavet efter den optimale beregning, er 

der følgende kommentarer: 

1. Hævningernes effekt på pengestrømmen 

2. Afvikling af værdipapirer 

3. Lånestørrelser 

Pengestrømmen påvirkes særligt i de første perioder af de meget store hævninger fra den selvstændiges 

virksomhed, hvor alt hæves de første syv perioder. Effekten på pengestrømmen er meget tydelig når der 

sammenlignes med den optimale beregning, hvor der er langt større likviditet, men også en markant større 

beskatning, blandt andet på grund af topskatten der betales. 
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Afledt heraf sker der en meget hurtigere stigning i den samlede størrelse af værdipapirer. 

Udbyttebetalingerne herfra er flere gange under beregningen ved at ramme progressionsgrænsen, men 

overskrider den dog ikke. Dog betyder det, at afviklingen af porteføljen ikke sker med samme hensyn til 

progressionsgrænserne i de sidste perioder, hvor denne konsekvent overstiges. Skulle denne have været 

overholdt, vil det have krævet en længere afviklingsperiode, hvor der samtidig heller ikke ville have været 

nogle investeringer. Dog er progressionsgrænsen til en vis grad blevet udnyttet, ved at stoppe investeringer 

i de sidste fem perioder, samt at fordele afviklingen over disse, frem for at afvikle det hele i periode 30. 

Ligesom i den optimale skatteberegning er afviklingen af porteføljen sket med viden om den fremtidige 

udvikling. Men det er dog ikke gjort i forhold til at udnytte progressionsgrænsen mest muligt, men for at få 

en så ensartet kursgevinst hvert år som muligt. 

Der bliver i beregningen anvendt de samme lån som i den optimale beregning, men hertil kommer der et 

femte lån, som oprettes, da der er tilstrækkelig med likviditet til dette. For at udnytte overskudslikviditeten 

til andet end værdipapirer, som afvikles i samme periode, oprettes derfor et større lån. Der kan 

argumenteres for at en tilbagebetalingsperiode på fem perioder er kort relativt for at betale et lån af den 

størrelse tilbage, men vurderingen har været, at erhvervsnetværket har været i stand til at kunne løfte 

dette. Dette sker under antagelsen om den stabile økonomi, ingen forfald af debitorer, samt at inflationen 

har fremrykket prisniveauet i sådan en grad, at lånets størrelse ikke har samme effekt, som hvis det var 

fremdiskonteret fra en nutidsværdi. 
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Resultater 

Herunder vil resultaterne blive gennemgået og analyseret. Først vil gennemgangen være for hver enkelt 

beregning, og til slut vil der blive en samlet gennemgang mellem resultaternes forskelle. For at dele 

resultaterne op, er der anvendt forskellige farver, som vil blive gennemgået. 

Optimal skatteberegning 

Forneden er resultaterne fra den optimale skatteberegning opsummeret i tabellen14. 

For den første del kan den betalte skat 

over de 30 perioder ses, samt hvor 

meget heraf, som er betalt til topskat. 

Som gennemgået under forklaringen af 

beregningen, inkluderer dette tal også 

forhøjet beskatning af værdipapirer og 

positiv nettokapitalindkomst. Det er her 

i beregningen lykkedes ikke at betale 

noget i topskat, hvilket var et af 

målene. 

Herefter opgøres den opsparede 

formue, som her primært består af 

opsparet overskud i VSO. Målet for 

beregningen var ligeledes at afvikle 

porteføljen af værdipapirer uden at 

skulle betale skat beregnet ud fra den 

høje sats, og da både porteføljen er 

fuldt afviklet og der ikke er betalt 

topskat af denne, er begge disse mål 

blevet overholdt.  

 

 

 

 
14 Disse kan ligeledes aflæses i beregningsarket for den optimale beregning 

Betalt skat over hele perioden: 15.402.428,10 

- heraf topskat 0,00 

    

Betalt topskat i forhold til den totale skat 0,00% 

    

Aktiver:   

VSO 13.984.916,56 

Værdipapirer, urealiseret gevinst 0,00 

Total 13.984.916,56 

    

Udskudt skat af aktiverne:   

VSO (skatteloft på 52,06%) 7.280.547,56 

- heraf betalt virksomhedsskat (22%) -3.944.463,65 

Værdipapirer, urealiseret gevinst 0,00 

Total udskudt skat 3.336.083,92 

    

Egenkapital: 10.648.832,65 

    

Udbetalt efter skat: 19.283.532,19 

Samlede indtægter efter skat og før forbrug: 29.932.364,84 

Tabel 12: Resultater fra den skattemæssigt optimale beregning, kilde: egen tilvirkning 
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For det opsparede overskud i virksomhedsskatteordningen er der ligeledes beregnet en tilnærmelsesvis 

skyldig skat, hvis denne ordning ophæves i løbet af én periode og som modregnes af den allerede betalte 

virksomhedsskat. 

Til sidst opgøres den indtægt, som den selvstændige har fået udbetalt gennem perioden, hvor forbruget 

ikke er inkluderet i det tilgængelige beløb. Dette lægges sammen med den egenkapital, som her alene er 

opgjort ud fra det opsparede beløb i virksomhedsskatteordningen. Det giver en samlet indtægt i perioden 

på t.DKK 26.000 (afrundet) for hele beregningen, hvor skatten er fratrukket. 

Som en visuel opfølgning på den betalte skat, samt hvilken del der er betalt i topskat, kan der herunder 

være et overblik, hvor der er en generel stabil udvikling i skattebetalingerne. Stigningen skyldes ikke alene 

en inflation og stigende skattegrænser, men også en generel diversificering af indtægterne på værdipapirer 

og udlån. Der ses blandt andet en stigning i periode 11, hvor der realiseres værdipapirer for at finansiere et 

udlån i periode 12. Akkurat samme udvikling sker i periode 15 og 19, hvor der sker et spring i den skyldige 

skat, når der realiseres værdipapirer til at finansiere udlån. Afviklingen af værdipapirporteføljen sker fra og 

med periode 23, hvor betalingerne flader ud fra periode 25. Udfladningen af den beregnede skyldige skat 

efter denne periode er dog også det højeste niveau i perioden, og det er generelt her der er de største 

værdier. Faldet til slut i periode 30 hænger sammen med at topskattegrænsen er på sit højeste niveau, de 

sidste værdipapirer afvikles, samt den sidste fordring afregnes. For fordringen har det betydning, da 

annuitetsamortiseringen gør at renteindtægterne er minimale i den sidste periode, modsat afdraget, der er 

størst. Ligeledes er afviklingen af værdipapirer lavere end i de foregående perioder, hvilket udløser en 

mindre aktieskat. 

Det er yderst positivt for den optimale beregning, at der ikke er nogen markeringer af topskattebetalinger, 

som hænger sammen med den samme beregning i tabellen foroven. 

 
Figur 12: Oversigt over den betalte skat over tredive perioder, kilde: Beregningsark for optimal beregning 
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I næste tabel vises VSO-opsparingen. Her ses en støt stigende opsparing i denne ordning. Der er ingen 

særlige udsving, hvilket kan forklares ved at der i samtlige perioder er optimeret til topskattegrænsen. Der 

kan anes en svagt faldende stigning i opsparingen, hvilket skyldes at forskellen mellem virksomhedens 

indtjening og topskattegrænsen mindskes for hvert år, da udviklingen har to forskellige satser. 

Topskattegrænsen udvikler sig relativt hurtigere end indtjeningen, men på intet tidspunkt lukkes grænsen 

mellem de to værdier. Slutværdien ender på t.DKK 14.000 (afrundet). 

 
Figur 13: Oversigt over opsparingen i VSO, kilde: Beregningsark for optimal beregning 

Udviklingen i værdipapirer kan ses på den sidste graf, hvor værdierne er opdelt i henholdsvis investerede 

beløb og urealiserede kursgevinster. Men udviklingen visualiserer ikke et salg, udover at værdierne falder 

og heller ikke udbyttebetalingerne bliver taget med her. Der kan derfor ses en stigning i de investerede 

beløb til og med periode 10. Kostprisen er identisk i periode 11, fordi afviklingen af værdipapirer ikke 

registreres før perioden efter (de investerede beløb kan derfor ses som primoværdier). Men i samme 

periode sker der en støt stigning i den urealiserede kursgevinst, hvilket også er logisk, ved at der 

konsekvent sker en stigning i kursværdierne. Herefter sker der et fald, som hænger sammen med 

finansiering af et udlån, og denne sekvens gentager sig to gange. Hver gentagelse sker nogle perioder efter 

den forrige, hvor der sker nogle investeringer, som så realiseres for at finansiere et andet udlån. Til slut 

afvikles den samlede portefølje hen mod slutningen. Som gennemgået tidligere er det muligt at afvikle 

denne uden at progressionsgrænsen overskrides. Det er ligeledes interessant at se forholdet mellem 

kursreguleringen, som vokser under perioden. Midtvejs og noget tid efter opnår den dens absolut største 

værdi, mens den relative værdi er størst blandt de sidste perioder. Den udgør tilnærmelsesvis halvdelen af 

værdien i de sidste perioder. 
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Figur 14: Udvikling i porteføljens værdi, kilde: Beregningsark for optimal beregning 

Delkonklusion på den optimale skatteberegning 

For at opsummere den samlede beregning af den skattemæssigt optimale beregning, er det lykkedes at 

undgå topbeskatning på personlig indkomst. Det samme er lykkedes på beskatning af aktieindkomst og 

positiv nettokapitalindkomst til høj sats. 

Det er lykkedes at optimere den personlige indkomst ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen, mod 

at der er sket en større opsparing af overskud mod betaling af virksomhedsskat, som ligeledes modregnes i 

den samlede skat. Undervejs i, og særligt i starten af, beregningen er det virksomhedsindkomsten, som har 

været afgørende for at igangsætte pengestrømmen og sikre mulighed for investering og senere udlån.  

For den positive nettokapitalindkomst er der på intet tidspunkt været overskredet en grænse for topskat, 

men der har ikke været værdier, som er store nok til at dette har været relevant aktivt at gøre noget ved. 

Kontrollen af at dennes progressionsgrænse ikke har været overskredet er kontrolleret ved visuel 

gennemgang af skatteberegningen. 

For aktieindkomsten har det været relevant både undervejs i beregningen, samt til slut, at overholde 

progressionsgrænsen. Progressionsgrænsen har været begrænsende for den tilgængelige likviditet til videre 

udlån, ved at det ikke har været muligt at realisere tilstrækkelige beløb, uden at progressionsgrænsen blev 

udfordret. Men denne begrænsning er blevet modvirket af at der ikke har været beskatning til høj sats, som 

i denne beregning kan betegnes som spild.   

Beregningen har krævet betydelig planlægning for at sikre at de skattemæssige grænser overholdes og at 

der ikke har været tabt likviditet til topskat. I denne beregning kendes de fremtidige værdier, hvilket 

forenkler denne planlægning, da udsving i særligt virksomhedsindkomsten vil være kritisk for 
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pengestrømmen og kan begrænse muligheden for investering og udlån. Sekundært vil større udsving for 

værdipapirerne også kunne være en stor begrænsning for at øge formuen. Her tænkes særligt på 

kursgevinster, som i værste fald vil være negative i nogle perioder. 

Suboptimal skatteberegning 

I tabellen forneden opsummeres resultaterne for den skattemæssigt suboptimale beregning15: 

For den beregnede skat for perioden er 

der betalt afrundet t.DKK 20.091 i skat, og 

af disse udgør topskatten omkring 8,22%. 

Det vurderes at være en forholdsmæssig 

stor andel af den samlede skat, som 

opstår på grund af topskat. Beregningens 

hensigt har som tidligere beskrevet ikke 

været at ignorere topskatten og 

progressionsgrænserne for at øge 

pengestrømmen, men der har ikke været 

taget samme hensyn til dette. Der er dog 

på trods af dette sket en opsparing i 

virksomhedsskatteordningen på afrundet 

t.DKK 6.297, hvoraf en approksimeret 

beregnet udskudt skat på afrundet t.DKK 

1.500 indgår. 

I alt er der i hele beregningen en 

pengestrøm på afrundet t.DKK 24.923 og 

lagt sammen med det opsparede i VSO 

fratrukket den udskudte skat ender 

formuen på afrundet t.DKK 29.718.  

I forhold til den betalte skat over 

perioden er denne opsummeret visuelt i 

grafen forneden. Her ses der en 

påfaldende, forholdsvis ligelig fordeling af skattebetalingerne i den første halvdel (periode 1-15), men hvor 

andelen af topskat er betydelig større i starten af beregningen. Der er et udsving på mindre end DKK 

 
15 Disse kan ligeledes aflæses i beregningsarket for den suboptimale beregning 

Betalt skat over hele perioden: 20.090.927,79 

- heraf topskat 1.651.120,44 

    

Betalt topskat i forhold til den totale skat 8,22% 

    

Aktiver:   

VSO 6.296.850,94 

Værdipapirer, urealiseret gevinst 0,00 

Total 6.296.850,94 

    

Udskudt skat af aktiverne:   

VSO 3.278.140,60 

- heraf betalt virksomhedsskat (22%) -1.776.034,88 

Værdipapirer, urealiseret gevinst 0,00 

Total udskudt skat 1.502.105,72 

    

Egenkapital: 4.794.745,22 

    

Udbetalt efter skat: 24.922.788,74 

Samlede indtægter efter skat og før 

forbrug: 

29.717.533,96 

Tabel 13: Resultater fra den skattemæssigt suboptimale beregning, kilde: egen 

tilvirkning 
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100.000, i den betalte skat i perioden. Topskat heraf aflæses til ca. DKK 100.000 i den første periode, og 

mindskes umiddelbart i de efterfølgende perioder. Først i periode 17 sker der en afvigelse, som skyldes 

afvikling af en større mængde værdipapirer til finansiering af udlån. Dette udløser ligeledes en kursgevinst 

over progressionsgrænsen, som derfor udløser beskatning til høj sats, hvilket kan ses i perioden. Herfra sker 

der et markant fald i den skyldige skat for hver periode og det laveste punkt nås i periode 20, hvor der for 

første gang ikke betales topskat i den beregnede periode. Det er i denne periode, at der hæves mindst i 

VSO, og hvor der sker en opsparing. Hertil kommer mindre udbyttebetalinger fra værdipapirer.  

