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Indledning 
Som person med ønske om opstart af egen virksomhed i Danmark, skal der indledningsvis afklares en masse 

forhold vedrørende muligheder og konsekvenser ved den type virksomhedsform der vælges. I Danmark kan 

man frit vælge mellem en række af forskellige virksomhedsformer, som grundlæggende opdeles i to 

hovedområder, der henholdsvis er personlige virksomheder og kapitalselskaber. Under de respektive 

hovedområder kan fordelingen af de enkelte virksomhedsformer tydeligt adskilles, da størstedelen af 

virksomhederne vedrører enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber, der tilsammen udgør 80 procent 

af de samlede virksomheder, jf. den seneste generelle firmastatisk fra Danmarks Statistikbank.1 

 

Det kan være problematisk og kompliceret for den enkelte person at danne et reelt overblik, som indikerer 

konsekvenserne, herunder fordele og ulemper ved valget af en virksomhedsform. Grundlæggende vil valget 

af en virksomhedsform ikke kunne endegyldigt besvares, da fremtiden er uforudsigelig samtidig med, at der 

er flere parametre, som kan have en stærk indvirkning. Som person skal man nøje overveje forskelle på 

områder omkring juridiske, regnskabs- samt skattemæssige forhold, der har betydningen for virksomhedens 

fremtid. 

 

Som rådgivere, herunder revisorer, har man et ansvar i forhold til den rådgivning, som ydes i forbindelse med 

processen om valg af en virksomhedsform. Revisorer skal vejlede vedkommende til at vælge den mest 

attraktive virksomhedsform, og rådgivningen skal dels leve op til forventninger og drømme samt dels 

optimeres ud fra aspekter ved juridiske, regnskabs- og skattemæssige forhold. 

 

De kendte konsekvenser ved førnævnte forhold vil blandt almene, som udgangspunkt være områder omkring 

kapital og hæftelse. Afhængig af valg af virksomhedsform afviger kapitalkravet, samt hvilken hæftelse den 

enkelte er underlagt. Indirekte påvirker det risikovilligheden, da adskillelsen mellem privatøkonomi ved 

personlige virksomheder og ved kapitalselskaber behandles forskelligt. De ofte ukendte konsekvenser ved 

tidligere nævnte forhold, vil blandt almene som udgangspunkt være områder omkring stiftelse, ejer, 

årsrapport, regnskabskrav samt beskatning. Afhængig af valg af virksomhedsform afviger mange 

formaliteter, hvilket udarbejdes og behandles forskelligt. Endvidere behandles beskatningen forskelligt, 

afhængig af valg af virksomhedsform, da der eksempelvis forekommer flere beskatningsmuligheder ved 

enkeltmandsvirksomheder. 

 

 
1 (Danmarks Statestikbank, 2021) 



Indledning   

 2 af 95 

Alle fornævnte forhold har det til fællesskab, at de som udgangspunkt afviger hinanden, uanset hvilken 

virksomhedsform som vælges. Nedenstående problemformulering er derfor opstillet til brug for udvidelse af 

kendskabet til, hvilken virksomhedsform der er mest attraktiv og optimal at vælge, set ud fra den enkelte 

persons ønsker og formål med virksomheden. Til brug for bedst mulig besvarelse af dette, er der i 

afgangsprojektet taget udgangspunkt i en casevirksomhed, som vil blive rådgivet ud fra de enkelte faktorer 

der vurderes som værende væsentlige i forhold til processen om valg af virksomhedsform. 

 

Problemformulering 

Afgangsprojektet har til formål at belyse de juridiske, regnskabs- og skattemæssige forhold, der kan have 

indflydelse på valg af virksomhedsform. Læseren vil løbende kunne danne et overblik over konsekvenserne, 

herunder fordele og ulemper ved valg af de forskellige virksomhedsformer. Ovenstående indledning giver 

anledning til inspiration af dette afgangsprojekt, og det kan belyses via nedenstående problemformulering: 

 

§ Hvilken virksomhedsform anses som værende den mest attraktive for den specifikke 

casevirksomhed set ud fra juridiske, regnskabs- og skattemæssige forhold? 

 

Til brug for besvarelse, uddybelse og præcisering af ovenstående problemformulering, har vi opstillet 

nedenstående problemstillinger: 

 

§ Hvilke juridiske, regnskabs- og skattemæssige forhold er gældende og relevante for de respektive 

virksomhedsformer? 

§ Hvilke væsentlige konsekvenser har et valg af en bestemt virksomhedsform, herunder fordele og 

ulemper? 

§ Hvilken beskatningsform er den mest optimale? 

§ Hvilke øvrige forhold, herunder fremtidsmuligheder eksisterer der efter valget af virksomhedsform? 

 

Afgrænsning 

Formålet med dette afgangsprojekt er at belyse samt analysere de juridiske, regnskabs- og skattemæssige 

forhold, som kan have konsekvenser for valget af en virksomhedsform. I forhold til dette afgangsprojekt 

forekommer der mange teoretiske aspekter og områder, som kan være interessante og relevante for den 

udarbejdede problemstilling, men da projektet er begrænset i forhold til tid og omfang, er denne afgrænset 

på flere områder. 
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Der eksisterer flere muligheder ved valg af en virksomhedsform, der vurderes som værende relevante. Men 

grundet afgangsprojektets omfang er virksomhedsformerne afgrænset til personligt ejet virksomheder, 

herunder enkeltmandsvirksomheder samt kapitalselskaber, herunder anpartsselskaber. Det kan med andre 

ord skrives ved, at virksomhedsformer som iværksætterselskaber, interessentskaber samt aktieselskaber 

ikke er beskrevet i dette afgangsprojekt. Endvidere vil regnskabsklasserne C og D ikke blive behandlet i dette 

afgangsprojekt, hvorfor det udelukkende vedrører regnskabsklassen A og B, altså mindre virksomheder. 

 

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed, som er fuldt ud skattepligtig til Danmark, 

hvorfor der ikke benævnes forhold omkring begrænset skattepligt til Danmark. Derudover er den fiktive 

casevirksomhed begrænset i forhold til tidsperspektiv, hvorfor budgettet kun omfatter en periode svarende 

til en årrække på tre år. Den fiktive casevirksomhed er simpelt opstillet uden omfattende faktorer, der kan 

anses som værende kompliceret. Balancens aktiver indeholder udelukkende anlægsaktiver, herunder 

materielle anlægsaktiver samt omsætningsaktiver, herunder likvide beholdninger, hvilket fremstår som en 

residualpost. Balancens passiver består udelukkende af virksomhedens egenkapital samt den beregnede 

skat, herunder udskudt skat ved kapitalselskabet. Opstillingen af den forsimplede balance fremhæver ingen 

andre gældsposter, hvorfor det antages, at casevirksomheden afregner alt kontant. Ved beregninger for 

casevirksomheden er der ikke taget højde for merværdiafgift, herunder momstilsvar, hvorfor alle oplyste 

beløb ikke indeholder et momstilsvar. 

 

Anpartsselskabet som behandles og anvendes ved casevirksomheden stiftes alene som værende et 

driftsselskab, hvorfor strukturen ved sambeskattede kapitalselskaber, herunder driftsselskab og 

holdingselskab ikke finder anvendelse. Der vil ikke forekomme direkte beregninger, og området vil 

udelukkende beskrives verbalt. 

 

Det er de gældende regler, herunder skattesatser, procentsatser samt beløbsgrænser for indkomståret 2021, 

som findes anvendt ved beregninger på henholdsvis enkeltmandsvirksomheder og kapitalselskaber. Ved 

beregninger for andre indkomstår er regler, herunder skattesatser, procentsatser samt beløbsgrænser for 

det respektive indkomstår anvendt. Dette gælder dog ikke for indkomstår efter 2021, da skattesatser, 

procentsatser samt beløbsgrænser endnu ikke er offentliggjort. Her vil skattesatser, procentsatser samt 

beløbsgrænser fra indkomståret 2021 anvendes. 

 

Kapitalafkastordningen anses som værende en forenklet udgave af virksomhedsskatteordningen, og 

forskellen vedrører overordnet færre krav ved anvendelsen. Kapitalafkastordningen er derfor udelukkende 



Indledning   

 4 af 95 

anvendt i teoridelen, og ikke ved beregningerne i den analytiske del. Endvidere er kapitalafkastsatsen fortsat 

nul procent, hvorfor den væsentligste fordel ved kapitalafkastordningen findes irrelevant. 

 

Forhold omkring pension og de tilhørende fordele og ulemper vil ikke blive behandlet i hverken det teoretiske 

eller analytiske afsnit, hvorfor forholdet ikke indgår i dette afgangsprojekt. Forholdet omkring CFC-indkomst 

vil ligeledes ikke indgå i dette afgangsprojekt.  

 

Bestemmelserne ved lovteksterne, som er nævnt under lovforkortelser i dette afgangsprojekt, er 

omfattende. Begrænsning i forhold til omfang af afgangsprojektets størrelse, vil bevidst reduceres til 

fokusområder. Det er derfor kun relevante områder, der findes anvendt ud fra de respektive lovtekster, da 

disse vedrører et større omfang. Det kan med andre ord skrives ved, at hele lovtekster ikke er beskrevet i 

dette afgangsprojekt. 