Dette stiger dog markant igen i periode 21, hvor der realiseres en større kursgevinst, hvilket udløser en 

beskatning over progressionsgrænsen, samt en generelt højere skyldig skat. For de efterfølgende tre 

perioder sker der igen et fald til et lavere, men kortvarigt stabilt niveau, hvor der dog sker en lille stigning 

mellem hver periode. Hævninger i VSO er her optimerede til topskat og udløser ikke høj beskatning, 

ligesom udbyttebetalingerne ikke overstiger progressionsgrænsen på noget tidspunkt. 

De sidste perioder sker der igen en stigning i den skyldige skat, ligesom der igen betales skat til højere 

satser. Dette skyldes afviklingen af porteføljen, hvor den realiserede kursgevinst hver periode overstiger 

progressionsgrænsen for den enkelte periode, og udløser en højere skat, heraf en skat beregnet til høj sats. 

I periode 26 nås desuden den højeste værdi, mens de efterfølgende perioder fremadrettet udgør de 

højeste værdier i hele perioden. 

 
Figur 15: Oversigt over den betalte skat over tredive perioder, kilde: Beregningsark for optimal beregning 

I forhold til opsparingen i virksomhedsordningen sker der ikke nogen opsparing i de første syv perioder. Der 

sker en begrænset opsparing i periode 8, hvorefter der nogle perioder med en langsom opsparing, sker en 

kraftig stigning i anden halvdel af den beregnede periode. Fra periode 8 begynder hævningerne at blive 

begrænset i forhold til virksomhedsindkomsten, hvilket begynder at begrænse pengestrømmen, men 

modsat danner grundlag for en opsparing i virksomheden. I periode 16 begynder hævningerne at blive 
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formindsket, hvilket øger opsparingen i perioden og det er her stigningen for alvor begynder. Den bliver 

forstærket af en kontinuerlig formindskelse, hvilket stopper i periode 21, hvorefter der optimeres til 

topskattegrænsen. Opsparingen i VSO er derfor ikke en prioritet i den første del af perioden, hvor der 

fokuseres mere på at samle likviditet. Herfra ændrer prioriteterne sig langsomt, efterhånden som en 

kombination af udbytter fra værdipapirer og ydelser fra fordringer begynder at forstærke pengestrømmen. 

Hertil kommer muligheden for at realisere dele af porteføljen for at kunne foretage et udlån. 

 
Figur 16: Oversigt over opsparingen i VSO, kilde: Beregningsark for optimal beregning 

Når udviklingen af værdipapirer gennemgås, ses der en generel stigning til og med periode 25, hvorfra der 

sker en afvikling. Undervejs sker der en række fald, som årsagsforklares ved at der sælges værdipapirer til 

finansiering af udlån. Undervejs sker der en løbende stigning i den urealiserede kursgevinst, som vurderes 

at være af væsentlig relativ størrelse anden halvdel af beregningsperioden. Sekvenserne, hvor der sker en 

opbygning af porteføljen, for så at sælges til finansiering af udlån, gentager sig synligt fire gange. Det sker i 

perioderne 1-9, 10-13, 14-18 og 19-22. Det femte lån finansieres undervejs i afviklingen af den samlede 

portefølje, og effekten af dennes finansiering er derfor ikke lige så synlig.  

Den absolutte urealiserede kursgevinst synes størst i periode 25 eller 26, hvor der i perioden op til kan ses 

en løbende tilskrivning, som opstår ved den årlige kurstilskrivning. Den relative urealiserede kursgevinst 

synes derimod størst i slutningen af beregningen, hvor den udgør approksimativt en tredjedel. Afviklingen 

sker uden fuldt hensyn til progressionsgrænserne, men er dog delt ud for nogle perioder. 
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Figur 17: Udvikling i porteføljens værdi, kilde: Beregningsark for optimal beregning 

Delkonklusion på den suboptimale beregning 

Den suboptimale skatteberegning er generelt underlagt få restriktioner, og er forholdsvis nem at gennemgå 

og der kommer forholdsvist hurtigt en stor pengestrøm, som kan anvendes til yderligere investeringer. 

Dette hører også med til beregningens mål, hvor en maksimering af pengestrømmen er mere relevant for 

den selvstændige end en optimering af skatteberegningen.  

Af samme årsag er der kun en begrænset opsparing, særligt i starten af beregningen, for at den så stiger 

mere i den anden halvdel af perioden. Herfra stiger den mere støt, og der bliver undervejs optimeret til 

topskattegrænsen. Fra periode 20 betales der ikke længere topskat fra den personlige indkomst, hvilket 

mindsker den samlede skyldige skat. 

Den positive nettokapitalindkomst overstiger på intet tidspunkt progressionsgrænsen for topskat, og det er 

på trods af at der i beregningen er lagt endnu et lån ind i periode 26, som også er det største i perioden. Det 

har ikke været den selvstændiges hensigt at undgå denne beskatning, men da de første fire lån var 

’kopieret’ fra den skattemæssige optimering, vurderes det kun muligt at opnå topskat, hvis lånene blev 

oprettet med færre perioder mellem hinanden. Dette er for at renteindtægterne ville kunne presse sig 

sammen i perioderne og potentielt overskride progressionsgrænsen, men dette ville have krævet en 

markant præference for udlån, frem for at diversificere investeringen af pengestrømmen på værdipapirer. 

For værdipapirer overskrides progressionsgrænsen først i periode 17, og dette sker i forbindelse med 

finansiering af udlån. Da der ikke vises samme hensyn til progressionsgrænserne, og derfor realiseres der 

en kursgevinst, svarende til hvad der skal bruges til at finansiere udlånet. Det samme gør sig gældende for 

periode 21 og fra periode 25 og fremefter afvikles der konsekvent beløb over progressionsgrænserne.  
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Der sker altså en forskydning af topskatteværdien under beregningsperioden, hvor topskatten fra 

beregningens start primært stammer fra den personlige indkomst, ændrer denne sig til at stamme fra 

aktieindkomst beskattet med høj skat. Dette giver også mening, da porteføljen af værdipapirer løbende 

vokser som følge af investeringerne, kun afbrudt af enkelte salg til finansiering af udlån (som i øvrigt 

udløser beskatningen til høj skat, da progressionsgrænsen overskrides). Herefter, når afviklingen sker 

forholdsvist hurtigt inden for nogle perioder, overskrides progressionsgrænserne for de enkelte perioder 

igen. 

Denne beregning er forholdsvis simpel, og kræver ikke en langsigtet planlægning. Det er muligt at foretage 

en aggressiv forøgelse af pengestrømmen, som herefter øger investeringerne og som igen gør det muligt at 

foretage finansieringen af udlånene. Den eneste planlægning, som beregningen kræver, er omtanke 

omkring afviklingen af værdipapirerne. Her blev der, i et vist omfang, taget højde for 

progressionsgrænserne og derfor skete der en spredning af afviklingen over nogle perioder, frem for én 

enkelt. Samtidig viste det sig muligt, under afviklingen af værdipapirerne, at oprette et sidste lån, som også 

kunne afvikles inden for en fornuftig periode, hvilket har været med til at øge pengestrømmen og 

indtjeningen på den positive nettokapitalindkomst. 
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Sammenfatning af begge beregninger: 

Herunder opsummeres de to beregninger, hvor forskelle og resultater efterfølgende gennemgås: 

 Optimal skatteberegning Suboptimal skatteberegning 

Betalt skat over hele perioden: 15.402.428,10 20.090.927,79 

- heraf topskat 0,00 1.651.120,44 

      

Betalt topskat i forhold til den totale skat 0,00% 8,22% 

      

Aktiver:     

VSO 13.984.916,56 6.296.850,94 

Værdipapirer, urealiseret gevinst 0,00 0,00 

Total 13.984.916,56 6.296.850,94 

      

Udskudt skat af aktiverne:     

VSO 7.280.547,56 3.278.140,60 

- heraf betalt virksomhedsskat (22%) -3.944.463,65 -1.776.034,88 

Værdipapirer, urealiseret gevinst 0,00 0,00 

Total udskudt skat 3.336.083,92 1.502.105,72 

      

Egenkapital: 10.648.832,65 4.794.745,22 

      

Udbetalt efter skat: 19.283.532,19 24.922.788,74 

Samlede indtægter efter skat og før 

forbrug: 

29.932.364,84 29.717.533,96 

Tabel 14: Oversigt over beregningernes resultater. Kilde: egen tilvirkning 

I forhold til den praktiske udførsel af beregningerne, er der markant forskel i fremgangsmåden. Den 

optimale skatteberegning blev udført først og her var der større udfordringer med at skabe en tilstrækkelig 

stor pengestrøm, så der kunne laves udlån i et omfang, som kunne give væsentlige renteindtægter. Da den 

primære pengestrøm opbygges fra overskud fra den selvstændiges virksomhed, er det en begrænsning for 

pengestrømmen, når denne optimeres til topskat. Når der ikke optimeres til topskattegrænsen, er det 

muligt at have en større pengestrøm til rådighed, mod at der er en større andel, som betales i topskat i den 

personlige indkomst. Her viste den skattemæssigt suboptimale beregning at det var nemmere at opbygge 
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en større pengestrøm. Ud fra den betalte skat, som opsummeres i tabellen foroven, er der da også en 

markant forskel på skattebetalingerne fra de to perioder. I den suboptimale skatteberegning er der betalt 

30,40% mere i skat, men de tidligere gennemgåede grafer viser en tydelig forskel i opbygningen af blandt 

andet værdipapirporteføljen, hvor de absolutte værdier af porteføljens kostpris er markant større i den 

suboptimale skatteberegning. Og dette er til trods for at der er topskattebetalinger i den suboptimale 

beregning, som der ikke er nogen af i den skattemæssigt optimale beregning. 

Udfordringen i at generere en pengestrøm har derfor påvirket den optimale skatteberegning fra starten, og 

har derfor også konsekvenser senere i beregningens forløb, i forhold til at der ikke sker kursregulering af 

lige så store beløb, som i den suboptimale beregning. Hertil kommer at dette gør det sværere at finansiere 

udlån. 

Dette ses ligeledes på udlånene, hvor disse finansieres tidligere i den skattemæssigt suboptimale 

beregning. Valget om at genskabe de samme udlån for den suboptimale beregning har betydet den samme 

lånstørrelse i udlån. Havde valget i stedet være at synkronisere tidspunktet for udlån i de to beregninger, 

havde det været sandsynligt, at der havde været større udlån i den suboptimale beregning, da 

pengestrømmen var større. Ligeledes er det muligt at oprette et femte lån i den suboptimale beregning, 

som det ikke var muligt at lave i den optimale beregning. 

Genereringen af pengestrømmen er altså den store forskel mellem den praktiske udførsel af de to 

beregninger, hvor det særligt er i starten af beregningen, at der er udfordringer med at skabe tilstrækkelig 

kapital. Senere i beregningen, er det afviklingen af porteføljen af værdipapirer, som er den begrænsende 

faktor, da der i den optimale skatteberegning skal tages hensyn til progressionsgrænserne. 

For virksomhedsskatteordningen er der ligeledes en tydelig forskel i de opsparede beløb. Der er opsparet 

afrundet t.DKK 4.000 mere i den skattemæssigt optimale beregning efter skat. Denne opsparing har 

undervejs været en begrænsning af pengestrømmen for den optimale skatteberegning, men har nu en 

afgørende forskel for den samlede formueberegning, da den resterende skat på opsparingen er markant 

mindre og derfor påvirker den selvstændiges efterfølgende pensionsformue markant mere end ved den 

suboptimale beregning. Afviklingen af denne kan ske på flere måder. Én mulighed er at 

virksomhedsskatteordningen ophører og det opsparede overskud derfor beskattes på ét kalenderår. Dette 

fører til højeste beskatning, herunder topskat, og værdien af den udskudte skat i tabellen er tilsvarende 

også beregnet efter skatteloftet på 52,06%, modregnet af den indbetalte virksomhedsskat. 

En anden mulighed er at fortsætte den selvstændiges erhvervsdrift, så virksomhedsskatteordningen kan 

fortsætte. Herved kan man afvikle det opsparede overskud uden at betale topskat, ved at hævningerne 

optimeres til topskattegrænsen. Mulighederne for dette vil blive gennemgået i et senere afsnit, men der vil 

være mulighed for at spare yderligere på skatten med forholdsvis simpel planlægning. 
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Der er ligeledes en forskel på det beløb, som den selvstændige har haft til rådighed undervejs i 

beregningen. Ses der alene på de skattepligtige indtægter fratrukket den betalt skat, er der udbetalt 

yderligere t.DKK 5.639 afrundet i den suboptimale beregning, svarende til 29,24% mere end i forhold til den 

optimale beregning. Dette er lidt mindre i forhold til hvor meget mere skat der er betalt i den suboptimale 

beregning, men dette hænger modsatrettet sammen med at der betales topskat dér. Dog forklarer det, 

hvorfor det er markant nemmere at skabe en tilstrækkelig pengestrøm undervejs i den suboptimale 

beregning, samt at oprette en større portefølje af værdipapirer og sikre finansiering til udlån. 

Der sker dog en ændring i forholdet, når det opsparede overskud fratrukket den udskudte skat, inkluderes i 

det indtjente beløb, inden der tages højde for forbruget. Her er beløbene i al væsentlighed på samme 

størrelse. Det har ikke været hensigten med beregningen at skabe en status quo, og det er overraskende 

identiske tal. Dette afføder dog nogle kommentarer: 

- Forbrugets effekt på pengestrømmen 

- Forbrugets nytteværdi 

- Afvikling af opsparet overskud 

Forbruget er i beregningen sat som værende en procentdel af den selvstændiges samlede indkomst. Det 

betyder at jo større indtægt, som den selvstændige genererer, desto mere vil der blive forbrugt. Dette 

mindsker pengestrømmen, hvilket kan betegnes som værende negativt for den langsigtede investering. 

Men den selvstændige har derimod en større nytteværdi under selve beregningen, og kan derfor nyde et 

materielt rigere liv i de tredive perioder, som der beregnes på. Så for den suboptimale beregning vil der 

undervejs være forbrugt flere likvider i den selvstændiges husstand, mens der for den optimale beregning 

vil være et mindre forbrug under beregningen, men der er til gengæld en større opsparing til pensionen. 

Her tages der ikke højde for de likvider, som den selvstændige har sparet op undervejs i pengestrømmen. 

Det vil derfor være relevant for den selvstændige, ud fra en eksempelberegning som denne, at tage hensyn 

til egne ønsker; muligheden for et højere forbrug under eller efter beregningsperioden. 

Så når forbruget trækkes fra de to værdier, vil den suboptimale beregning blive påvirket kraftigere, men 

ovenstående betragtninger skal tages med i overvejelsen. 

Måden at afvikle det opsparede overskud er ligeledes relevant for beregningen, hvor tabellens værdier er 

beregnet efter den højest mulige beskatning, det vil sige en afvikling af virksomhedsskatteordningen i 

perioden lige efter beregningen. Afvikles denne skattemæssigt mere optimalt, vil det påvirke det opsparede 

overskuds værdi positivt, og dette kan være en markant værdi. Det er derfor yderligere relevant, at den 

selvstændige tager stilling til den efterfølgende periode og hvilken prioritet, der måtte være dér. 
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Diskussion 

I dette afsnit drøftes nogle af de fravalg der er foretaget og hvad det kunne have betydet for beregningerne. 

Investeringsejendomme 

En alternativ investeringsmulighed udover de i opgaven valgte aktieinvesteringer kunne være investering i 

ejendomme. Investeringen ville afhænge af om hvad formålet med investeringen er. Der findes i skatteretten 

to typer af ejendomme – anlægsejendomme og næringsejendomme.  

Anlægsejendomme er ejendomme, som man forventer at eje over flere år og som enten anvendes i en 

virksomhedsordning, ens private bolig eller en udlejningsejendom som man forventer at have over en 

længere periode. Alle anlægsejendomme beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. 

Næringsejendomme er ejendomme som forventes at skulle ejes i kortere tid og sælges med fortjeneste for 

øje. Til vurdering af om den skattepligtige er næringsdrivende kigger man ligeledes på antallet af handler og 

ejerens tilknytning til ejendomsbranchen. Som næringsdrivende med salg af ejendomme kan man godt 

have anlægsejendomme som her eksempelvis tæller den skattepligtiges private bolig, værksted som 

anvendes erhvervsmæssigt og lignende. Er man næringsdrivende og har en eller flere 

udlejningsejendomme kan det være vanskeligt at overbevise skattemyndigheder om at denne ikke er en del 

af næringsvirksomheden. Men dette beror på en konkret vurdering. Alle næringsejendomme beskattes 

efter de grundlæggende principper i statsskatteloven. 

Lovgivning 

Som beskrevet i ovenstående afsnit kan ejendomme blive beskattet efter 2 regelsæt. 

Ejendomsavancebeskatningsloven eller statsskatteloven. 

EBL: 

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst. Undtagelse til reglen 

findes i EBL § 8 (parcelhusreglen), som nævnes senere i dette afsnit.  
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Fortjenesten opgøres som forskellen mellem den kontantomregnede afståelsessum på den ene side og på 

den anden side anskaffelsessummen som enten er den kontantomregnede anskaffelsessum eller hvis 

ejendom er anskaffet før 19. maj 1993 ud fra en beregning med anvendelse af ejendomsværdien: 

 Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 % 

 Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 % samt et tillæg af et beløb som opgjort til 

halvdelen af forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996. 

 

Til anskaffelsessummen tillægges DKK 10.000 fra 1993 og frem, men ikke i salgsåret. Har man først købt 

ejendommen i 2000, starter DKK 10.000 tillægget først fra år 2000. Derudover tillægges omkostninger til 

vedligeholdelse og forbedringer som overstiger DKK 10.000 tillægget. Har man skattemæssigt afskrevet på 

bygningen tilbageføres disse. 

 

Ved opgørelse af ejendomsavancen efter EBL indgår de punkter som kan ses i nedenstående eksempel: 

 
Figur 18: Eksempel på ejendomsavanceberegning. Kilde: egen tilvirkning 

 

 

Ejendomsavanceberegning

+ Salgssum (kontantomregnet) 2.000.000,00
- Salgsomkostninger -100.000,00
Salgssum 1.900.000,00

Anskaffelsessum 2.000.000,00
Fast tillæg, 10.000 kr. fra 1993 til salgsåret -50.000,00
Variabelt tillæg, vedl. + forbedringer over 10.000 kr. -50.000,00
Genvundne afskrivninger 500.000,00
Anskaffelsessum 2.400.000,00

Ejendomsavance -500.000,00
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Gevinster og tab skal opgøres pr. ejendom. 

 

Gevinst ved afståelse af ejendomme skal indregnes som virksomhedsindkomst (hvis den indgår i 

virksomheden) og ellers som kapitalindkomst hvis ejendommen er holdt uden for virksomheden. 

 

Tab ved afståelse af ejendom kan modregnes i gevinster fra salg af andre ejendomme i salgsåret, hvis ingen 

gevinster i året, kan tabet fremføres til fremtidige gevinster på salg af anlægsejendomme også kaldet 

kildeartsbestemt. 

Parcelhusreglen EBL § 8: 

Hvis man ejer et en- eller tofamilieshus eller ejerlejlighed skal denne ikke medtages i den skattepligtige 

indkomst, såfremt ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i den del af eller hele 

perioden dog er der 3 yderligere betingelser 

1. ejendommens grundareal må max udgøre 1.400 m2 eller 

2. der ikke kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse 

3. en eventuel udstykning vil medføre en værdiforringelse på mere end 20 % af restarealet eller på 

den bestående bebyggelse. 

 

Tab ved salg af ejendomme som hører ind under parcelhusreglen, er ikke fradragsberettiget. Heller ikke til 

modregning af gevinster på øvrige anlægsejendomme. 

Beskatning ved næring 

Ved beskatning af næringsejendomme beregnes den skattemæssige fortjeneste ud fra forskellen mellem 

den nominelle afståelsessum og den nominelle anskaffelsessum og der skal ikke som i EBL 

kontantomregnes. 

Til anskaffelsessummen kan man tillægge alle de omkostninger som er brugt i forbindelse med salget 

herunder, advokatomkostninger, tinglysningsafgifter, forbedringsudgifter og udstykningsomkostninger. 

Gevinster ved afståelse af næringsejendomme skal medtages i den personlige indkomst ligesom tab ved 

afståelse af næringsejendomme kan fradrages i den personlig indkomst. 
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Betydning ved medtagelse i opgaven 

Ved medtagelse af investeringsejendomme i selskabet enten i form af udlejning eller ved køb af 

ejendomme til videresalg kunne man tage en eller flere investeringsejendomme og lægge ind i den 

igangværende VSO. Her kan man så se på hvilken mulighed som bedst kan betale sig at benytte. Hertil 

kommer hvilke finansieringsmuligheder der er til rådighed, eksempelvis gennem egne likvide midler eller 

om man skal søge finansiering i et realkreditinstitut.  

Overvejelserne i den forbindelse vil gå på om de likvide midler kan investeres med et højere afkast end den 

rente man betaler for lånet. Med de lave rentesatser som er forudsat i økonomien (og som ligeledes kan 

findes i samfundet), vil det bedst kunne betale sig at optage lån i ejendommen og bruge de frie likvide 

midler på alternative investeringer såsom investering i flere værdipapirer. Fordelen ved at have 

ejendommen med gæld i virksomhedsordningen er også at disse fradrages i den personlige indkomst.  

Ejendommen vil, såfremt den medtages i virksomhedsordning, påvirke resultatdisponeringen. Da vi i vores 

eksempel forventes relativt store overskud, vil det med overskud ved udlejning af ejendomme betyde at 

der kan hensættes mere på opsparet overskud. 

Udelukkelse af ejendomsavancebeskatningsloven 
Den oprindelige tanke for den selvstændiges formueforvaltning, var at diversificere formuen så meget, som 

det var praktisk muligt, herunder ved køb og salg af ejendomme ved beskatning gennem 

Ejendomsavancebeskatningsloven. Ved opgørelsen af ejendomsavancebeskatningen, blev det fundet at 

denne blev beskattet som kapitalindkomst. Dette er ikke i sig selv et problem, men for at den samlede 

beregning skal give mening, skal det være muligt at opgøre et ejendomsregnskab, belåning af denne, 

værdiudvikling over perioden, tomgang ved udlejning m.m., for til sidst at ende i en eventuel 

ejendomsavance. Dette ses som have flere problemstillinger, såsom: 

- Belåningsgrad af ejendom 

- Værdiudvikling af ejendom, som er afhængig af geografisk placering 

- Udlejning af ejendommen 

- Afkastgrad på udlejning 

- Ejendomsregnskab 

- Afdrag på lån 

- Blanding af virksomhedsskatteordningen og ejendomsavancebeskatningsloven 

- Selve ejendomsavanceberegningen 
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Ejendommens belåningsgrad henvender sig primært til banken, som skal være med til en eventuel 

finansiering af en ejendom, for det kan ellers hurtigt blive kapitaltungt at investere i adskillige ejendomme, 

også selv om disse kan finansiere sig selv ved at blive udlejet. Størrelsen af denne belåningsgrad er ikke 

undersøgt nærmere, men det forventes at den kan være svingende afhængigt af hvor ejendommen er 

beliggende, dens stand og hvilken sikkerhed den selvstændige kan give banken. 

Hertil kommer usikkerheden omkring ejendommens værdiudvikling og tomgang, som primært vil være 

afhængig af den geografiske placering (eksempelvis land eller by, men også den økonomiske situation i 

området). 

Efter det vil der skulle tages stilling til huslejeniveauet, og herigennem afkastgraden på ejendommen, som 

ligeledes er afhængig af den geografiske placering, bygningens stand m.m. Afkastgraden vil her være et 

udtryk for, hvorvidt den selvstændige vil være i stand til at tjene på primært huslejen eller ved et 

efterfølgende salg af ejendommen. 

Herefter vil et ejendomsregnskab skulle opgøres. Denne del vil være forholdsvist simpel, da de fleste data 

enten vil kunne beregnes (eksempelvis ydelsen på lånet) eller aflæses (ved eksempelvis den gennemsnitlige 

kommunale grundskyld, hvorefter denne kan beregnes).  

Afdrag på lånet er tilsvarende relevant, da denne vil skabe friværdi i ejendommen, som ikke skal beskattes, 

når der sker et salg, men som vil positivt påvirke en pengestrøm ved salg af ejendommen. 

Undervejs vil der ske en løbende beskatning på overskud fra ejendommen, som vil indgå som en del af 

virksomhedsskatteordningen. Der vil altså være to forskellige beskatningstyper i den periode, hvor 

ejendommen ejes, hvor ejendommens overskud vil blive blandet med virksomhedens overskud og til sidst 

blive beskattet som virksomhedsindkomst ved salg. 

Til slut skal selve ejendomsavancen opgøres. Denne vurderes dog ikke som værende kompleks, primært 

fordi der ville have været afgrænset fra udlejning til erhverv, så eksempelvis afskrivninger ikke ville have 

været relevante. 

Ovenstående overvejelser forudsætter primært en positiv værdiudvikling på ejendomsmarkedet, minimal 

hvis ingen tomgang i lejemål og at der vil være en gevinst ved salg. Alle disse parametre er dog noget, som 

kan styre simpelt, men idéen om at have to kapitalindkomster, fra henholdsvis udlån og 

ejendomsinvestering virker unødigt. Derfor er den simple af disse to blevet anvendt, særligt da udlån i 

højere grad kan styres gennem de aftalte afdrag og rentesatser. Her vil det kun være hvis låntager ikke er i 

stand til at betale ydelsen, at der kan ske ændringer, men samme udfordring vil en ejendomsudlejning have 

med beboere som ikke betaler, eller pludselige skader på bygningen. 