 

Områder ved behandling af forskelle på skattemæssige konsekvenser vedrørende anvendelse af bil, herunder 

privat personkørsel, godstransport privat/erhverv samt godstransport erhverv foretages ikke, da de enkelte 

metoder ikke findes relevante i forhold til beslutningsgrundlaget ved valg af en virksomhedsform. 

 

Casevirksomheden vil som udgangspunkt fortsætte efter den foruddefineret årrække, hvorfor området 

omkring fremtidsmuligheder samt nedlukning, herunder virksomhedsophør ikke beregningsmæssigt 

behandles yderligere end, det som fremviser konsekvensen af udskudt skat, der skal afregnes ved udgangen 

af det tredje indkomstår. Der vil afslutningsvis efter behandlingen af det analytiske afsnit blive verbalt 

gennemgået forholdene omkring fremtidsmuligheder, som eksisterer efter valget af en virksomhedsform.  

Disse øvrige forhold vil udelukkende kort behandles teoretisk til brug for åbenbaring af flere aspekter efter 

den direkte konsekvens af valget af virksomhedsformen. Endvidere afgrænses der for muligheden omkring 

generationsskifte på sigt, hvorfor det hverken nævnes i teoridelen eller i den analytiske del. Dette skyldes, at 

omdannelsen fra en enkeltmandsvirksomhed til et selskab, vurderes som værende mere relevant i den 

nærmeste fremtid, end et generationsskifte.   

 

Præsentation af fiktiv casevirksomhed 

Dette afgangsprojekt vil gennem det analytiske afsnit tage udgangspunkt i vores fiktive person og 

casevirksomhed, der fremadrettet vil blive benævnt som henholdsvis »Henrik« og »Casevirksomhed«. 

Henriks erhvervserfaring som murer udgør to årtier, og han har i de seneste år påtænkt sig, at starte egen 

virksomhed. Henrik har gennem tiden opbygget en arbejdsrelation til et større entreprenørfirma, og i den 
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forbindelse er han nu personligt blevet tilbudt en større sag. Dette giver anledning til nye udfordringer, 

hvorfor Henrik har valgt at tage imod tilbuddet, og derfor starte egen virksomhed. 

 

Henrik har siden tanken om start af virksomheden, været dygtig til at spare penge op, hvorfor der ingen 

likviditetsmæssige udfordringer vil opstå, ved eksempelvis køb af en bil og maskiner til virksomheden. På 

nuværende tidspunkt udgør opsparingen DKK 500.000, hvilket er afsat til brug for opstart af virksomhed. 

 

Henriks kone har givet udtryk for, at der ikke vil forekomme en finansiel tilvirkning fra hendes side. Endvidere 

har hun et ønske om, at fællesøkonomien ikke skal inddrages, da det udelukkende er Henriks projekt. 

Alligevel ønsker hun at assistere Henrik med eksempelvis administrative opgaver, hvis dette behov opstår. 

Men denne hjælp vil udføres om aftenen fra deres bopæl i Frederikssund, da hun har et almindeligt 

administrativt lønmodtagerjob, med en årlig indkomst på DKK 450.000, som skal passes om dagen. 

 

Henrik har i fællesskab med konen udarbejdet et budget, som vedrører de tre kommende indkomstår, og 

dette vurderes som værende realistisk, da alene tilbuddet omkring fast arbejde for entreprenørfirmaet er 

afgivet. De har derudover rådført sig med flere eksterne parter, herunder en bilforhandler, som kunne 

aflægge et tilbud på køb af biler, som Henrik har udset. Henrik har allerede planer om vækst i forhold til antal 

ansatte, da tilbuddet fra entreprenørfirmaet kræver en større arbejdsstyrke i det andet og tredje indkomstår, 

grundet mere omfattende arbejde i forhold til det tidsmæssige perspektiv. Dette vil som udgangspunkt kræve 

flere biler, hvorfor Henrik har forhandlet en betinget aftale med bilforhandleren, som vedrører de kommende 

indkomstår. Bilforhandleren har estimeret alle bilers levertid som værende fem år, og dertil vil der 

forekomme et garantisalg for de enkelte biler svarende til DKK 25.000. Bilforhandleren og de eksterne parter 

har derfor givet Henrik et bedre overblik i forhold til udarbejdelsen af budgettet. 

 

Endvidere har Henrik medtaget følgende forudsætninger i budgettet: 

I. Henriks A-indkomst, hvoraf der afregnes arbejdsmarkedsbidrag skal i det første indkomstår udgøre 

DKK 400.000, og dette skal i de efterfølgende indkomstår øges, så topskattegrænsen udnyttes. 

II. Henrik ønsker i forlængelse af forudsætningen omkring A-indkomst at stifte kendskab til 

konsekvensen ved alternative lønninger som eksempelvis DKK 400.000 eller DKK 600.000 i de tre 

første indkomstår. 

III. Henriks personlige indkomst vil udelukkende omhandle resultatet fra casevirksomheden, hvorfor der 

ikke forekommer anden indkomst i form af eksempelvis aktieindkomst. Endvidere forekommer der 

ingen andre fradrag i form af renter, ligningsmæssige fradrag, eller lignende. 
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IV. Casevirksomheden foretager et køb af en bil svarende til DKK 300.000 i det første indkomstår samt 

et køb af en bil i det andet og tredje indkomstår svarende til henholdsvis DKK 275.000 og 250.000. 

V. Henrik forventer, at de salgsfremmende omkostninger udelukkende er i forbindelse med 

repræsentation. 

VI. Virksomheden indgår et kontraktforhold med to underentreprenører, som løbende skal assistere. 

VII. Henrik vil i casevirksomheden ansætte to medarbejdere i henholdsvis det andet og tredje 

indkomstår. 

 

Metode og struktur 

I dette afgangsprojekt er der til brug for den bedst mulige besvarelse af problemformuleringen og dens 

problemstillinger anvendt forskellige metoder, som vil blive gennemgået nedenfor. Derudover er strukturen 

på afgangsprojektet sat op, så det giver læseren det bedst mulige overblik og den bedst mulige forståelse af 

afgangsprojektet. 

 

Nedenstående illustration skal fremhæve strukturen, herunder opbygningen af dette afgangsprojekt. 

 

 
Illustration 1 - overblik over strukturen (egen tilvirkning, 2021) 

Indledning

Teoritisk gennemgang af virksomhedsformer

Enkeltmandsvirksomheder Kapitalselskaber

Analytisk rådgivning til valg af virksomhedsform

Konklusion

Juridiske forhold Regnskabsmæssige forhold Skattemæssige forhold

Øvrige forhold
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Afgangsprojektet er opdelt i fire afsnit, som skal hjælpe læser med at overskueliggøre strukturen, herunder 

opbygningen af projektet. 

 

Det første afsnit – det indledende afsnit – indeholder informationer om den indledende introduktion til 

afgangsprojektet, herunder præsentation af problemformuleringen og dens tilhørende problemstillinger. 

Afgangsprojektets omfang er begrænset, hvorfor dets afgrænsninger er relevante at informere om i det 

indledende afsnit. Præsentationen af den fiktive casevirksomhed, som danner grundlag for det analytiske 

afsnit i dette afgangsprojekt, vil ligeledes præsenteres i dette indledende afsnit. Beskrivelsen af 

dataindsamling og kildekritik samt oplistning af gængse definitioner og love, vil ligeledes afklares i dette 

indledende afsnit. 

 

Det andet afsnit – det teoretiske afsnit – indeholder informationer om de beskrivende aspekter, hvor 

områder omkring juridiske, regnskabs- og skattemæssige forhold for enkeltmandsvirksomheder og 

kapitalselskaber introduceres. De enkelte virksomhedsformer opsummeres ved en individuel delkonklusion, 

og disse drager fordele og ulemper, som fremhæves skematisk ved punktform under rådgivning til valg af 

virksomhedsform. 

 

Det tredje afsnit – det analytiske afsnit – indeholder analyserende forhold samt beregninger til brug for 

sammenligning af juridiske, regnskabs- og skattemæssige konsekvenser, ved valg af enten en 

enkeltmandsvirksomhed eller et kapitalselskab. Endvidere indeholder dette afsnit forhold til brug for 

fremhævelse af øvrige konsekvenser, herunder fremtidsmuligheder for stifteren. Alle forhold og beregninger 

tager udgangspunkt i den fiktive casevirksomhed, som er præsenteret det indledende afsnit. 

 

Det fjerde afsnit – det afsluttende afsnit – indeholder den endelige konklusion, som afslutningsvis 

opsummerer besvarelser, som skal dække afgangsprojektets problemformulering og dens problemstillinger. 

Herefter vil perspektiveringen fremhæve alternative forhold, som kan have en betydelig konsekvens. 