Af ovenstående grunde er ejendomsinvesteringer ikke medtaget, da disse vurderes for komplekse i forhold 

til at udføre en beregning, som kan opnås nemmere ved anvendelse af udlån. 
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Bil i virksomhedsskatteordningen 

I beregningen er det antaget at den selvstændige anvender sin bil alene til privatbrug og ikke anvender den 

i virksomhedsskatteordningen. Derfor er der i beregningen alene taget højde for et billån, som vises ved 

renteomkostninger i kapitalindkomsten. 

Der er dog en række muligheder for en selvstændig i forhold til at udnytte skattereglerne til dennes fordel. 

Der vil blive gennemgået forneden hvor nogle af mulighederne beregnes eller diskuteres. 

Firmabil 

Den selvstændiges virksomhed har mulighed for at stille en firmabil til rådighed til brug for den 

erhvervsmæssige kørsel. Skattemæssigt for den selvstændige har dette ikke nogen effekt, da bilen tilhører 

virksomheden og anvendes i dennes virke og bliver holdt uden for privatsfæren. Nytteværdien for den 

selvstændige er derfor begrænset og i beregningerne kan den selvstændige allerede have stillet sådan en til 

rådighed. Denne mulighed gennemgås derfor ikke yderligere, da det ligeledes antages at lovgivningen bliver 

overholdt og en eventuel firmabil ikke anvendes til private formål. 

Fri bil 

Ved en fri bil forstås det at en bil stilles til den selvstændiges frie rådighed gennem virksomheden. For at 

dette skattemæssigt giver mening, beskattes den selvstændige for bilens værdi. 

Lovgivning 

I henhold til LL § 16, stk. 416 skal der ske indregning efter følgende principper: 

Ved ny bil op til 36 måneder efter første registrering skal den selvstændige beskattes ved 25% af bilens 

værdi op til DKK 300.000, men som minimum altid af en værdi på 160.000. Af værdien over DKK 300.000 

beskattes den selvstændige med 20% af bilens værdi. Hertil kommer et tillæg på 150% af vægtafgiften for 

almindelige personbiler, som vil være relevante for den selvstændige. 

Anskaffes bilen inden den er 36 måneder skal den selvstændige beskattes af det fulde beløb jf. 

ovenstående beregning. Beholdes bilen i tiden efter at der er gået 36 måneder efter første indregistrering, 

nedsættes bilens værdi til 75% af nyvognsprisen, dog stadig minimum DKK 160.000. 

 

 
16 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/806, senest tilgået 13-01-2021 
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Købes der en brugt bil, hvor der er gået mere end 36 måneder efter første registrering, vil det være 

købsprisen, samt omkostninger til istandsættelse ved anskaffelse, som vil være grundlaget for bilens 

skattemæssige værdi, dog som minimum DKK 160.000. 

Efter KSL §18 nr. 2917 skal bilens værdi beskattes som A-indkomst hos den selvstændige. Hvad dette 

betyder for den selvstændige vil blive gennemgået i efterfølgende afsnit. 

Betydning for opgaven 

Herunder ses der en beregning på en bil, som der ligeledes er taget højde for i beregningen gennem det 

beregnede lån, som fratrækkes i kapitalindkomsten. Lånet var på DKK 360.000, og for at tage højde for en 

långivers ejendomsforbehold, er lånet indregnet til 80% af købsværdien. 

 

Figur 19: Konsekvensen af fri bil. Kilde: Egen tilvirkning 

 
17 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/499#id5c968ad3-aba8-427f-908e-dc5dffbee427#p18, senest tilgået 
13-01-2021 
 

Periode efter første indregistrering 1-36 måneder 37 måneder og frem
Bilens værdi 450.000,00 337.500,00
Vægtafgift 2.000,00 2.000,00

Periode
25% af bilens værdi op til DKK 300.000 75.000,00 75.000,00
20% af bilens værdi over DKK 300.000 30.000,00 7.500,00
Vægtafgift (150%) 3.000,00 3.000,00

I alt til beskatning pr. år 108.000,00 85.500,00

AM bidrag (8%) 8.640,00 6.840,00
Beskatning ved skatteloft (52,06%)  51.726,82 40.950,40
Skyldig skat i alt 60.366,82 47.790,40

AM bidrag (8%) 8.640,00 6.840,00
Kommune- og bundskat (37,11%) 36.872,50 29.190,73
Skyldig skat i alt 45.512,50 36.030,73

Beskatning ved topskat (52,06%)  

Beskatning under topskattegrænsen
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Beregningen foroven viser hvad der skal betales til SKAT i forhold til bilens alder og værdiansættelse. For at 

kunne sammenligne med den foretagne beregning, kan det antages at den selvstændige får en ny bil stillet 

til rådighed hvert 6. år og hver kolonne vil derfor være gældende for tre år. 

Man kan træffe yderligere to valg; at lade den selvstændige blive beskattet over topskattegrænsen eller 

modregne skatteværdien i de foretagne hævninger og dermed fastholde topskattegrænsen mod færre 

hævninger. 

Hvis det antages at virksomhedens skattepligtige overskud er uændret (eksempelvis ved at den frie bil 

erstatter en eksisterende firmabil), vil det for den optimale skatteberegning have betydet mindre 

hævninger for at overholde topskattegrænsen. Modsat vil der kunne argumenteres for et mindre forbrug, 

da den selvstændige ikke længere selv skal bekoste en bil i privaten. Ses der alene på eksemplet i tabellen 

foroven, vil det koste den selvstændige DKK 45.500 om året. Her vil alle omkostninger for bilen blive betalt 

inklusive forsikring, drivmidler og vedligeholdelse. Modsat vil alene et lån på DKK 360.000 kræve en årlig 

ydelse på DKK 65.400 (ved afbetaling over seks år med en rente på 2,5%). Her er der dog ikke taget højde 

for skattefradraget, som vil være forskelligt år til år. Det er en meget simpel opstilling, som alene tager 

højde for pengestrømmene og ikke tager hensyn til eksempelvis brugtvognsværdi ved salg, som kan tilfalde 

den selvstændige, hvis denne ejes i privaten. Modsat vil der være skattemæssigt fradrag i virksomheden for 

alle omkostninger. 

For ovenstående eksempel, med antagelsen om det samme skattemæssige overskud, vil det her være en 

fordel for den selvstændige privat, og justeres forbruget kan det også have haft en positiv indflydelse på 

pengestrømmen. 

For den suboptimale vil det være mere sandsynligt at der i de første perioder er betalt topskat af bilens 

skattemæssige værdi, og at der måske kun i slutningen af beregningen bliver taget hensyn til 

topskattegrænsen. Hertil kommer at man ikke nødvendigvis ville have haft en modregning i forbruget. I 

forhold til den simple opstilling, som er gennemgået for den optimale beregning, vil det fortsat have været 

en fordel for den selvstændige, men kun i begrænset grad.  

Den generelt positive indvirkning på pengestrømmen i beregningen er altså afgjort af hvordan man vælger 

at lade bilen påvirke virksomhedens overskud og den selvstændiges privatforbrug. 
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Egen bil i virksomhedsskatteordningen 

Der er to yderligere muligheder, når et køretøj indgår i virksomhedsskatteordningen: 

- virksomheden betaler en andel af bilens omkostninger 

- der modtages skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel med privat bil 

Når den selvstændige vælger at lade virksomheden betale en andel af bilens omkostninger, sker det typisk 

fordi den selvstændige kan komme med en konkret vurdering af, i hvilket forhold bilen bliver brugt 

erhvervsmæssigt. Hvis bilen bliver brugt 30% af tiden til erhvervsmæssig kørsel, vil det tilsvarende være det 

som virksomheden betaler. Dette giver mulighed for både at fradrage moms (på brændstof eller 

vedligeholdelse), samt opnå skattemæssigt fradrag gennem virksomheden, modsat at den selvstændige 

selv skal betale med beskattede midler. 

Den anden mulighed er at man gennem et kørselsregnskab kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse, hvor 

satsen er givet fra SKAT’s side18. Denne mulighed er simpel og de modtagne godtgørelser får virksomheden 

skattemæssigt fradrag for. Det skal dog bemærkes at der er tale om en godtgørelse, og afhængigt af den 

selvstændiges køretøj vil der være forskel hvorvidt det kan betale sig. Er der eksempelvis tale om en 

brændstofskrævende og dyr dieselbil, vil der være flere faktorer, hvor hvis man sammenligner med SKAT’s 

egen beregning, at der måske vil være underskud, såsom på forsikring, vægtafgift, slitage m.m. Modsat vil 

en mindre, brændstoføkonomisk bil kunne give et ’overskud’ ved denne metode. 

Betydning for beregningen 

Der ville først og fremmest være behov for at blive vurderet et antal kørte kilometer, eller nærmere 

forholdet mellem privat og erhvervsmæssig kørsel. Hertil kommer at der skal være et bud på en egentlig bil, 

så det er muligt at opgøre forsikringer, vægtafgifter, brændstofforbrug, give et bud på værdiforringelse osv. 

Ulempen ved dette er at det bliver en meget individuel beregning, som skal fortages, og dette skal gøres 

hver gang der skiftes bil, ligesom der skal laves en vurdering af brugtvognsværdi m.m. 

Hvis dette kan lade sig gøre, vil der ved muligheden for at virksomheden betaler en del af omkostninger, 

kunne godtgøres nogle omkostninger, hvorved virksomhedens skattepligtige overskud vil falde, modvirket 

af et fald i forbruget. Dette vil ultimativt være til den selvstændiges fordel, da der så vil være en større 

skattepligtig indkomst, samt et mindre forbrug. 

Ved den skattefrie kørselsgodtgørelse, vil typen af bil være afgørende for om det kan betale sig. Er bilen for 

dyr, vil godtgørelsen ikke kunne dække omkostningerne. 

 
18 Se https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1166 for lovgivning og opgørelse af satser. Senest tilgået 13-01-
2021 
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Sammenfatning af bil i virksomhedsskatteordningen 

I forhold til beregningen vil det være besværligt at lade en bil indgå i virksomhedsskatteordningen, i form af 

enten skattefri kørselsgodtgørelse eller ved at lade virksomheden fradrage en forholdsmæssig andel af 

omkostningerne. Dette skal derfor afgøres fra periode til periode og bil til bil. 

At lade den selvstændige beskatte af en fri bil er for beregningen simplere, og vil give nogle mærkbare 

konsekvenser på både forbrug og beskatning i begge beregninger. 

Brugen af en bil i virksomhedskatteordningen vurderes som en yderligere mulighed for at udvide 

beregningen, samtidig med at man bedre kan udnytte den økonomiske nytteværdi. I et reelt scenarie, hvor 

der er mulighed for at angive en specifik bil til den selvstændige, vil der dog skulle være en konkret 

vurdering mellem alle mulighederne, for at opnå den bedst mulige løsning (set ud fra et økonomisk 

synspunkt). 

Investeringsrådgivning herunder aktiesparekonto 

I vores eksempel står den skattepligtige selv for alle investeringer og eneste rådgiver som anvendes, er en 

revisor i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab. Hvad ville der ske, hvis den skattepligtige anvendte 

en investeringsrådgiver i forbindelse med sine aktieinvesteringer? 

 

Ved brug af uvildig rådgivning i forbindelse med investeringer i for eksempel aktier har man oftest et bedre 

grundlag for at træffe bedre investeringsvalg. Dette er godt til den uerfarne investor, som måske ikke har 

siddet med investeringer i for eksempel værdipapirer før. Ulempen ved at bruge en rådgiver er selvfølgelig 

at det koster penge og den gevinst som aktierne giver, skal dække de meromkostninger der kommer ved at 

bruge en ekstern rådgiver. Der er også stadig den risiko at en rådgiver tager fejl af en investering og man 

dermed taber sine penge. Risikoen ligger hos investoren og der kan kun være tale om erstatninger, hvis en 

rådgiver decideret har vildledt investoren. 

En fordel ved at anvende en investeringsrådgiver er også at man kan blive opdateret på de nyeste regler. 

Dette kunne for eksempel være at man i 2019 indførte aktiesparekonto. 
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Aktiesparekonto 

Aktiesparekontoen er reguleret i Aktiesparekontoloven (ASKL)19 og havde ikrafttrædelsesdato 1-1-2019. 

En aktiesparekonto er en konto, hvor man siden 2019 har kunnet indskyde penge til investeringer til en 

attraktiv beskatning. Man må kun eje én aktiesparekonto per person, oprettes flere er det den første 

oprettede aktiesparekonto som anvendes. 

Fordelen ved denne aktiesparekonto, er at man kun beskattes med 17 % jf. ASKL § 14 af afkastet på 

aktiesparekontoen. Afkastet vil blive opgjort hvert år efter lagerprincippet jf. ASKL § 13 

Ved tab på investeringer kan tabet som i almindelige aktier modregnes i fremtidige gevinster. Man kan dog 

ikke fradrage tabet i gevinster uden for aktiesparekontoen jf. ASKL § 15 

ASKL § 1 fortæller at alle som er fuld skattepligtige til Danmark kan anvende aktiesparekontoen. Man må 

kun eje én konto jf. ASKL § 1 stk. 2 og hver konto må kun ejes af én person jf. ASKL § 2 

I ASKL § 5 beskrives der hvilke aktiver som må indgå i aktiesparekontoen som listes herunder: 

 Kontantindestående 

 Aktier, som sælges på et reguleret marked og som er omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Det 

gælder ikke hovedaktionæraktier, næringsaktier, andele i andelsforeninger, obligationsbaserede 

investeringsselskaber og investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter 

 Indskud i akkumulerende investeringsforeninger, investeringsbeviser i aktiebaserede investerings-

institutter samt aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber. 