 

Dataindsamling og kildekritik 

I dette afgangsprojekt er det som udgangspunkt sekundære data, som finder anvendelse. Disse sekundære 

data består af gældende love, herunder lovtekster samt faglitteratur, herunder lærebøger og artikler. Der er 

udarbejdet en fiktiv casevirksomhed til brug for belysning af de væsentligste aspekter og forskelle mellem de 

to virksomhedsformer, hvorfor den som udgangspunkt ikke anses som værende kompleks sammenholdt med 

allerede eksisterende virksomheder. De aflagte budgetter i bilag 1 og 2, som skal danne grundlag for 
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beregningerne i det analytiske afsnit, er ligeledes fiktive og udelukkende konstrueret til dette afgangsprojekt. 

Ved beregninger i det analytiske afsnit kontrolleres validiteten og reliabiliteten, for sikring af gyldighed samt 

pålidelighed og dette udføres gennem Wolters Kluwer, Skat Nova samt Microsoft Navision. 

 

Definitioner og lovforkortelser 

I dette afgangsprojekt forstås ved: 

I. Juridiske forhold: 

De juridiske forhold afspejler noget, som fastsættes efter regler og rets bestemmelser, der udgør en lov. 

II. Regnskabsmæssige forhold: 

De regnskabsmæssige forhold udtrykker økonomiske forløb eller udfald af begivenheder, baseret på 

oplysninger der er til rådighed. 

III. Skattemæssige forhold: 

De skattemæssige forhold pointerer konsekvenser der fremstilles på baggrund og i fællesskab med 

juridiske og regnskabsmæssige forhold. 

IV. Øvrige forhold: 

De øvrige forhold fremhæver de resterende aspekter, der vurderes relevante til brug for afslutning af det 

samlede forhold. 

V. Beskatningsform: 

En beskatningsform kan opdeles i tre kategorier ved en enkeltmandsvirksomhed, hvor det er muligt at 

anvende virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen eller bestemmelserne i personskatteloven. 

VI. Virksomhedsform: 

En virksomhedsform kan overordnet inddeles i to hovedgrupper, som er henholdsvis personlige 

virksomheder og kapitalselskaber. Begge overordnede hovedgrupper indeholder flere 

virksomhedsformer, hvoraf de mest kendte og anvendte virksomheds former er 

enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber. Alle virksomhedsformer kan adskilles ved særlige 

kendetegn, pligter samt fordele og ulemper. 

VII. Enkeltmandsvirksomhed: 

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, hvor den enkelte deltager, som ejer 

virksomheden, hæfter personligt for virksomheden, hvilket er ubegrænset og direkte. 

VIII. Anpartsselskab: 

Et anpartsselskab er et erhvervsdrivende selskab, hvor deltageren ikke hæfter personligt for selskabets 

forpligtelser. Anpartshaverne hæfter dog solidarisk med deres indskud, og denne hæftelse er begrænset 
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til den kapital, som kapitalejeren har afregnet til selskabet. Betegnelsen for anpartsselskaber er beskyttet 

og forbeholdt denne selskabsform, hvor der til gengæld stilles krav om, at betegnelsen skal fremgå. 

 

I dette afgangsprojekt er lovforkortelserne kildehenvist til den juridiske vejledning.2 Nedenstående liste er 

sorteret i alfabetisk rækkefølge: 

 

 

Afskrivningsloven  AL 

Bogføringsloven  BFL 

Ligningsloven   LL 

Lov om erhvervsdrivende virksomheder       LEV 

Pensionsbeskatningsloven  PBL 

Personskatteloven  PSL 

 

Selskabsloven   SLL 

Selskabsskatteloven  SEL 

Skattekontrolloven  SKL 

Statsskatteloven  SL 

Virksomhedsskatteloven  VSL 

Årsregnskabsloven  ÅRL 

 

 

Virksomhedsformer 
Som person kan man i Danmark frit vælge mellem en række af forskellige virksomhedsformer, som 

grundlæggende opdeles i to hovedområder, der henholdsvis er personlige virksomheder, herunder 

eksempelvis enkeltmandsvirksomheder samt kapitalselskaber, herunder eksempelvis anpartsselskaber, som 

der vil være fokus på i dette afgangsprojekt. Førnævnte virksomhedsformer anses, som værende de mest 

anvendte i Danmark, hvilket nedenstående illustration fra Danmarks Statistikbank fremhæver. 

 

 
Illustration 2 - generel firmastatistik (egen tilvirkning, 2021)3 

Det andet afsnit vil introduceres nedenfor, hvor aspekter omkring de juridiske, regnskabs- og skattemæssige 

forhold for enkeltmandsvirksomheder og kapitalselskaber beskrives. De enkelte forhold vil skiftevis blive 

teoretisk behandlet under de respektive virksomhedsformer. De respektive virksomhedsformer vil 

 
2 (Skat, 2021), https://skat.dk/skat.aspx?oid=1901393 - besøgt den 9. maj 2021. 
3 (Danmarks Statestikbank, 2021) - besøgt den 24. april 2021 

Enkeltmandsvirksomhed 140.890
Anpartsselskab 112.555

Generel firmastatistik efter tid, virksomhedsform og enhed
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afslutningsvis opsummeres af en individuel delkonklusion, og disse drager fordele og ulemper, som 

fremhæves skematisk ved punktform under rådgivning til valg af virksomhedsform i det tredje afsnit. 

 

Enkeltmandsvirksomhed 

Juridiske forhold 

Ud fra bekendtgørelsen af lov om visse erhvervsdrivende firmaer kan det udledes, at alle virksomheder der 

har til formål at gavne ejernes økonomiske interesser er omfattet, jf. LEV § 1. Virksomhedsformer der hører 

under denne lov, er enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, samt andre 

selskaber, som ikke hører under selskabsloven, jf. LEV § 1, stk. 2. 

 

Efter denne lov anses virksomheder for at udøve erhvervsdrift, hvis én af følgende fire punkter er opfyldt: 

I. Hvis der modtages vederlag for enten overdragelse af varer eller immaterielle rettigheder, eller hvis 

der udføres tjenesteydelser eller lignende mod vederlag. 

II. Hvis der udøves virksomhed med salg eller udlejning af ejendomme. 

III. Hvis der udøves bestemmende indflydelse over en anden virksomhed, i forhold til enten vedtægter 

eller aftale og har en betragtelig andel i virksomhedens driftsresultat. 

IV. Hvis der er anført forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller anden virksomhed efter SSL §§ 

6 og 7.4 

 

Når en person vælger at drive virksomhed i personligt regi, kan det enten være som ene ejer ved at stifte en 

enkeltmandsvirksomhed eller som flere ejere ved at stifte et interessentskab, herunder I/S, K/S eller P/S. I 

dette afgangsprojekt vil der udelukkende være fokus på enkeltmandsvirksomheder. Selvom der i denne 

virksomhedsform kun må være én ejer i virksomheden, må man på lige fod med selskaber, ansætte 

medarbejdere i virksomheden. Hvordan virksomheden skal drives, når der er tale om 

enkeltmandsvirksomhed, er ikke lovreguleret. Loven er dog regulerende i forhold til navn og prokuraforhold, 

jf. LEV § 6. Det kan udledes af denne lov, at der ikke kan vælges et navn til virksomheden, som ligger for tæt 

op ad allerede anvendte virksomhedsnavne, eller som kan forveksles med andre virksomheder, jf. LEV § 6, 

stk. 2. Endvidere må navnet ikke vildlede eller indeholde handlinger, som ikke stemmer overens med den 

erhvervsaktivitet der udøves i virksomheden, jf. LEV § 6, stk. 3. 5 

 

 
4 (Retsinformation, 2021), https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/659 - besøgt den 28. marts 2021 
5 (Retsinformation, 2021), https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/659 - besøgt den 1. maj 2021 
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Hobbyvirksomheder 

Virksomheder der drives som hobbyvirksomheder, er oftest oprettet på baggrund af en personlig interesse, 

hvor ejeren selv er deltagende i virksomheden. Ved denne virksomhedsform er det oftest ikke det 

økonomiske udbytte, der er vigtigt, men mere det private formål som ejeren har. Virksomheder med en årlig 

omsætning på under DKK 50.000, anses som værende en hobbyvirksomhed.6 

 

Stiftelse og registrering 

Når en person vælger at stifte en enkeltmandsvirksomhed, er der ikke et kapitalkrav i forbindelse med dette, 

hvorfor det er gratis at registrere virksomheden. Stiftelsen anses derfor som værende nem og hurtig. Ejeren 

skal registrere virksomheden digitalt via Virk, som er en offentlig webportal, der er placeret hos 

Erhvervsstyrelsen, hvorefter der oprettes et CVR-nummer. Dette CVR-nummer er virksomhedens eget 

nummer, som anvendes til brug for indberetning af moms og lignende. Det er altså ikke et krav, at man skal 

registreres på Erhvervsstyrelsen, som det er ved selskaber.   

Før en virksomhed kan stiftes, vil det kræve, at ejeren registrerer den med minimum en af nedenstående 

punkter:  

I. Momspligt – ved omsætning der er over DKK 50.000 årligt. Hvis omsætningen for året er lavere, kan 

ejeren selv vælge om virksomheden skal lade sig momsregistrere. 

II. Lønsumspligt – Hvis salget i virksomheden er momsfrit, er den omfattet af lønsumsafgift ved 

omsætning på over DKK 80.000 årligt. Eksempler på virksomheder der er omfattet af dette, er 

forsikringsvirksomheder, finansielle virksomheder og lignende. 

III. Arbejdsgiver. 

IV. Import eller eksport til lande uden for Europa. 

 

Ved stiftelse af en enkeltmandsvirksomhed skal ejeren registreres hos Skatteforvaltningen, hvor der skal 

underskrives med det personlige CPR-nummer. 7 

 

Hæftelse 

Ved en enkeltmandsvirksomhed skelnes der groft sagt ikke mellem indkomst fra virksomheden og anden 

personlig indkomst, til forskel fra et kapitalselskab hvor virksomhedens økonomi adskilles fra ejerens 

personlige økonomi. Når en person vælger at drive virksomhed i personligt regi, hæfter ejeren altså med 

 
6 (Skat, 2021), https://skat.dk/skat.aspx?oid=1977974 - besøgt den 3. april 2021 
7 (Erhvervsstyrelsen, 2021), https://erhvervsstyrelsen.dk/personligt-ejede-virksomheder - besøgt den 27. marts 2021 
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egen formue, og der hæftes ubegrænset og direkte med ejeren. Kreditorer i det private og i virksomheden 

ligestilles, hvorfor disse kan søge på lige fod i ejerens aktiver.8 

 

Ophør 

Jf. KSL § 8 stk. 1 er en enkeltmandsvirksomhed først ophørt, når der er sket afståelse af virksomhedens 

aktiver, herunder varelager, inventar, maskiner mv. Driftsmidlerne skal opgøres efter AL § 9. Hvis alle aktiver 

frasælges, er hovedreglen, at virksomheden er opgivet. Hvis dette er gældende, skal der ske en samlet 

opgørelse af tab og fortjeneste på aktiverne, som ejeren af virksomheden skal beskattes af. Hvis ejeren ikke 

frasælger alle virksomhedens aktiver, skal resten af virksomheden prisgives. Denne måde at opgøre 

virksomheden på, sker på lige fod som ved omdannelse af en enkeltmandsvirksomhed til et kapitalselskab. 9 

 

Virksomhedsomdannelse  

Hvis en enkeltmandsvirksomhed skal omdannes til et anpartsselskab eller aktieselskab, kan dette ske på to 

måder. Det kan enten være efter afståelsesprincippet eller efter virksomhedsomdannelsesloven. Ved 

afståelsesprincippet sælger ejeren i princippet sine aktiver til sit eget nyoprettede selskab, hvorefter der sker 

ophørsbeskatning. Den personlige virksomhed anses som værende ophørt på afståelsestidspunktet. Ved 

brug af virksomhedsomdannelsesloven efter LBK nr 934, omdannes virksomheden uden ophørsbeskatning, 

hvilket også kaldes skattefri virksomhedsomdannelse. Det nye kapitalselskab succederer i stedet for at skulle 

ophørsbeskattes i virksomhedens skattemæssige stilling. Jf. VOL § 1 er det kun personligt ejede 

virksomheder, der kan gøre brug af denne lov. Det er en betingelse for at få lov til at omdanne skattefrit, at 

ejeren er fuldt skattepligtig til Danmark ved omdannelsen. Omdannelsen kan enten ske ved overdragelse af 

virksomheden til en ny virksomhed eller til en allerede eksisterende virksomhed. Selskabet skal dog eksistere 

på omdannelsestidspunktet, og denne må ikke forud for omdannelsen have drevet erhvervsmæssig 

virksomhed, jf. VOL § 1 stk. 2. Ydermere er der krav om, at virksomheden skal overtage alle aktier eller 

anparter ved overdragelsestidspunktet, jf. VOL § 2 stk. 1 nr. 2. Derudover skal vederlaget udgøre anparter 

eller aktier i selskabet, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 3, og anparterne eller aktierne der udgør vederlaget, skal svare 

til den samlede anparts- eller aktiekapital, jf. VOL § 2 stk. 1, nr. 4. 

 

 

 
8 (Skat, 2021), https://skat.dk/skat.aspx?oid=2062191 - besøgt den 27. marts 2021 
9 (Dam, Gam, & Nielsen, 2020, s. 440-441) 
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Regnskabsmæssige forhold 

Som hovedregel er alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark omfattet af bogføringsloven, jf. BFL § 1. 

Det kan udledes af loven, at der skal overholdes diverse krav til bogføringen, såsom god bogføringsskik med 

udgangspunkt i hvilken slags virksomhed der drives. Ydermere skal bogføringen udføres og gemmes således, 

at materialet hverken ødelægges, mistes eller forvanskes, jf. BFL § 6. Alle transaktioner skal registreres 

korrekt, jf. BFL § 7, og alle registreringer skal dokumenteres med et bilag, jf. BFL § 9. Regnskabsmaterialet 

skal som minimum opbevares i fem år, jf. BFL § 10. 

 

I forhold til årsregnskabet er der forskellige regler, alt efter hvilken regnskabsklasse virksomhederne tilhører. 

Der er i alt fire regnskabsklasser som opdeles i A, B, C og D.  Regnskabsklasse A er den nederste og mest 

simplificerede, hvor D er den øverste og mest komplicerede. Virksomheder skal altid overholde de regler der 

er i deres tilhørende regnskabsklasse samt reglerne for klasserne under. Enkeltmandsvirksomheder er 

placeret i regnskabsklasse A, og er ikke forpligtede til at udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven. 

Endvidere skal årsrapporten, som følge af dette ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen. Hvis ejeren alligevel 

vælger at aflægge en årsrapport til eksternt brug, skal det som minimum følge reglerne for regnskabsklasse 

A. Årsrapporten skal som minimum indeholde en ledelsespåtegning medmindre der kun er en ejer, en 

resultatopgørelse, en balance, en eller flere noter, herunder en redegørelse for anvendt regnskabspraksis 

samt eventuel revisionspåtegning. Flere virksomheder vælger at udarbejde en ekstern årsrapport, selvom 

dette ikke er et krav fra Erhvervsstyrelsen. Dette skyldes at det ofte er et sikkerhedskrav fra banker, 

kreditorer eller andre interessenter. Hvis ejeren modtaget assistance til brug for udarbejdelse af 

årsrapporten fra en revisor, som har underskrevet en påtegning eller en erklæring, er der krav om at denne 

skal indgå i årsrapporten.10 

 

Skattepligtig indkomst 

Personskatteloven 

Reglerne for opgørelsen af indkomsten for fysiske personer findes i personskatteloven. Indkomsten beskattes 

med forskellige satser, og disse indkomster opdeles i følgende kategorier: personlig indkomst, 

kapitalindkomst, aktieindkomst og CFC-indkomst. CFC-indkomst vil, som nævnt tidligere, ikke blive 

gennemgået i afgangsprojektet. Den personlige indkomst beskattes markant hårdere end de resterende 

indkomstgrupper og de fleste former for indkomst indgår i denne indkomstgruppe. Den personlige indkomst 

vil blive gennemgået nedenfor. 

 
10 (Erhvervsstyrelsen, 2021), https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-aarsrapportens-indhold 
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Personlig indkomst 

Den personlige indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke 

er kapitalindkomst, jf. PSL § 3, stk. 1. Aktieindkomst og CFC-indkomst indgår ikke i den skattepligtige 

indkomst, men opgøres særskilt, jf. PSL §§ 4 a og 4 b. Den personlige indkomst kan eksempelvis bestå af løn 

og honorar. Endvidere kan der opnås fradragsret i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. Fradrag er 

eksempelvis omkostninger der vedrører driften i virksomheden samt andre fradrag såsom afskrivninger. 

Disse fradrag kan fratrækkes i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. Omkostninger som ikke benævnes 

i denne lov, vil som udgangspunkt blive fratrukket i kapitalindkomsten, eller som et ligningsmæssigt fradrag 

i den skattepligtige indkomst.11 

 

Kapitalindkomst 

Kapitalindkomsten defineres i PSL § 4, stk. 1 og 2, og de mest almindelige eksempler på kapitalindkomst vil 

blive listet nedenfor: 

I. Nettobeløbet af renteindtægter og udgifter: 

Renter i virksomheden fradrages ligeledes i kapitalindkomsten, medmindre virksomhedsordningen 

anvendes. Personer som har indtægter og udgifter på renter i forbindelse med køb og salg af fordringer, 

finansielle kontrakter eller finansiering, og som udøver næring heraf, skal dog indregne dette som del af 

den personlige indkomst, jf. PSL § 4, stk. 3. 

II. Kursgevinster og fradragsberettigede kurstab: 

Reglerne ved brug af skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede kurstab kan findes i 

kursgevinstloven. Normalt føres dette som kapitalindkomst, men de som driver næring heraf, skal dog 

indregne dette i den personlige indkomst i stedet. Det samme er gældende for kurstab på 

vederlagsfordringer, jf. KGL § 17. 

III. Kapitalafkast: 

Hvis virksomheden gør brug af virksomhedsordningen, beregnes der et kapitalafkast af virksomhedens 

nettoaktiver, jf. VSL § 7. Regeringen har et ønske om at gøre det interessant at foretage en investering i 

egen virksomhed frem for en investering i en anden virksomhed, hvorfor beregningsgrundlaget finder 

sted. Der kan ligeledes beregnes et kapitalafkast ved brug af kapitalafkastordningen for 

erhvervsdrivende, jf. VSL §§ 22 a og 22 c. 