Jf. ASKL § 5 stk. 2 kan man ligeledes erhverve følgende på aktiesparekontoen: 

 Aktier og aktieretter 

 Tegningsretter 

 Konvertible obligationer som kan konverteres til aktier mv. som indgår på aktiesparekontoen. 

Er der en af ovenstående værdipapirer som ændrer karakter eller som ikke længere handles på et reguleret 

marked vil blive anset som udloddet på den første dag efter skæringsdagen for karakterændringen. Dog er 

der undtagelser som gør at nogle værdipapirer først beskattes den 20. februar året efter. 

Man må maksimalt indskyde et grundbeløb 100.000 (2020) kr. jf. ASKL § 9. Grundbeløbet reguleres i 

personskatteloven § 20. Dette maksimum er steget siden oprettelsen, hvor man i 2019 kun kunne indskyde 

51.000 kr. Hvis man indskyder for meget på denne aktiesparekonto, skal overskydende beløb udloddes igen 

og der vil blive pålagt en afgift på 3% p.a. af det overskydende beløb jf. ASKL § 9 stk. 3 

Skatten betales af midlerne på aktiekontoen og foretages af det pengeinstitut man har anvendt. 

 
19 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1429. Senest tilgået 12-01-2021 
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Samlet set vurderes at hvis man laver et samarbejde mellem skatterådgiver og investeringsrådgiver vil man 

kunne få det fulde udbytte af den skattepligtiges formue. 

Dårlige betalere 

I vores opgave har vi forudsat at debitorerne i vores opgave betaler deres lån fuldt ud inkl. renter. Hvad 

ville det betyde hvis de ikke betaler? 

Da den skattepligtige i vores opgave bruger sin overskudslikviditet til at låne penge ud, vil det ikke gå ud 

over hans levebrød, hvis en eller flere af debitorerne ikke har mulighed for at betale. Det vil betyde at den 

skattepligtige vil have færre muligheder for at yde flere lån samt en lavere investering i værdipapirer, men 

der vil ikke være nogen likviditetsmæssig påvirkning hos den selvstændiges virksomhed 

Udover tabet af selve fordringen taber man ligeledes de renteindtægter som ikke vil blive tilskrevet / betalt. 

Skattemæssigt vil der være fradrag for tabet jf. kursgevinstloven. Forudsætninger for fradraget er at der 

skal være et pengekrav som er omfattet af KGL. Der skal være et tab, som følge af at man ikke har 

modtaget hele det pengekrav man har. Til sidst skal tabet være konstateret endeligt. 

Tabet vil kunne fradrages i kapitalindkomsten og vil sænke skattebetalingen, men tabet er stadigt større 

end skattefradraget. 

Ændring i skattesatser 

Det er i beregningerne forudsat at skattesatser for både virksomhedsskatten og den personlige skat 

forbliver uændret, ud fra den forudsætning at samfundsøkonomien er stabil samt at skiftende regeringer 

ikke foretager ændringer i det nuværende skattesystem. Dette er urealistisk, men nødvendigt for at ikke at 

komplicere opgaven yderligere. Men hvad ville der ske hvis virksomhedsskatten, personskatten eller 

selskabsskatten enten stiger eller falder. Dette prøves diskuteret i dette kapitel. 

Helt grundlæggende har meningen med virksomhedsskatteordningen været at denne skulle være så tæt på 

selskabsform som muligt, dog stadig med forskel i hæftelse. Hvis der sker ændringer således at 

selskabsskatten og virksomhedsskatten ikke er lig hinanden, kan dette have betydning for, hvilken 

virksomhedsform man ønsker. Som et eksempel, kan det nævnes at hvis selskabsskatten sænkes til 20 % 

men virksomhedsskatten vil blive fastholdt på 22 %, vil må man med stor sandsynlighed se flere som vil 

vælge selskabsform frem for personlig virksomhed, da man i selskabsskatten vil betale en lavere skat som 

vil kunne bruges til investeringer eller udbetales som udbytte fra selskabet. 

En hvilken som helst ændring i de enkelte progressionsgrænser vil have betydning for en enten øget 

skattebetaling eller en mindre skattebetaling. 
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Et argument for at forøge progressionsgrænserne på f.eks. topskat er at det motiverer folk til at arbejde 

mere, hvilket vil få væksten i samfundet til at stige generelt. Jo flere penge i samfundet generelt vil betyde 

at flere vil have mulighed for at forbruge mere. Dette vil også betyde at der vil være brug for mere 

arbejdskraft og dermed skabe en positiv spiral. 20 

Argumenterne imod kan være at det vil skabe en større ulighed mellem rig og fattig, og ved at holde 

uligheden på et minimum vil dette kunne betyde lavere kriminalitet, bedre sundhedstilstand, større tillid 

blandt mennesker.21 

Hel lavpraktisk vil en stigning i progressionsgrænsen for topskat betyde at man i virksomhedsordningen vil 

kunne tjene flere penge, før man vil skulle opspare indkomst til senere beskatning og man vil derfor ikke 

have en lige så stor latent skat, som venter når man vil afvikle virksomheden. 

Alternativt hvad ville der ske hvis progressionsgrænsen for topskat blev fastlåst til 2020 satser og ikke blev 

justeret herfra? 

For den selvstændige ville det betyde at hvis indtægten fra virksomheden fortsætter som antaget i vores 

beregninger så vil man få en meget større indkomst som ligger over progressionsgrænsen og som enten vil 

skulle beskattes med det samme, eller som vil skulle opspares i virksomhedsordningen. Hvis man valgte 

ikke at foretage opsparing i virksomhedsordningen ville dette betyde en markant større skattebetaling her 

og nu. 

Vælger man derimod at opspare til topskattegrænsen, som de fleste i denne situation ville vælge, betyder 

det at man efter de 30 perioder betaler cirka to millioner kr. mindre i løbende skatter. Hvilket hænger 

sammen med at man udskyder en større del af betalingen i form af opsparet overskud. Der ligger dog en 

stor latent skattebetaling hvis man vælger at sælge virksomheden afstå virksomheden efter de 30 perioder. 

Samlet set er indtjeningen stort set identisk, men fastholdelsen af progressionsgrænsen for topskat af 

personlig indkomst betyder at man vil få cirka t.DKK 5.800 mindre udbetalt efter skat over de 30 perioder. 

Det sker som led i den store latente skattebetaling ved afhændelsen, samt at man løbende ikke kan 

foretage lige så store hævninger i virksomhedsordningen.22 

 

 
20 https://cepos.dk/abcepos-artikler/0028-veldokumenteret-at-lavere-topskat-har-positive-effekter-paa-
arbejdsindsats-og-velstand/, senest set 09-01-2021 
21 https://www.information.dk/debat/2014/10/lavere-topskat-oeger-uligheden-forvaerrer-statsfinanserne, senest set 
d. 12-01-2021 
22 Her forudsættes at topskattegrænsen i alle 30 perioder er DKK 531.000. Denne beregning tager ikke højde for de 
løbende pengestrømme men er alene en ændring i topskattegrænsen. 
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Ændringer i samfundsøkonomien og politiske indgreb 

Det er i beregningerne forudsat at samfundsøkonomien samt at det politiske landskab ikke ændrer sig over 

årene. Dette er ikke realistisk i forhold til virkeligheden. Men da ingen kender fremtiden, har dette været 

det bedste bud på en udvikling. 

Samfundsøkonomien har de seneste 100 år gået op og ned, hvilket både har givet rigtig gode år med stor 

vækst. Men der har også været år hvor store dele af verden har været ramt af store kriser. Dette så man 

senest i finanskrisen i 2008, som startede ved at flere banker havde lånt for mange penge ud, til blandt 

andet risikable ejendomsprojekter, fordi ingen mente at væksten i økonomien nogensinde ville stoppe. Det 

var blevet for nemt at låne penge. 

Dette resulterede i at flere banker gik konkurs, hvilket ligeledes betød at andre virksomheder gik konkurs 

og flere mistede deres arbejde. Det fik de følger at store dele af økonomien gik i stå. 

Under skrivningen af denne tekst, er det meste af verden ramt af COVID-19 hvilket har gjort at flere 

regeringer inkl. den danske i perioder har lukket hele eller dele af landene ned. Men for at man ikke skal 

ende i en ny, stor økonomisk krise, har man i Danmark valgt at støtte nødlidende virksomheder med 

hjælpepakker, såsom refusion for tabt omsætning, refusion af faste omkostninger, lønkompensation samt 

udskydelse af betalingen for A-skat, AM-bidrag og moms. 

Hvis man indregnede en økonomisk krise i vores beregninger, så ville det selvfølgelig have en effekt. Det 

ville med stor sandsynlighed påvirke resultaterne i virksomheden. Både i form af mindre aktivitet, men også 

ved at de debitorer man har, måske vil have sværere ved at betale pengene retur. Aktiemarkedet vil højest 

sandsynligt blive påvirket negativt som følge af en krise. Dette betyder nødvendigvis ikke noget for det 

skattemæssige aspekt medmindre man sælger aktierne, da disse først beskattes ved afhændelse. Sidst vil 

det kunne få betydning for de udlån man har foretaget, da der her vil være en større risiko for at disse 

penge ikke bliver betalt tilbage. Alle tre ting vil resultere i at man vil have et eller måske flere dårlige år, 

som vil medføre at man vil ende med at vores case-person vil have færre værdier i forbindelse med sin 

pensionering. 

Modsat hvis Danmark er inde i et stort opsving vil der selvfølgelig være modsatte effekter i forhold til 

ovenstående afsnit. Dette vil gøre det endnu vigtigere at optimere og udnytte de gældende progressions-

grænser således at man undgår at betale en unødig høj skat. 

Skattelovgivningen i Danmark er meget omdiskuteret. Skal man betale mere i skat eller mindre i skat. Dette 

emne er aldrig noget man vil blive enige om og vil altid være et diskussionsemne. 

Skattelovene er samtidig også nogle af de mest komplicerede, da det er nogle af de love der er lavet flest 

løbende ændringer til i takt med at man har fundet nogle uregelmæssigheder. Det kunne være i form af et 
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”hul” i lovgivningen som gør at den oprindelige lov ikke har givet den betydning, som var hensigten da man 

lavede loven. 

Et eksempel på at man har lukket et hul, var da man gerne ville stoppe erhvervsdrivende i at medtaget 

privat gæld med i virksomhedsordningen. Derfor vedtog man i 2014 en lov (L200), som betød at man kun 

kunne spare op i virksomhedsordningen hvis indskudskontoen var positiv eller nul. Derudover måtte man 

ikke anvende aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld som ikke er en del af 

virksomhedsordningen. Udover den manglende mulighed for opsparing vedtog man også at man ved 

negativ indskudskonto skulle korrigeres i renteudgifter således at man flyttede nogle af renteomkostninger 

fra personlig indkomst til kapitalindkomst med en lavere fradragsværdi. 

Dette havde en stor betydning for de virksomheder med negativ indskudskonto og konsekvensen af ikke at 

kunne opspare er også at al indkomst fra virksomheden vil blive beskattet i den personlige indkomst og 

man risikerede derfor at betale topskat. 

Perspektivering 

Pension 

Pensionselementet har været udeladt for den gennemgåede beregning. En oplagt mulighed for den 

selvstændige er dog at anvende pensionen aktivt i sin planlægning.  

I Danmark er der en gunstig beskatning af pensionsmidler, såfremt de forvaltes af et pensionsselskab og 

ikke kan rådes frit over. Ser man på de beregnede værdier, kan der ske beskatning af over halvdelen af den 

selvstændiges indkomst for hvert år, afhængigt af fradrag og indkomstkilder. Fordelene er opridset i 

tabellen forneden: 

Fordele og ulemper ved anvendelse af pension 

Fordele Ulemper 

Lavere beskatning Ingen fuld råderet 

Midler er kreditorbeskyttet Kan først udbetales til pensionsalderen. 

Fradrag i den personlige skat for visse former for 

pensionselementer 

 

Tabel 15: Fordele og ulemper ved anvendelse pension for beregningen. Kilde: egen tilvirkning 
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Udover de skattemæssige fordele, er der også andre faktorer, som påvirker beslutningen omkring pension. 

Eksempler på dette selvstændiges risikovillighed, familieforhold og forventninger til fremtiden. Her kan der 

stilles spørgsmål til forskellige parametre: 

 Forventer man at leve til pensionsalderen? 

 Vil man have adgang til midlerne nu? 

 Hvad vil man anvende midlerne til - investering eller fornøjelse? 

 

Hvis den selvstændige vælger at anvende pensionselementet aktivt, vil det medføre en binding af midlerne, 

som så ikke vil kunne bruges til investeringer eller udlån, mens denne er aktiv erhvervsdrivende.  

Dog vil midlerne, som udgangspunkt, ikke stå passivt hos pensionsfonden, men blive aktivt forvaltet. 

Derved flyttes investeringsfokus reelt blot i skattemæssig forstand, hvor der sker en gunstig beskatning af 

en eventuel gevinst på pensionsindeståendet (2020: 15,3%23) mod at der ikke er fuld råderet over 

pensionsmidlerne.  