 

 

 
11 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 185-186)  
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IV. Aktieudbytte: 

Aktieudbytte hører til under kapitalindkomsten, jf. PSL § 4. Men som en undtagelse skal aktieudbytte, 

som hovedregel beskattes ved aktieindkomst, jf. PSL § 4 a. Der er dog visse opregnede udbytter fra aktier, 

som vil indgå i den personlige indkomst. Dette kan for eksempel være udbytte fra andelsforeninger, jf. 

ABL § 18, udlodninger ved næringsaktier, jf. ABL § 17 samt ved andele i medarbejderinvesteringsaktier, 

jf. LL §7 N.12 

 

Aktieindkomst 

Til brug for indregning af aktieindkomst anvendes PSL §§ 4 a og 4 b, hvor det kan udledes hvorvidt indkomsten 

skal indregnes, som aktieindkomst eller som kapitalindkomst. Hvis de udtrykkeligt er omfattet af 

omregningen i PSL § 4 a, skal de indregnes som aktieindkomst og ellers skal de altid indregnes som 

kapitalindkomst. Eksempler på dette kan være udbytte fra kapitalselskaber, afståelsessummer, jf. LL § 16 B, 

aktieudbytte og fortjenester og tab ved salg af aktier.13 

 

Ligningsmæssige fradrag 

Fradragsberettigede udgifter der ikke har hjemmel, PSL § 4, stk. 2.1-2.4 fradrages i den skattepligtige 

indkomst og kaldes ligningsmæssige fradrag. Ligningsmæssige fradrag har en lavere værdi skattemæssigt end 

andre udgifter, som eksempelvis når der sker fradrag i den personlige indkomst. Dette skyldes at den 

skattepligtige indkomst ikke medtages ved beregning af bundskat og topskat. Eksempler på almindelige 

ligningsmæssige fradrag er befordringsfradrag samt fradrag for gaver til godkendte foreninger.14 

 

Skatteberegningen 

På baggrund af de ovenstående indkomst- og fradragestyper beregnes den skattepligtige indkomst således: 

 

 
12 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 187) 
13 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 190) 
14 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 192) 
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Illustration 3 - opgørelse af den skattepligtige indkomst (egen tilvirkning, 2021) 

Når den skattepligtige indkomst er opgjort, beregnes statsskatterne som vedrører bundskat, topskat, 

aktieindkomstskat og CFC-indkomstskat. Den samlede skat opgøres for ubegrænsede skattepligtige personer 

ved summen af bundskat og topskat med en reducering af skatteværdien af personfradrag og ved eventuel 

aktieindkomstskat tillægges dette, jf. PSL § 5.15 

 

Arbejdsmarkedsbidrag 

Der opkræves for alle skattepligtige et arbejdsmarkedsbidrag svarende til 8 procent i 2021, jf. lov om 

arbejdsmarkedsbidrag og kildeskatteloven. Arbejdsmarkedsbidraget adskiller sig fra nogle af de andre 

skatteopkrævninger, da reglerne i kildeskatteloven gør, at restskat, overskydende skat og lignende kan 

indregnes i næste års forskudsskat. 16 

 

Bundskat og topskat 

Beregningen af bundskatten opgøres ved at gange beregningsgrundlaget med bundskattens skatteprocent, 

jf. PSL §§ 6 og 27 a. Skatteprocenten for indkomståret 2021 på bundskatten udgør 12,11 procent og reguleres 

årligt. Negativ nettokapitalindkomst medregnes ikke i beregningsgrundlaget. Beregningsgrundlaget for 

bundskatten opgøres som følgende: 

 

 
Illustration 4 - beregningsgrundlag for bundskat (egen tilvirkning, 2021) 

 
15 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 193) 
16 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 196) (gældende satser for 2021) 

Personlig indkomst (+/-) 0
Kapitalindkomst (+/-) 0
Ligningsmæssige fradrag (-) 0

Skattepligtig indkomst 0

Aktieindkomst 0

Opgørelse af den skattepligtig indkomst

Personlig indkomst (+/-) 0
Positiv nettokapitalindkomst (+) 0

0

Beregningsgrundlag for bundskat
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Topskatten beregnes af den personlige indkomst, jf. PSL § 7, og udgør 15 procent17. Beregningsgrundlaget 

for topskatten opgøres som følgende: 

 

 
Illustration 5 - beregningsgrundlag for topskat (egen tilvirkning, 2021) 

Ægtefæller 

Hvis man har været gift, og har boet sammen gennem hele indkomståret på minimum et år, beregnes 

topskatten, jf. PSL § 7, stk. 4-9. Den samlede positive nettokapitalindkomst beskattes efter det højeste 

beregningsgrundlag ægtefællerne imellem. Hvis begge har positiv kapitalindkomst, fordeles den samlede 

skat forholdsmæssigt efter den enkeltes kapitalindkomst. Denne regel sørger for, at beskatningen er ens for 

begge ægtefæller.18 

 

Aktier 

Beskatningen af aktieindkomsten opgøres efter PSL § 8 a. Aktieindkomsten beskattes med 27 procent indtil 

DKK 56.500 i indkomståret 2021. Alt der overstiger denne grænse beskattes med 42 procent, af det beløb 

der overstiger grænsen. Her kan man igen gøre brug af uudnyttede beløb ægtefællerne imellem. Hvis 

indkomsten fra aktierne er negativ, vil der blive beregnet en såkaldt negativ skat, med de samme satser som 

ved positiv indkomst.19 

 

Kommune og kirkeskat 

Personer beskattes med forskellige satser, alt efter hvilken kommune man bor i. Den samlede skat beregnes 

ud fra ens opgjorte skattepligtige indkomst efter reglerne i PSL § 5. Procenterne afgøres og reguleres hvert 

år, og er en proportionel skat, så alle afregner den samme skat, uanset hvilken indkomst man har. Personer 

 
17 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 193) (gældende satser for 2021) 
18 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 193-194) 
19 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 194) (gældende satser for 2021) 

Indkomst omfattet af PBL § 16, stk. 1 (+) 0
Positiv nettokapitalindkomst* (+) 0
Bundfradrag** (-) 0

0
* som skal overstige bundfradraget på DKK 46.700 i 2021 (det dobbelte for ægtefælle).
** udgør DKK 544.800 i 2021 (uudnyttet bundfradrag kan ikke overføres til ægtefælle).

Beregningsgrundlag for topskat
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der er medlem af folkekirken, afregner kirkeskat, jf. § 18 om folkekirkens økonomi. Kirkeskatten udgør 

omkring 1 procent.20 

 

Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag 

Alle personer med indkomst fra løn eller overskud af virksomhed som er AM-bidragspligtig, modtager 

automatisk et fradrag svarende til 10,60 procent i indkomståret 2021. Dette fradrag må maksimalt udgøre 

DKK 40.600. På samme måde optjenes der automatisk et jobfradrag svarende til 4,5 procent af den indkomst, 

som overstiger DKK 200.300. Dette fradrag må maksimalt udgøre DKK 2.600 i indkomståret 2021.21 

 

Personfradrag 

Alle skattepligtige personer får et personfradrag svarende til DKK 46.700 i indkomståret 2021, som nedsætter 

skatteværdien, jf. PSL § 9. Børn og ugifte får et lavere fradrag end personer der er over 18 år, eller personer 

som er gifte. Det reducerede fradrag for personer under 18 år udgør DKK 36.900 i indkomståret 2021. 

Beløbene reguleres efter PSL § 20. Rækkefølgen for fradraget går først fra i bundskatten, derefter topskatten 

og til sidst i aktieindkomsten.22 

 

Skatteloft  

Den samlede sum af skatten for en skattepligtig må maksimalt udgøre 52,06 procent i indkomståret 2021. 

Hvis skatteprocenten overstiger dette, nedsættes satsen først i topskatten med den overstigende 

procentsats, jf. PSL § 19. Skatteloftet forøges årligt med en gradvis procentsats. Det skal bemærkes at 

kirkeskatten ikke medregnes i denne opgørelse, hvilket ligeledes er gældende for arbejdsmarkedsbidraget. 

Skatteloftet for positiv nettokapitalindkomst må grundet et særligt skatteloft ikke overstige 42 procent i 

indkomståret 2021, hvilket er eksklusiv kirkeskat.23 

 

Skattemæssige forhold 

Der skal ved en personlig virksomhed vælges mellem tre forskellige ordninger til brug for beregning af 

skatten: 

I. Personskatteloven 

II. Virksomhedsordningen 

 
20 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 195) (gældende satser for 2021) 
21 (Skat, 2021), https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234762 - besøgt den 23. marts 2021 
22 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 195-196) (gældende satser for 2021) 
23 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 196) (gældende satser for 2021) 
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III. Kapitalafkastordningen 

 

Ejeren skal vælge en af ovenstående ordninger, og opgive oplysninger til Skattestyrelsen efter SKL § 2. Valget 

om hvorvidt der ønskes at gøre brug af virksomhedsordningen, skal dog træffes senest den 30. juni i det 

efterfølgende indkomstår, som denne vedrører. Endvidere er det muligt for ejeren at skifte mellem de 

forskellige ordninger, og denne ændring kan ske fra år til år.24 

 

Personskatteloven 

Ved personskatteloven skal ejeren afregne skat af sin personlige indkomst, herunder virksomhedens 

overskud. Størrelsen på skatteprocenten afhænger af, hvor meget indkomst der har været. 

Beskatningsgrundlaget kan, som tidligere nævnt maksimtalt beskattes af 52,06 procent i indkomståret 2021. 

I denne ordning er det ikke muligt at fradrage renter i den personlige indkomst. Renterne skal derimod 

fradrages i kapitalindkomsten, hvilket gør at den personlige indkomst, ikke mindskes som i de andre 

ordninger. Dette gør alt andet lige, at ejeren bliver beskattet hårdere. Ejerens indkomst for indkomståret skal 

ved denne ordning beskattes i det respektive indkomstår, som indkomsten er opstået i, hvorfor der ikke er 

mulighed for en senere beskatning. Denne ordning skal derfor som udgangspunkt kun bruges, hvis ejeren 

ikke har renter, og ikke har ønsker om at opspare i virksomheden.25 

 

Virksomhedsordningen 

Det er personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed der kan anvende virksomhedsordningen, og 

kun i det omfang det vedrører virksomhedens økonomi, jf. VSL § 1, stk. 1. Der skal altså sondres mellem den 

private økonomi og indkomsten fra virksomheden. Dette skyldes, at den private indkomst beskattes efter de 

samme regler som alle fysiske personer, hvor virksomheden beskattes efter virksomhedsskatteloven, jf. VSL 

§ 2, stk. 1. Der skal ydermere laves et selvstændigt regnskab for virksomheden, som følger reglerne for 

bogføringsloven. Hvis en person ejer flere virksomheder, så skal alle virksomheder beskattes som én 

virksomhed, jf. VSL § 2, stk. 3. Ordningen kan ikke bruges, hvis der beskattes efter reglerne for en 

anpartsvirksomhed, jf. PSL § 4, stk. 1 eller for konkursindkomst, jf. VSL § 1, stk. 1.26 

 

Virksomhedsordningen er den mest anvendte ordning, da der kan opnås mange fordele i forhold til de andre 

ordninger. Virksomhedsordningen sikrer, at ejeren får fuld fradragsret for erhvervsmæssige udgifter, men 

 
24 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 232) 
25 (Retsinformation, 2021), https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/143 - besøgt den 1. maj 2021 
26 (Dam, Gam, & Nielsen, 2020, s. 376) 
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formålet med ordningen er hovedsageligt, at ejeren opnår fuld fradragsret for renteudgifter samt bedre 

mulighed for at udvide virksomheden, samt udjævne indkomsten for at undgå en eventuel topskat. Dette er 

muligt i virksomhedsordningen, da man kan opspare overskuddet i virksomheden med en mere fordelagtig 

skatteprocent, end den der bruges ved privatforbruget. Ejeren beskattes nemlig kun foreløbigt med 22 

procent i acontoskat, hvilket er det samme princip som i selskaber, hvorefter ejeren beskattes som almindelig 

personlig indkomst, når overskuddet hæves med fradrag for det skat, der allerede er afregnet. Dette 

benævnes som udskudt skat, da man udskyder beskatning til efterfølgende indkomståret.  

 

Derudover er det muligt i virksomhedsordningen, at en del af virksomhedens overskud beskattes efter 

reglerne for kapitalindkomst, hvilket gør det fordelagtigt at investere i ens egen virksomhed, fremfor en 

passiv investering i eksempelvis obligationer, som beskattes med en lavere procentsats sammenholdt med 

den almindelige indkomst. Dette gøres ved at beregne et såkaldt kapitalafkast, som ganges med en 

kapitalafkastsats. Satsen er på nuværende tidspunkt nul procent.27 

 

Ved brug af virksomhedsordningen skal der oprettes forskellige konti, såsom indskudskonto, 

opsparingskonto, hensættelse til senere hævning og mellemregningskontoen. Disse vil uddybes og 

præciseres nedenfor. 

 

Indskudskontoen 

Indskudskontoen er en overførsel af de værdier, som ejeren har indskudt i virksomhedsøkonomien fra den 

private økonomi. Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal indskudskontoens opgøres, og dette skal ske 

ved begyndelsen af det indkomstår, ejeren indtræder i ordningen. Indskudskontoen opgøres på baggrund af 

de skattemæssige værdier af aktiver, som indskydes i virksomheden fratrukket eventuel gæld i 

virksomheden. Hvis der har været gjort brug af konjunkturudligningsordningen, skal eventuelle indskud 

ligeledes modregnes. Hvis ejeren har indestående på indskudskontoen, kan dette hæves skattefrit i 

hæverækkefølgen. Ved udgangen af indkomståret skal indskudskontoen reguleres af eventuelle indskud 

fratrukket af de overførte selvstændige værdier, som ikke er overskud. Det modsatte gælder hævninger i 

virksomheden, når der sker en overførsel af værdierne fra virksomheden til privatøkonomien.28 

 

 
27 (Dam, Gam, & Nielsen, 2020, s. 375) 
28 (Dam, Gam, & Nielsen, 2020, s. 377-378) 
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Opsparingskontoen 

Opsparingskontoen udgør det overskud, som ikke bliver overført fra virksomheden og ud til ejeren. Overskud 

for indkomståret samt kapitalafkastet kan opspares på denne konto, hvor der som tidligere nævnt afregnes 

en foreløbig skat svarende til 22 procent. På opsparingskontoen fremgår det resterende beløb, som 

eksisterer efter den foreløbige skatteafregning, hvilket udgør 78 procent, og dette beløb medregnes ikke i 

indkomstopgørelsen for indkomståret. Dette medregnes først, når det i efterfølgende indkomstår hæves og 

beskattes som personlig indkomst. 

 

Hensættelse til senere faktisk hævning 

Hensættelse til senere faktisk hævning betyder regnskabsmæssigt, at ejeren hensætter et beløb til senere 

udbetaling. Beløbet beskattes i det indkomstår overførslen vedrører, og kan efterfølgende hæves skattefrit. 

Overførslen skal regnskabsmæssigt hæves fra aktiverne og flyttes til passiverne i balancen ultimo, inden 

fristen for indgivelse af oplysningsskema for det aktuelle indkomstår. 29 

 

Mellemregningskontoen 

Mellemregningskontoen bruges til kontante overførsler fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien i 

stedet for indskudskontoen. På denne konto kan ejeren af virksomheden frit hæve og indsætte penge til og 

fra sin private økonomi skattefrit og udenom hæverækkefølgen. Ved beregning af kapitalafkastgrundlaget 

indgår mellemregningskontoen ikke.30 

 

Hæverækkefølgen 

Hæverækkefølgen i virksomhedsordningen er en regel om, hvornår og hvordan værdier fra virksomheden 

anses for værende overført til ejeren. Hæverækkefølgen skal anvendes, da der er skattemæssig forskel på, 

hvad der hæves fra virksomheden. Ejeren kan dog overføre visse beløb, som ikke indgår i hæverækkefølgen, 

hvilket eksempelvis kan være hævninger fra indskudskontoen. Hvis ejeren ønsker at hæve fra virksomheden, 

kan dette ske systematisk via den forenklede rækkefølge31, som er listet nedenfor. 

I. Hensat kapitalafkast fra forudgående år, 

II. hensat resterende overskud fra forudgående år, 

III. årets kapitalafkast, jf. VSL § 7, 

IV. årets resterende overskud, jf. VSL § 10, stk. 1, 

 
29 (Dam, Gam, & Nielsen, 2020, s. 379-380) 
30 (Skat, 2021), https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948842&chk=217272 - besøgt d. 23. marts 2021 
31 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 246) 
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V. opsparet overskud fra tidligere år og 

VI. indestående på indskudskonto. 

 

Kapitalafkastordningen 

Denne ordning er en forenklet udgave af virksomhedsordningen, hvor ejeren kan opnå nogle af de samme 

fordele, men ikke behøver at gøre brug af hele ordningen. Der beregnes et kapitalafkast af de 

erhvervsmæssige aktiver i virksomheden, og dens gæld indgår som hovedregel ikke i beregningen. 

Kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst og indregnes til gengæld i kapitalindkomsten. I denne 

ordning får man et skematisk fradrag i den personlige indkomst for renteudgifter fra virksomheden. Hvis 

nettoværdien af renterne overstiges af kapitalafkastet, vil ordningen resultere i en forrentning af 

egenkapitalen i virksomheden, som beskattes ved kapitalindkomst. Det medfører ofte og som regel en lavere 

beskatning end ved personskattelovens regler. Kapitalafkastordningen kan bruges af personer, der driver en 

personlig virksomhed samt personer der både er fuldt og begrænset skattepligtige. Ordningen gælder dog 

ikke for dødsboer og konkursindkomster, hvilket skyldes, at ordningen kun kan bruges af fysiske personer.32 

 

Virksomhedsunderskud 

Alle virksomhedsejere ønsker som udgangspunkt, at få overskud i deres virksomhed. Når det alligevel ikke 

går som ønsket, og der kommer underskud i virksomheden, er det muligt at gøre brug af dette underskud. 