Den selvstændige har typisk mulighed for at vælge en investeringsprofil, hvor der kan vælges en 

investeringsstrategi efter risiko (og hermed typisk også afkast). 

Hvis der opstår behov for at få midlerne udbetalt (hvis den selvstændiges virksomhed eksempelvis har 

likviditetsmangel) vil der også være mulighed for dette. Der vil dog i så fald skulle betales en afgift på op i 

mod 60% (afhængigt af pensionstype) af indeståendet. Så ud fra både et skattemæssigt og 

investeringsmæssigt synspunkt vurderes der ikke behov for at anvende denne mulighed, medmindre der er 

et absolut behov for dette. 

Pensionselementet er i beregningen til dels erstattet af det opsparede overskud i virksomheden, samt de 

investerede eller udlånte midler, men disse er i højere grad udsat for erhvervsrisiko. For at sikre den 

selvstændige bedre vil det give bedre mening med en pensionsordning, som vil beskytte de opsparede 

midler bedre, mod samtidig at få det skattemæssige fradrag for dette og bedre beskatning efterfølgende. 

Ægtefællen 

I beregningen er ægtefællen kun medtaget i form af udnyttelse af ægtefællens progressionsgrænser 

vedrørende aktieindkomst og kapitalindkomst. Men hvad ville der ske hvis man inddragede ægtefællen i 

større udstrækning enten i form af at ægtefællens overskudslikviditet vil kunne bruges på yderligere 

investeringer? Hvad ville der ske hvis ægtefællen var en del af virksomheden? Eller hvad ville der ske hvis 

man kombinerede disse?  

 
23 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234742, sidst tilgået d. 12-01-2021 
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Fælles investering 

Den store fordel ved at man samarbejder om de valgte investeringer, er at der er muligheder for at få et 

større afkast, f.eks. ved investering i værdipapirer, investeringsejendomme med mere. Risikoen er 

selvfølgelig også at man kan tabe meget mere ved en større indsats. Dette vil potentielt også kunne ændre 

på de foretagne valg i forbindelse med optimeringen af deres skat. 

En større portefølje vil i beregningseksemplet også betyde at der vil komme en større indtægt ind, som man 

vil skulle optimere, i forhold til hvornår og hvor mange værdipapirer man sælger i et givent år. Dette er 

selvfølgelig kun gældende hvis man udelukkende tænker skatteoptimering. I forhold til formueoptimering 

skulle flere penge gerne avle flere penge og man vil i den sammenhæng ikke nødvendigvis gå lige så meget 

op i den øgede skattebetaling.  

Medarbejdende ægtefælle24 

En anden mulighed kunne også være at ægtefællen deltog aktivt i virksomheden hvilket skattemæssigt også 

vil kunne give nogle fordele. Fordelen herved ligger i at man i stedet for at hele overskuddet beskattes hos 

ejeren kan man dele overskuddet og der er dermed større muligheder for at optimere vi 

virksomhedsskatteordningen. 

For at ægtefællen kan anmode om at få del i virksomhedens overskud er der nogle betingelser som skal 

være opfyldt: 

 Samlevende ved indkomstårets udløb. 

 Begge ægtefæller har deltaget væsentligt i virksomhedens drift. En tommelfingerregel er et 

gennemsnit på 3-4 timer om dagen. 

 Det overførte beløb må ikke stå i åbenbart misforhold til arbejdsindsatsen hos den medarbejdende 

ægtefælle. 

 Der må ikke være en lønaftale mellem de to ægtefæller. 

 Det overførte beløb må ikke overstige 50 % af virksomhedens overskud. 

 Grundbeløb på maksimalt 246.400 kr. i 2020. 

Reglerne om medarbejdende ægtefælle betragtes i hovedtræk som en skatteberegning og ikke en egentlig 

overførsel af ”løn” til ægtefællen. I et skattemæssigt henseende anses ægtefællen for at være selvstændig 

erhvervsdrivende, men kan ikke bruge indtægten herfra i virksomhedsordningen. Indkomsten medtages i 

den personlige indkomst efter PSL § 2 & § 3. 

 
24 Juridisk vejledning: C.A.8.4.1.2  - Fordeling efter reglen om medarbejdende ægtefælle 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976890, senest set 12-01-2021 
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Et alternativ til reglerne omkring medarbejdende ægtefælle, kunne være at lave en ansættelsesaftale med 

sin ægtefælle, hvori man aftaler en passende løn ud fra ægtefællens kompetencer samt arbejdsindsats. 

Ved ansættelsesforhold er lønomkostningen fuld fradragsberettiget i virksomheden og beskattes som 

almindelig lønindkomst hos ægtefællen.  

I begge tilfælde er fordelen at man har mulighed for at udnytte begge skattepligtiges indkomst op til 

topskattegrænsen. På den måde vil man kunne få flere penge ud i sin privatøkonomi til en lavere 

beskatning, fremfor det kun er virksomhedsejeren som vil skulle beskattes af det hele. Måske endda i 

topskatten. 

Udover fordelen ved at man kan udnytte hinandens progressionsgrænser, er der også mulighed eller 

nærmere en forhåbning om at virksomheden vil kunne lave større overskud, ved at man nu er en person 

mere i driften af virksomheden.  

En tredje mulighed er at de begge bliver medejere af virksomheden ved at oprette et interessentskab (I/S). 

Uden at denne opgave vil gå dybt ind i hvad et I/S er, så har man i et I/S flere muligheder i forhold til at dele 

overskuddet. Udgangspunktet er at man fordeler hele overskuddet ligeligt efter ejerskab. Dog har man også 

mulighed for at aftale fordeling af overskuddet ud fra den enkeltes aktivitetsniveau, f.eks. i form af en 

fordeling af årets resultat, ud fra hvor meget den enkelte omsætter for. Der er ikke krav om at begge 

anvender virksomhedsskatteordningen, men dette valg træffer den enkelte skattepligtige. Dog vil der i 

vores eksempel være en fordel heri i forhold til at hermed begge vil kunne opspare overskud som ligger 

over topskattegrænsen til ”dårligere tider”. 

Det kan derfor konkluderes at der med en overvejende sandsynlighed vil være en skattemæssig fordel ved 

at inddrage ægtefællen i den skattepligtiges investeringer og/eller i den skattepligtiges virksomhed. 

Generationsskifte 

I dette afsnit kigges der på tre muligheder for at virksomhedsordningen kan ophøre og hvilke konsekvenser 

dette vil have for case-personen. De tre muligheder der vil gennemgås, er afståelse til tredjemand, 

overdragelse ved succession og skattefri virksomhedsomdannelse. 

Afståelse til tredjemand 

Ved afståelse til tredjemand bliver der typisk forhandlet en købsaftale for virksomheden. Denne skal 

opdeles per aktivgruppe, således man kan opgøre de korrekt skattemæssige gevinster og tab. Hvert enkelt 

aktiv bliver skattemæssigt værdiansat ud fra gældende skatteregler som f.eks. at materielle anlæg opgøres 

efter afskrivningsloven. I vores tilfælde vil der være en større hensættelse til senere hævning som vil blive 
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beskattet senest i året efter afståelsen af virksomheden, hvis man ikke opstarter en ny virksomhed hvori 

virksomhedsordningen kan fortsætte. 

 

Der vil i dette tilfælde opstå en stor skattebetaling, hvor meget af indkomsten vil ligge i topskatten. Hvis 

man har aftalt med tredjemand at betalingen for virksomheden ikke skal ske med det samme, vil man skulle 

ud og finde finansiering til betaling af skatten. 

Overdragelse ved succession 

Hvis den skattepligtige i vores opgave vælger at stoppe sin virksomhed efter beregningens 30-årige periode, 

så ligger der en stor skattebetaling alene vedrørende opsparet overskud hvilket vil være en stor 

likviditetsmæssig udskrivning. 

Man vil i den forbindelse kunne overveje om man vil overdrage virksomheden ved succession efter KSL § 

33C. Fordelen ved det dette for den selvstændige i dette eksempel er at man kan undgå skattebetalingen 

ved overdragelse og modtager vil dermed overtage den eksisterende skattemæssige stilling. 

Lovgivning 

Man kan jf. KSL § 33 C overdrage en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en anden 

af en eller flere erhvervsvirksomheder. I forbindelse med en succession kan man kun overdrage til en 

udvidet kreds af nærtstående personer herunder børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og børnebørn 

samt samlever jf. KSL § 33C stk. 1. 

Man har ligeledes muligheden for at overdrage sin/sine virksomheder til nære medarbejdere, tidligere 

medarbejdere eller tidligere ejere jf. KSL § 33C stk. 12 og 13 under nogle bestemte forudsætninger. 

For den nære medarbejder gælder det at man skal have været ansat inden for de seneste 5 år og været 

fuldtidsansat i sammenlagt mindst 3 år i virksomheden. 

Hvis en tidligere nær medarbejder har succederet i dele af erhvervsvirksomheden, anses han ikke længere 

som nær medarbejder, men som selvstændig erhvervsdrivende. Han kan succedere i yderligere andele af 

virksomheden hvis overdragelsen sker senest 5 år efter den tidligere medarbejder første gang erhvervede 

en andel af virksomheden samt at den tidligere medarbejder inden for de senest 5 år forud for den første 

erhvervelse har været fuldtidsbeskæftiget i virksomheden i mindst 3 år. 

Hvis en tidligere ejer køber virksomheden tilbage inden for de første 5 år efter at han har solgt, og den 

tidligere overdragelse skete ved succession, er det muligt at overdrage virksomheden tilbage ved brug af 

succession. 
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De aktiver, som kan overdrages, er de aktiver i erhvervsvirksomheden, hvor fortjenesten ville blive 

beskattet ved afståelse herunder: 

 Afskrivningsberettigede bygninger 

 Maskiner, inventar og lignende driftsmidler 

 Fast ejendom (næring), når overdrageren driver næring med køb og salg 

 Fast ejendom (anlægsejendom) 

 Varelager 

 Næringsaktier 

 mm. 

Udlejning af fast ejendom anses ikke for erhvervsmæssig virksomhed 

Hvis overdrageren anvender virksomhedsordningen, kan erhververen jf. KSL § 33 C, stk 5 overtage konto for 

opsparet overskud. Hvis der kun overdrages en andel af virksomhederne, vil man også kun overdrage en 

andel af det opsparede overskud. 

Hvis man efter KSL § 33 D har beregnet en passivpost ved overdragelsen, skal det anskaffelsestidspunkt og 

hensigt bruges ved en senere avanceopgørelse.25 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Et alternativ til overdragelse af personlig virksomhed ved succession, som typisk sker ved at overdrage den 

personlige virksomhed, kan man vælge at virksomhedsomdanne den personlige virksomhed til et selskab. 

Fordelen ved dette er at man ”kun” skal værdiansætte anparterne/aktierne i selskabet frem for at skulle 

værdiansætte hvert aktiv ud fra et skattemæssigt perspektiv ved salg. 

Ved en virksomhedsomdannelse sker der det at man overdrager alle aktiver og passiver og som vederlag 

for disse får man aktier/anparter. Omdannelsen kan ske ved en skattefri virksomhedsomdannelse eller en 

beskattet omdannelse. 

Værdiansættelsen af aktiver og passiver er den samme lige meget hvilken beskatningsform man vælger, 

men der er stor forskel på den skattemæssige ”værdiansættelse”.  

En beskattet overdragelse vil sige at man overdrager den personlige virksomhedsaktiver og passiver som 

blev de solgt til en tredjemand. Ulempen ved dette er at der kræves likviditet til skatter på 

overdragelsestidspunktet. Fordelen er at selskabet har den samme skattemæssige situation som hvis denne 

havde købt aktivsummen. 

 
25 Juridisk vejledning: C.C.6.7.2 Succession efter KSL § 33 C: https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1948129. Sidst tilgået d. 
12-01-2021 
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Ved en skattefri virksomhedsomdannelse overtager selskabet den personlige virksomheds skattemæssige 

dispositioner. Hvilket betyder at selskabet overtager virksomhedens anskaffelsessummer, 

anskaffelseshensigt og eventuelle afskrivninger på de enkelte afskrivningsberettigede aktiver. Den 

omdannendes skattemæssige anskaffelsessum for de modtagne aktier eller anparter bliver opgjort efter 

særlige regler, idet avancerne på aktiverne ikke beskattes med det samme, men nedsætter 

anskaffelsessummen på de modtagne aktier eller anparter.  

Overdragelse ved skattefri virksomhedsomdannelse er reguleret i virksomhedsomdannelsesloven (VOL) og i 

VOL er der opsat en række betingelser som skal være opfyldt, for at man kan lave en skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

 Virksomhedsejeren skal på omdannelsestidspunktet være fuld skattepligtig til Danmark. 

 Alle aktiver og passiver i den personlige virksomhed skal overdrages – dog en undtagelse ved 

blandet benyttede ejendomme. Virksomhedsejeren kan ligeledes beslutte om man vil overdrage 

hensat til senere hævning og mellemregningskontoen til det nydannede selskab. 

 Vederlaget ydes i form af aktier eller anparter og den pålydende værdi skal svare til den samlede 

anparts- eller aktiekapital. 

 Aktiernes og anparternes anskaffelsessum kan ikke være negativ. 

 Omdannelsen skal finde sted senest 6 måneder efter omdannelsesdagen. 

 Der må ikke etableres et stiftertilgodehavende. 

 Der skal afsættes udskudt skat i åbningsbalancen på forskellen mellem de regnskabsmæssige og de 

skattemæssige værdier. 

 Der skal senest en måned efter omdannelsen indsendes en kopi af selskabsretlige dokumenter 

som er udarbejdet i forbindelse med omdannelsen, dokumenter til brug ved flere ejere, en 

opgørelse over anskaffelsessummen på aktierne/anparterne, kopi af registrering hos 

Erhvervsstyrelsen, eller dokumentation for at overdragelsen er sket til et eksisterende selskab. 
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De selskabsretlige dokumenter som skal udarbejdes i forbindelse med omdannelsen er: 

 Stiftelsesdokument 

 Vedtægter 

 Ejerbog 

 Direktørkontrakt 

 Forretningsorden ved valg af bestyrelse 

 Vurderingsberetning 

 Åbningsbalance med 

o Erklæring om revision, hvis man er omfattet af revisionspligt og ikke har valgt udvidet 

gennemgang 

o Erklæring om udvidet gennemgang, hvis man er omfattet af reglerne omkring 

revisionspligt, men har valgt udvidet gennemgang 

o Assistanceerklæring, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligt. 

Omdannerens skattemæssige stilling 

Omdanneren bliver som tidligere nævnt ikke realisationsbeskattet i forbindelse med omdannelsen. Skatten 

udskydes i stedet ved at avancen nedsætter aktiernes eller anparternes skattemæssig anskaffelsessum jf. 

VOL § 4. Man bliver der med beskattet i forbindelse med salget af aktierne. Selskabets skattemæssige 

stilling. 

Man skal ud fra hvert aktiv opgøre den skattemæssige værdi og der kan ikke opnås en højere 

anskaffelsessum for aktierne eller anparterne end handelsværdien på virksomhedens aktiver. 

Har man kildeartsbestemte tab på f.eks. ejendomme kan disse ikke overføres til selskabet. 

Samtlige aktiver og passiver skal behandles, som om de var erhvervet af selskabet på samme tidspunkt som 

den tidligere ejer i den skattepligtige indkomst. Hvilket også betyder at hvis man i den personlige 

virksomhed har erhvervet aktiver eller passiver i spekulationsøjemed eller som led i næring, skal dette 

beskattes i selskabet ved afståelse efter de regler som gælder herfor. 

Den største forskel på den personlige virksomhed og selskabet er at man som selskabsejer, ikke bare kan 

overføre penge til sig selv. Medmindre man bliver beskattet af overførslen som løn eller udbytte. 

Værdiansættelse 

Som tidligere nævnt indtræder selskabet i omdannerens skattemæssige forhold herunder, 

anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkt, hensigt og foretagne afskrivninger mv. Hvilket betyder at 

selskabet indtræder i urealiserede avancer fra ejeren. 
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De steder hvor handelsværdien er lavere end den skattemæssige værdi, er der ikke grundlag for at 

succedere. I stedet gør man det at handelsværdien både indgår i åbningsbalancen som en skattemæssig 

værdi, og i aktiernes anskaffelsessum. 

Hvert aktiv skal værdiansættes for sig – hvilket betyder at det ikke er muligt at udligne en fortjeneste i et 

aktiv med et tab fra et andet aktiv. 

I forbindelse med værdiansættelsen af den personligt drevne virksomhed kræver det at der sker en 

beregning af goodwill, som er et udtryk for virksomhedens evne til at skabe overskud. SKAT har udarbejdet 

et cirkulære, TSC 2000-1026 til beregning af goodwill. Der er også mulighed for at opgøre goodwill efter 

normalindtjeningsmodellen som er en vægtet cashflowmodel – denne model er mere subjektiv da disse 

baseres på budgetter og forventninger til kommende års indtjening. Problemet med indtjeningsmodellen er 

at den indeholder en større mængde skøn, som SKAT senere vil kunne udfordre. Til sidst kan man bruge 

tilbud i form af købstilbud afgivet fra eksterne investorer, denne er dog sjældent anvendt. Hvis man 

anvender SKAT’s goodwill-cirkulære, accepterer SKAT som oftest beregningen og grundet simpliciteten er 

det valgt at anvende SKAT’s goodwill-cirkulære i denne opgave. 

Beregningen baseres på et vægtet gennemsnit af de seneste tre års resultater. Det første år vægter mindst 

og det det sidste år vægter mest. Man korrigerer med en vækstfaktor, hvis resultaterne har været kontant 

stigende eller faldende over årene, og man korrigerer for løn til indehaveren som beregnes som 50 % af 

den beregnede gennemsnitsindtjening, dog mindst 250.000 kr. og maksimalt 1.000.000 kr. Sidst men ikke 

mindst bliver der korrigeret for forrentning af aktiverne. Efter ovenstående beregninger fremkommer der 

et beløb, som skal kunne forrente goodwill, her skal levetiden på goodwill vurderes på et spænd fra et til 

tyve år, samt hvilket forrentning som man kan forvente.  

 

I dette afsnit beskrives kort hvordan et udvalg af de enkelte balanceposter værdiansættes både i 

åbningsbalancen og i skattemæssige anskaffelsessum på aktierne / anparterne. 

Fast ejendom 

Fast ejendomme indgår i aktiernes anskaffelsessum som handelsværdien fratrukket skattepligtig avance – 

som ved ejendomme er fratrukket 90 % genvundne afskrivninger. 

 
26 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119, sidst tilgået 12-01-2021 
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Driftsmidler 

Indgår i åbningsbalancen til handelsværdien. Driftsmidler indregnes til handelsværdien fratrukket 90 % af 

den skattepligtige fortjeneste i den skattemæssig anskaffelsessum på aktier. Har man en negativ 

driftsmiddelsaldo kan denne overføres til selskabet. 

Debitorer 

Debitorer indgår i åbningsbalancen til handelsværdien. Driftsmidler indregnes til handelsværdien fratrukket 

den skattepligtige fortjeneste, i den skattemæssige anskaffelsessum på aktier. Typisk ser man ikke avance, 

men tab på debitorer og da man ikke sædvanligvis fratrækker hensættelser til tab skattemæssigt, betyder 

dette at et sådant tab ikke kan tillægges handelsværdien. Eksisterer der urealiserede tab medtages der 

fradrag for dette i omdannerens indkomst i året før omdannelsen. 

Varelager og igangværende arbejder 

Varelager og igangværende indgår i åbningsbalancen til handelsværdien. Driftsmidler indregnes til 

handelsværdien fratrukket den skattepligtige fortjeneste, i den skattemæssig anskaffelsessum på aktier. I 

disse to poster svarer avancen til den skattemæssige værdi af varelager og igangværende arbejder. 

Gæld 

Den skattemæssige værdi opgøres som kursværdien. Anfordringslån ansættes til kurs 100. For gæld som 

indfries til kurs 100, kan kun medtages til overkurs ved særlige indfrielsesvilkår. Har den omdannende part 

en personlig restskat skal denne ikke medtages som gæld. 

Udskudt skat 

Jf. lov om virksomhedsomdannelse kræves det at man indregner udskudt skat efter reglerne i 

årsregnskabsloven. Den udskudte skat opgøres ved at tage forskellen på den regnskabsmæssige og den 

skattemæssig værdi. Forskelsbeløbet ganges så med selskabsskatteprocenten gældende for 

omdannelsesåret (22 % i 2020) og man har herefter sin udskudte skat. 

Man ser typisk udskudt skat på materielle anlægsaktiver da man i åbningsbalancen indregner til 

handelsværdien og at man succederer i de nedskrevne skattemæssige værdier. 

Beregning af goodwill 

I dette afsnit har vi lavet en beregning af goodwill for den selvstændiges virksomhed. Vi har forudsat at der 

i case-virksomheden er en samlet aktivsum på 15.000.000 kr. Da der ikke er lavet et egentligt regnskab, er 

der brugt de skattemæssige resultater til brug for beregningen af det vægtede resultat. 
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Til bestemmelse af kapitalfaktoren er der anvendt skema fra C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill. Det 

er vurderet at den beregnede goodwill skal afskrives over 5 år, da der ikke vurderes at være særlige forhold 

ved virksomheden. Da kapitalafkastsatsen er 0 % i 2020 og at goodwill er vurderet til at skulle afskrives over 

5 år, er der i denne goodwillberegning anvendt en kapitaliseringsfaktor på 2,12.  

 
Figur 20: Fastsættelse af kapitaliseringsfaktor. Kilde: C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill  

Til bestemmelse af udviklingstrend har vi taget forskellen mellem det vægtede gennemsnit i periode 30 og 

det vægtede gennemsnit i periode 28 og divideret med to. Dette gøres for at udjævne større udsving. Dette 

er dog ikke et stort problem her, da resultaterne er rimelig stabile, hvorfor det også kun bliver en mindre 

regulering. 
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Selve beregningen af goodwill kan ses herunder: 

 
Figur 21: beregning af goodwill. Kilde: egen tilvirkning 

Slutresultatet på denne beregning viser dermed at goodwill i den selvstændiges virksomhed vil udgøre t.DKK 

953 som skal tillægges aktivsummen i åbningsbalancen og indgå i overdragelsessummen på aktierne. 

Goodwill beregning

Vægtet gennemsnit

Periode 30 29 28
Skattepligtig indkomst 1.792.115 1.769.990 1.748.139

Vægtning faktor 3 2 1
Vægtning beløb 5.376.346 3.539.981 1.748.139

Vægtet gennemsnit i alt 1.777.411

Udviklingstrend 21.988

Driftsherreløn
50 % af vægtet resultat, dog
Minimum 250.000
Maksimum 1.000.000

Driftsherreløn i alt 899.700

Virksomhedens aktiver 15.000.000
Forrentning 3%

Forrentning af aktiver 450.000

Vægtet resultat 1.777.411
+/- Udviklingstrend 21.988
- Driftsherreløn -899.700
- Forrentning af aktiver -450.000
Rest til forrentning af goodwill 449.700

Kapitalafkastsats 0%
Afskrives over (år) 5
Kapitalafkastsats + 8 % 8%
Kapitaltaliseringsfaktor 2,12

Beregnet goodwill 953.363
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Ser man samlet på det så kan det få stor likviditetsmæssig betydning, hvilken af de tre former man vælger. 

Ved salg/afståelse bliver alt avancebeskattet med det samme og der vil komme en større skattebetaling i 

afståelsesåret. Hvis man overvejer at overdrage til nærtstående, er der gennemgået to metoder. 

Overdragelse med skattemæssig succession eller at man fortager en skattefri virksomhedsomdannelse af 

den personlige virksomhed til et selskab inden salg/afståelse. 

Fordelen ved disse to er at det opsparede overskud ikke beskattes med det samme. Hvis man kun ønsker at 

overdrage dele af sin virksomhed, er det en fordel at omdanne til et selskab. Da man her ”kun” skal 

værdiansætte aktierne fremfor værdiansætte hvert enkelt aktiv skattemæssigt. 

Opsummering på perspektivering 
Hvis der skulle yderligere beregningselementer med i opgaven, vurderes det at skulle være de førnævnte 

elementer vedrørende pension og ægtefælle. 

Det er to forholdsvis store og vigtige elementer, som bevidst er udeladt i beregningen, men som vil have 

stor betydning for den selvstændige i en udvidet beregning. Fordelene ved at kunne inddrage disse vil være 

en større nuancering og flere handlemuligheder for at sikre den selvstændige, samt dennes partner, 

økonomisk, hvad enten det er før eller efter pensionsalderen. Der skal dog tages stilling til flere kvalitative 

værdier, såsom ønsket pensionsalder og formueforhold mellem ægtefælle og selvstændig, for at 

gennemføre beregningen så korrekt som muligt. 

 

Yderligere elementer til efter beregningen er gennemført, vil herefter være at overveje den selvstændiges 

videre muligheder for at overdrage sin virksomhed og herigennem undgå at få store skatteforpligtelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 108 af 118 
 

Muligheden for skattefri virksomhedsomdannelse og succession er blevet gennemgået og fordele og 

ulemper ved hver er blevet opgjort i tabellen herunder. 

Skattefri virksomhedsomdannelse kontra succession – fordele (+) og ulemper (-) 

Skattefri virksomhedsomdannelse: Succession: 

+ Nemmere at afstå dele af et selskab + Nemmere ved afståelse af hele virksomhed 

+ Udskydelse af avanceskat + Opsparet overskud kan overtages af modtager 

+ Opsparet overskud kan indgå i skattemæssige 

anskaffelsessum 

+ Alle skattemæssige dispositioner overtages af 

modtager. 

 + Ingen avancebeskatning for overdrager. 

  

- Kan ikke længere hæve fra virksomheden i det 

omfang man ønsker 

- Sværere at overdrage i mindre dele. 

- Mange formalia som skal overholdes  

- Indsendelse af årsrapport til erhvervsstyrelsen  

Tabel 16: Fordele og ulemper ved hhv. skattefri virksomhedsomdannelse og succession. Kilde: egen tilvirkning 

Konklusion 

Det er i denne opgave undersøgt om det over en 30-årig periode, bedst kan betale sig løbende at optimere 

sin indkomst til topskattegrænsen i VSO eller om det giver et bedre afkast hvis man hæver mere ud af 

virksomheden for at investere dem i f.eks. værdipapirer og/eller udlån med renter som afkast.  Opgaven giver 

ikke et endeligt svar jævnfør paradigmet, men kan give en indikation af om der er forskel på de to 

optimeringsmuligheder. Ved ændring af de givne forudsætninger vil dette kunne give et helt andet resultat, 

så konklusionen er alene for de anvendte parametre. 