Underskuddet betyder, at virksomheden skal have skat tilbagebetalt, da den har haft flere udgifter end 

indtægter i løbet af indkomståret. Ejeren af en enkeltmandsvirksomhed har mulig for at modregne 

underskuddet i sin egen personlige indkomst og dermed afregne mindre i skat. Hvis der opnås indkomst fra 

anden kilde, kan det ikke modregnes i virksomhedens underskud. Virksomhedens underskud skal modregnes 

i det indkomstår, som det er konstateret, og dette sker via den personlige indkomst, jf. personskatteloven. 

Hvis underskuddet er større end den personlige indkomst, er det muligt at modregne i en eventuel positiv 

kapitalindkomst, jf. PSL § 13, stk. 3. Hvis der fortsat er underskud i det efterfølgende indkomstår, skal dette 

først modregnes i den positive kapitalindkomst og derefter i den personlige indkomst. Hvis ejeren gør brug 

af virksomhedsordningen, og der er underskud, skal dette først modregnes i det opsparede overskud med 

tillæg af virksomhedsskatten. Hvis underskuddet ikke udnyttes, skal det efterfølgende bruges i den positive 

nettokapitalindkomst og resten i den personlige indkomst. Underskuddet fra virksomheden kan dog kun 

modregnes i bidragsgrundlaget fra overskuddet i virksomheden. Hvis ejeren er gift, og de er samlevende ved 

udgangen af indkomståret, skal et eventuelt underskud i virksomheden modregnes i ægtefællens personlige 

 
32 (Skat, 2021), https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948932 - besøgt den 28. marts 2021 
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indkomst, PSL § 13, stk. 4. Hvis der fortsat er et restunderskud, skal dette modregnes i den positive 

nettokapitalindkomst. Virksomhedens underskud vil altid først blive modregnet i ejerens overskud, hvis 

ægtefællen og ejeren har en positiv nettokapitalindkomst. Hvis ejeren gør brug af virksomhedsordningen, og 

har en ægtefælle, vil underskuddet fortsat modregnes i det opsparede overskud med tillæg af 

virksomhedsskatten og derefter den positive nettokapitalindkomst. Virksomhedens underskud vil blive 

fratrukket i det samlede beløb af den positive nettokapitalindkomst også selvom ejerens kapitalindkomst 

bliver negativ, jf. VSL § 13, stk. 2. Hvis der fortsat er underskud, bliver det fratrukket i ejerens personlige 

indkomst, jf. VSL § 13, stk. 3. Hvis ejeren gør brug af kapitalafkastordningen, er det ved den eventuelle 

henlæggelse af konjunkturudligningen, hvor underskuddet modregnes, jf. VSL § 22 b, stk. 7. Hvis der er 

restunderskud, vil det blive modregnet i den personlige indkomst og derefter i den positive 

nettokapitalindkomst. På samme måde skal modregningen anvendes, hvis ejeren har en ægtefælle, og det 

er først efter modregningen i ejerens personlige indkomst, at ægtefællens og ejerens samlede positive 

nettokapitalindkomst modregnes, jf. PSL § 13 og VSL § 22 b.33 

 

Sammenfatning 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at nogle af fordelene ved at drive en enkeltmandsvirksomhed er, 

at det er en simpel form for virksomhedsform, som er let at stifte uden kapitalkrav. Der er ydermere ingen 

krav til regnskaberne, da disse ikke skal offentliggøres. Det er dog et krav at virksomheden skal følge 

bogføringsloven, da alle private virksomheder er underlagt denne lov. Ved at virksomheden ikke har pligt til 

at offentliggøre deres regnskab, kan konkurrenter og andre interessenter ikke få indsigt i virksomhedens 

økonomiske situation, hvilket kan være en fordel. Omvendt kan det også være en ulempe for andre 

interessenter, da de ikke har indsigt i virksomheden økonomi, og dermed muligvis fravælger et eventuelt 

samarbejde. En af ulemperne ved en personlig virksomhed, er at ejeren hæfter personligt med hele sin 

private formue, hvorfor ejeren er beskyttet begrænset i forhold til den private økonomi. 

 

Der er flere former for indkomstgrupper, der bruges ved opgørelsen af indkomsten for indkomståret, hvilket 

omfatter den personlige indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. Alle indkomstgrupperne beskattes 

forskelligt, men den hårdeste beskatning ligger i den personlige indkomst. Når ejeren af en 

enkeltmandsvirksomhed skal opgøre skatten for indkomståret, er der tre forskellige ordninger der skal 

vælges imellem, herunder personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Der 

forekommer ingen skattemæssig opdeling mellem ejeren privat og virksomheden, og beskatningen sker 

 
33 (Skat, 2021), https://skat.dk/skat.aspx?oid=1974658 - besøgt den 24. april 2021 
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derfor udelukkende hos ejeren. Ved valg af virksomhedsordningen, skal ejeren dog være opmærksom på, at 

der alligevel skal laves en bogføringsmæssig adskillelse af den private og virksomhedens økonomi, samt det 

endelige regnskab for indkomståret. Der er flere aspekter i forhold til, hvilken ordning der bedst kan betale 

sig at vælge. De forskellige ordninger og overvejelserne ejeren skal have med, i forhold til hvilken ordning 

der bedst kan betale sig, vil blive gennemgået nedenfor. 

 

Personskatteloven er den mest simple af ordningerne, da ejeren udelukkende skal afregne skat af det 

overskud virksomheden generer i det respektive indkomstår, og det vil ikke her være muligt at udskyde 

beskatningen til et senere tidspunkt. Endvidere er en af ulemperne ved denne ordning, at der ikke opnås 

fradrag for renter i virksomheden, da de behandles på samme måde som renter i privat regi. En af fordelene 

er, at det er et simpelt og ukompliceret regnskab, som skal udarbejdes. 

 

Det kan konkluderes, at virksomhedsordningen er den mest omfattende af de tre ordninger, da der er flere 

krav end ved de andre ordninger. Omvendt er der også ved denne ordning langt flere fordele. Det er muligt 

for ejeren at undgå afregning af topskat i denne ordning, da muligheden for en eventuel udskydning af 

hævninger fra virksomhedens overskud, kan ske i et senere indkomstår. Dette overskud benævnes som 

opsparet overskud, og det beskattes kun foreløbigt med 22 procent for indkomståret, hvilket ligeledes er 

gældende for kapitalselskaber. Når det opsparede overskud hæves, vil indkomsten beskattes som vanligt, 

med fradrag for den allerede afregnede skat. Endvidere er der ved denne ordning fuldt fradrag for renter i 

virksomheden i den personlige indkomst, hvor det er muligt at beregne et kapitalafkast. 

 

Kapitalafkastordningen er en simplificeret udgave af virksomhedsordningen, hvor der ligeledes kan opnås 

rentefradrag i den personlige indkomst og der gives mulighed for at beregne et kapitalafkast, ligesom i 

virksomhedsordningen. Hvis virksomheden har mange aktiver, kan det være en fordel at gøre brug af denne 

ordning, da grundlaget for beregningen af kapitalafkastet er virksomhedens aktiver uden modregning af en 

eventuel gæld. 
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Illustration 6 - oversigt over forskelle mellem PSL, VSO og KAO (egen tilvirkning, 2021) 

Kapitalselskaber 

Juridiske forhold 

Indledningsvis vil lovbekendtgørelsen 2019-07-23 nr. 763 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 

fastlægge dens anvendelsesområde.34 Loven finder anvendelse på alle kapitalselskaber, herunder aktie- og 

anpartsselskaber, jf. SLL § 1. Anpartsselskaber defineres i SLL § 5, nr. 2, som værende et kapitalselskab hvor 

kapitalejernes indskudskapital er fordelt på anparter, og kapitalejerne i et anpartsselskab hæfter ikke 

personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men alene med indskuddet i selskabet, jf. SLL § 1, stk. 2. 

 

Anpartsselskaber kan og skal i deres firmanavn benytte betegnelsen »anpartsselskab« eller forkortelse heraf, 

som betegnes »ApS«. Kapitalselskabets firmanavn skal afskille sig fra andre selskabers firmanavne, som er 

 
34 (Karnov Group Denmark A/S, 2021), https://pro.karnovgroup.dk/document/7000861611/1  
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personlig indkomst til 
kapitalindkomst

Mulighed for anvendelse af 
uudnyttede fradrag ved 

Renter beskattes i den personlige 
indkomst

Renter beskattes i den personlige 
indkomst

Mulighed for anvendelse af 
uudnyttede fradrag ved 

Mulighed for anvendelse af 
uudnyttede fradrag ved 

Renter beskattes som 
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Overskud før renter beskattes 
som personlig indkomst
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registreret i Erhvervsstyrelsens system, hvorfor navnet ikke skal kunne forveksles. Kapitalselskabet har 

derudover mulighed for at registrere op til fem binavne, hvilket er omkostningsfrit. For registrering af mere 

end fem binavne pålægges et gebyr svarende til DKK 1.000 for hvert efterfølgende binavn, jf. SLL § 3, stk. 2. 