Samlet set viser beregningerne at der ikke er den store forskel på om man har optimeret til topskat eller 

hævet flere penge til investeringer. Resultatet viser at ved optimering til topskattegrænsen vil ens indtægter 

efter skat over en 30-årig periode udgøre t.DKK 29.932. Hvis man derimod hæver mere af årets overskud til 

investeringer, udgør indtægter efter skat t.DKK 29.718 hvilket kun giver en forskel på t.DKK 216. 

Den store forskel på de to beregninger, ligger i hvornår beskatningen af aktiverne finder sted. Ved optimering 

til topskattegrænsen ligger størstedel af beskatningen i det sidste år, såfremt man vælger at lukke 

virksomheden og dermed virksomhedsordningen. Ved modellen uden optimering har man løbende foretaget 

større hævninger som man derfor løbende har betalt skat af, hvilket giver et mindre opsparet overskud og 

dermed en mindre latent skattebetaling ved udgangen af den 30-årige periode. 
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En måde hvorpå man kan undgå/udskyde betalingen, er hvis betingelserne for overdragelse ved succession 

er opfyldt. Her kan den overtagne part overtage det opsparede overskud, som vil blive modregnet i den 

aftalte overdragelsessum. En anden mulig hvori man kan udskyde skattebetalingen, er hvis man omdanner 

den personlige virksomhed til et selskab. Her kan det opsparede overskud indgå som en del af den 

skattemæssige anskaffelsessum på aktierne/anparterne og man vil derfor først betale skat af beløbet, i 

forbindelse med afhændelse af aktierne. Dog er der ligesom i den personlige virksomhed også mulighed for 

at overdrage selskabet til nærtstående med succession. Det enkleste er, at man først omdanner 

virksomheden til et selskab, da det er enklere, hvis generationsskiftet skal ske i mindre steps, da man derfor 

kan nøjes med kun at værdiansætte aktiernes værdi fremfor hvert enkelt aktiv skattemæssigt. 

En af de andre forskelle på de to optimeringsmuligheder, er hvor meget likviditet man har løbende. Hvis man 

ikke optimerer til topskatten, har man i beregningerne et større likviditetsmæssigt råderum. Hvor i 

beregningen med optimeringen ligger likviditeten stadig i virksomheden. Hvilket derfor er en præference i 

forhold til hvordan man vil leve. Om man vil have en løbende større likviditet til forbrug eller om man hellere 

vil have pengene i forbindelse med sin pensionering. 

Grundet den lille forskel i indtjeningen på de to metoder over en 30-årig periode, er det mere de kvalitative 

værdier som har betydning for hvilken metode man vælger. Hvis man er en børnefamilie, kan det måske være 

en idé at have flere penge løbende, hvorimod hvis man ”bare” er ægtefæller eller enlig, vil der måske ikke 

lige så stort løbende likviditetsmæssigt behov, hvorfor det måske bedre kan betale sig, løbende at foretage 

opsparing. Dertil kommer der også den enkeltes holdning til, hvornår de gerne vil betale skatten. Nogen vil 

gerne betale så lidt som muligt løbende og andre vil bare gerne have det overstået med det samme. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Side 110 af 118 
 

Bibliografi 
Delanty, G. (2005). Social Science 2nd Edition. New York: Open University Press. 
 

Artikler 

https://www.information.dk/debat/2014/10/lavere-topskat-oeger-uligheden-forvaerrer-statsfinanserne, 

sidst tilgået 12-01-2021 

https://cepos.dk/abcepos-artikler/0028-veldokumenteret-at-lavere-topskat-har-positive-effekter-paa-

arbejdsindsats-og-velstand, sidst tilgået 12-01-2021 

 

Lovtekster 

Alle anvendte lovtekster er fra tidligere end 1. oktober 2020 

Aktieavancebeskatningsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1148. Sidst tilgået d. 04-01-

2021 

Aktiesparekontoloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1429. Sidst tilgået d. 04-01-2021 

Dødsboskatteloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/426. Sidst tilgået d. 04-01-2021 

Ejendomsavancebeskatningsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/132. Sidst tilgået d. 04-01-

2021 

Kursgevinstloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1283. Sidst tilgået d. 04-01-2021 

Kildeskatteloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/117. Sidst tilgået d. 04-01-2021 

Ligningsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/806. Sidst tilgået d. 04-01-2021 

Pensionsbeskatningsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1088. Sidst tilgået d. 04-01-2021 

Personskatteloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/143#P3. Sidst tilgået d. 04-01-2021 

Statsskatteloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1922/149. Sidst tilgået d. 04-01-2021 

Virksomhedsskatteloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1359. Sidst tilgået d. 04-01-2021 

Tilsvarende lovtekster er ligeledes anvendt i Karnov, som kræver brugerbetaling. 

 

Juridisk Vejledning (SKAT): https://skat.dk/skat.aspx?oid=124. Sidst tilgået d. 04-01-2021 

 

Indeks over udviklingen på aktiemarkedet:https://www.msci.com/end-of-day-

history?chart=regional&priceLevel=41&scope=R&style=C&currency=15&size=36&indexId=106. Senest 

tilgået 05-01-2021 



Side 111 af 118 
 

Danmarks Statistik: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536. Senest tilgået 05-01-

2021 

Liste over figurer 
Figur 1: oversigt over beregning. Kilde: egen tilvirkning ....................................................................................5 
Figur 2: Afgrænsning af anvendte investeringsredskaber. Kilde: egen tilvirkning .............................................5 
Figur 3: beregning af personfradragets værdi. Kilde: Egen tilvirkning .............................................................16 
Figur 4:Kassesystemet til brug i VSO. Kilde: egen tilvirkning ...........................................................................24 
Figur 5: Beregning af aktieavance ved gennemsnitsmetoden. Kilde: Egen tilvirkning ....................................29 
Figur 6: generering af tilfældige tal, udvikling af aktiemarkedet, kilde: egen tilvirkning .................................39 
Figur 7: generering af tilfældige tal, udbytteudbetaling, kilde: egen tilvirkning ..............................................39 
Figur 8: Oversigt over beregningsark, kilde: egen tilvirkning ...........................................................................44 
Figur 9: Programmering af problemløser, kilde: egen tilvirkning.....................................................................48 
Figur 10: regneeksempel i kassesystemet, kilde: egen tilvirkning ...................................................................50 
Figur 11: Hvorledes de forskellige værdier føres rund i beregningsarket, kilde: egen tilvirkning ...................52 
Figur 12: Oversigt over den betalte skat over tredive perioder, kilde: Beregningsark for optimal beregning 70 
Figur 13: Oversigt over opsparingen i VSO, kilde: Beregningsark for optimal beregning ................................71 
Figur 14: Udvikling i porteføljens værdi, kilde: Beregningsark for optimal beregning .....................................72 
Figur 15: Oversigt over den betalte skat over tredive perioder, kilde: Beregningsark for optimal beregning 74 
Figur 16: Oversigt over opsparingen i VSO, kilde: Beregningsark for optimal beregning ................................75 
Figur 17: Udvikling i porteføljens værdi, kilde: Beregningsark for optimal beregning .....................................76 
Figur 18: Eksempel på ejendomsavanceberegning. Kilde: egen tilvirkning .....................................................82 

Figur 19: Konsekvensen af fri bil. Kilde: Egen tilvirkning ..................................................................................87 

Figur 20: Fastsættelse af kapitaliseringsfaktor. Kilde: C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill ..................105 

Figur 21: beregning af goodwill. Kilde: egen tilvirkning .................................................................................106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 112 af 118 
 

Liste over tabeller 
Tabel 1: oversigt over PSL. Kilde: egen tilvirkning. ...........................................................................................10 
Tabel 2: Oversigt over beskatningstyper. Kilde: egen tilvirkning .....................................................................27 
Tabel 3: skattetryk i Danmark, kilde: Statistikbanken SKTRYK .........................................................................32 
Tabel 4: udviklingen i inflationen i Danmark, kilde: Statistikbanken PRIS9 .................................................... 33 
Tabel 5: Udvikling på indlånsrenten i DK. Kilde: Statistikbanken MPK18 ........................................................ 35 
Tabel 6: Udtræk over fremskrivning af fradragsgrænser. Kilde: beregningsark ..............................................36 
Tabel 7: udvikling over de globale aktiemarkeder, kilde: www.msci.com .......................................................38 
Tabel 8: fremskrivning af progressionsgrænse for aktieindkomst. Kilde: Beregningsark ................................40 
Tabel 9: Gennemsnitlige udlånsrente til erhvervsdrivende i DK, kilde: egen tilvirkning .................................41 
Tabel 10: Fremskrivning af fradrag og skattegrænser. Kilde: Beregningsark ...................................................60 
Tabel 11: Fremskrivning af progressionsgrænse for aktieindkomst. Kilde: Beregningsark .............................61 
Tabel 12: Resultater fra den skattemæssigt optimale beregning, kilde: egen tilvirkning ................................69 
Tabel 13: Resultater fra den skattemæssigt suboptimale beregning, kilde: egen tilvirkning ..........................73 
Tabel 14: Oversigt over beregningernes resultater. Kilde: egen tilvirkning .....................................................78 
Tabel 15: Fordele og ulemper ved anvendelse pension for beregningen. Kilde: egen tilvirkning ...................95 
Tabel 16: Fordele og ulemper ved hhv. skattefri virksomhedsomdannelse og succession. Kilde: egen 
tilvirkning ........................................................................................................................................................108 

 

 

 

  



Side 113 af 118 
 

Bilag 

Bilag nr. 1: anvendte forkortelser (Alfabetisk) 

 
ABL – Aktieavancebeskatningsloven 

AMBL – Arbejdsmarkedsbidragsloven  

ASKL - Aktiesparekontoloven 

DBSL – Dødsboskatteloven 

EBL - Ejendomsavancebeskatningsloven 

KGL – Kursgevinstloven 

KAO – Kapitalafkastordningsloven  

KSL – Kildeskatteloven 

LL – Ligningsloven 

PBL – Pensionsbeskatningsloven 

PSL – Personskatteloven 

SEL – Selskabsloven  

SKL – Skattekontrolloven  

SL – Statsskatteloven 

VSL – Virksomhedsskatteloven 

VSO – Virksomhedsskatteordningsloven  
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Bilag nr. 2: skattetryk 

Skattetrykket i Danmark, side 32 
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Bilag nr. 3: inflation 

Side 33, inflationsberegning 
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Bilag nr. 4: indlånsrente 

Side 35, gennemsnitlig lånerente 
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Bilag nr. 5: udvikling på aktiemarked 

Side 38, udvikling over verdensmarkedet. Der er filtreret på hele antal år. 

 

Index Level : Net
Currency : USD

Date WORLD Standard (Large+Mid Cap) 
dec 31, 1969 100,000 Gennemsnitlig udvikling: 10,35%
dec 31, 1970 96,915 -3,08%
dec 31, 1971 114,712 18,36%
dec 29, 1972 140,503 22,48%
dec 31, 1973 119,086 -15,24%
dec 31, 1974 88,758 -25,47%
dec 31, 1975 117,875 32,80%
dec 31, 1976 133,667 13,40%
dec 30, 1977 134,575 0,68%
dec 29, 1978 156,805 16,52%
dec 31, 1979 173,980 10,95%
dec 31, 1980 218,644 25,67%
dec 31, 1981 208,181 -4,79%
dec 31, 1982 228,392 9,71%
dec 30, 1983 278,474 21,93%
dec 31, 1984 291,613 4,72%
dec 31, 1985 409,905 40,56%
dec 31, 1986 581,613 41,89%
dec 31, 1987 675,624 16,16%
dec 30, 1988 832,956 23,29%
dec 29, 1989 971,297 16,61%
dec 31, 1990 806,004 -17,02%
dec 31, 1991 953,376 18,28%
dec 31, 1992 903,550 -5,23%
dec 31, 1993 1.106,871 22,50%
dec 30, 1994 1.163,056 5,08%
dec 29, 1995 1.404,045 20,72%
dec 31, 1996 1.593,294 13,48%
dec 31, 1997 1.844,451 15,76%
dec 31, 1998 2.293,354 24,34%
dec 31, 1999 2.865,199 24,93%
dec 29, 2000 2.487,613 -13,18%
dec 31, 2001 2.069,099 -16,82%
dec 31, 2002 1.657,636 -19,89%
dec 31, 2003 2.206,423 33,11%
dec 31, 2004 2.531,228 14,72%
dec 30, 2005 2.771,330 9,49%
dec 29, 2006 3.327,426 20,07%
dec 31, 2007 3.628,072 9,04%
dec 31, 2008 2.150,990 -40,71%
dec 31, 2009 2.796,035 29,99%
dec 31, 2010 3.124,941 11,76%
dec 30, 2011 2.951,809 -5,54%
dec 31, 2012 3.418,961 15,83%
dec 31, 2013 4.331,022 26,68%
dec 31, 2014 4.544,837 4,94%
dec 31, 2015 4.505,241 -0,87%
dec 30, 2016 4.843,607 7,51%
dec 29, 2017 5.928,591 22,40%
dec 31, 2018 5.412,122 -8,71%
dec 31, 2019 6.909,660 27,67%
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Bilag nr. 6: udlånsrente 

Side 41, gennemsnitlig udlånsrente 

 