Det valgte firmanavn skal i meddelelser og på andre papirer, herunder elektroniske meddelelser og fysiske 

papirer angive navn, hjemsted samt det tilhørende CVR-nummer. 

 

Som kapitalejer skal man indskyde en selskabskapital svarende til mindst DKK 40.000, når man stifter et 

anpartsselskab. Selskabskapitalen skal som udgangspunkt opgøres i den Danske krone. Som kapitalejer kan 

man indbetale kontanter og/eller andre værdier – også kaldet apportindskud. Kapitalejeren vil hæfte 

begrænset for den indskudte kapital i selskabet, hvorfor kapitalselskabets forpligtelser ikke kan dækkes af 

kapitalejerens personlige forhold, men alene af den indskudte kapital. Skal selskabskapitalen bestå af et 

indskud i andre værdier end kontanter, det vil sige apportindskud, vil det kræve et indskud, som har en 

økonomisk værdi, og denne kan ikke bestå i pligt til at udføre et arbejde, eller levere en ydelse. Skal 

kapitalselskabet overtage andre værdier end kontanter, skal der udarbejdes et stiftelsesdokumentet, og 

dette skal vedhæftets med en tilhørende vurderingsberetning. Denne beretning har en række krav i forhold 

til oplysninger, som skal nævnes, og disse oplysninger er nævnt i SLL § 36. Som kapitalejer kan man ikke 

udarbejde en vurderingsberetning, da denne skal udarbejdes af en eller flere ufrivillige, sagkyndige 

vurderingsmænd, jf. SLL § 37. 

 

Kapitalselskabet har registreringspligt i forhold til oplysninger, som er omfattet af kapitel to i SLL. Disse 

registreringspligtige oplysninger, skal være registreret i Erhvervsstyrelsens system senest to uger efter 

beslutningen. Registreringspligten og sikringen heraf påhviler selskabets centrale ledelsesorgan, som 

defineres i SLL § 3, nr. 4. Som kapitalejer har man pligt til at sørge for, at selskabsdokumenter, herunder 

dokumenter og bilag som kapitalselskabet er forpligtet til at udarbejde i henhold til gældende lov eller regler, 

der er fastsat i forbindelse heraf, opbevares i fem år fra udgangen af det regnskabsår, som 

selskabsdokumenterne vedrører. Erhvervsstyrelsen fører løbende kontrol med overholdelsen af gældende 

lov og regler, som er fastsat heraf, og Erhvervsstyrelsen kan til enhver tid forlange relevante oplysninger, som 

kræves nødvendige ved en eventuel udtagelse. 

 

Kapitalselskabet kan stiftes af en eller flere, og det gør sig gældende uanset om stifteren er en fysisk eller 

juridisk person. Som stifter skal man underskrive et stiftelsesdokument, som skal indeholde kapitalselskabets 

vedtægter. Stiftelsesdokumentet har en række krav i forhold til oplysninger, som skal nævnes, og disse 

oplysninger er nævnt i SLL § 26. Stiftelsesdokumentet skal endvidere indeholde bestemmelser om yderligere 
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forhold, hvis disse er truffet i forbindelse med stiftelsen. Kapitalselskabets vedtægter har ligeledes en række 

krav i forhold til oplysninger, som skal nævnes, og disse oplysninger er nævnt i SLL § 28. 

 

I forbindelse med stiftelsen af kapitalselskabet skal der foretages valg af dens ledelse og en eventuel revisor, 

og hvis dette ikke er sket, skal man som stifter afholde en generalforsamling senest to uger fra 

underskrivelsen af stiftelsesdokumenterne. Stiftelsen, herunder udvælgelsen af ledelsen samt en eventuel 

revisor skal registreres, jf. SLL § 9. 

 

Som kapitalejer har man lige ret til alle kapitalandele i kapitalselskabet. Kapitalselskabets vedtægter kan dog 

bestemme, at der skal forekomme forskellige kapitalklasser. Hvis kapitalselskabet anvender forskellige 

kapitalklasser, skal vedtægterne angive de enkelte forhold, som vil gøre sig gældende i forhold til størrelsen 

og de forskelle, som knytter sig til de respektive klasser. Alle Kapitalandele har stemmeret, men 

kapitalselskabets vedtægter kan dog bestemme, at visse kapitalandele er uden stemmeret, og at visse 

kapitalandele har en stemmeværdi, som afgiver i forhold til øvrige kapitalandele. Kapitalselskabet skal 

udstede kapitalandele med en nominel værdi eller som en stykkapitalandel eller en kombination heraf, jf. 

SLL § 47. 

 

Som kapitalejer skal man oprette en fortegnelse, som lister samtlige kapitalejere, hvilket defineres i en 

ejerbog. Kapitalselskabet skal føre ejerbogen, ved at registrere gældende oplysninger, jf. SLL §§ 52 og 56, stk. 

2 i Erhvervsstyrelsens system. Kapitalselskabets skal senest samtidig med registreringen af selskabet foretage 

registrering af selskabets kapitalejere i ejerregisteret, jf. SLL § 9. 

 

Som kapitalejer har man ret til at træffe beslutninger i kapitalselskabet, og dette kan ske ved en 

generalforsamling. Beslutningsretten på generalforsamlingen kan via kapitalejerne træffes under fravigelse 

af den gældende lov samt vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige kapitalejere er enige herom. Hvis 

en fravigelse godkendes enstemmigt, skal regler herom optages i vedtægterne. Som kapitalejer kan man i et 

anpartsselskab forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Selskabskapitaler kan anvende forskellige ledelsesstrukturer, hvor den forenklede struktur er beskrevet i SLL 

§ 111, nr. 2, som værende en struktur der udelukkende ledes af en direktion. 

 

Som kapitalejer kan man endvidere stifte et holdingselskab, der er et kapitalselskab, som eksempelvis ejer 

anparter i et andet kapitalselskab. Der forefindes ingen gennemgående definition af begrebet 
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holdingselskab, hvorfor det ikke direkte er betegnet som en selskabsform, men derimod en betegnelse for 

et kapitalselskab. Formålet er at eje eksempelvis anparter i et andet kapitalselskab og udøve en betydelige 

indflydelse på dette selskab. Holdingselskaber kan stiftes, som enten et anpartsselskab eller aktieselskab. 

Som udgangspunkt fungerer et holdingselskab, som værende ejer af eksempelvis anparter i et eller flere 

driftsselskaber, hvorfor den ingen drift eller produktion har. Holdingselskaber kan derfor anses, som værende 

en passiv virksomhed. Holdingselskaber, som har til formål at eje eksempelvis anparter i et kapitalselskab, 

falder generelt uden for momslovens anvendelsesområde, og har dermed ikke adgang til momsregistrering 

eller momsfradrag. Holdingselskaber benytter ofte betegnelsen »moderselskab«, hvor kapitalselskabet, 

herunder driftsselskabet, som ejes af holdingselskabet ofte betegnes som »datterselskab«. 

 

Idet holdingselskaber enten består af et anpartsselskab eller aktieselskab, er det selvsagt selskabslovens 

regler, der regulerer selskabets retsforhold. I forhold til holdingselskabets navn henvises der til samme regler, 

som er nævnt i andet afsnit under juridiske forhold for kapitalselskaber. Kapitalkravet afspejler de gældende 

regler, som ligeledes er nævnt i tredje afsnit under juridiske forhold for kapitalselskaber. 

 

Som kapitalejer kan man stifte et holdingselskab på flere forskellige måder. Den mest optimale oprettelse i 

forhold til en økonomiske hensigt vil være, at oprette holdingselskabet i forbindelse med stiftelsen af 

driftsselskabet. Hvis stiftelsen af holdingselskabet sker samtidig med stiftelsen af driftsselskabet, kan 

kapitalindskuddet rulles videre, hvorfor en kommende kapitalejer ikke som udgangspunkt skal afregne DKK 

80.000, som er svarende til minimumskravet ved stiftelse af to anpartsselskaber. Kapitalejeren kan derfor 

afregne DKK 40.000 for to individuelle kapitalselskaber. 

 

Som kapitalejer kan man aktivt lukke et kapitalselskab på to metoder. Det er ved en solvent løsning, hvilket 

enten sker via en opløsning ved betalingserklæring eller ved en frivillig likvidation. Kapitalselskaber som har 

udlignet og afregnet alle gældsforpligtelser, herunder kreditorer, kan opløses ved at kapitalejeren, afgiver en 

erklæring over for Erhvervsstyrelsen. Dette omfatter, at alle gældsforpligtelser er udlignet og afregnet, og at 

det er besluttet at opløse kapitalselskabet, jf. SLL § 216. Erklæringen skal endvidere omfatte en bekræftelse 

fra told- og skatteforvaltningen om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende kapitalselskabet. 

Erhvervsstyrelsen kan kun registrere opløsningen, hvis kapitalejerens erklæring er modtaget senest to uger 

efter underskrivelsen. Efter Erhvervsstyrelsens bekræftelse om opløsning, vil kapitalselskabet fjernes fra 

Erhvervsstyrelsens register over aktive kapitalselskaber. Herefter vil kapitalejeren hæfte personligt, solidarisk 

og ubegrænset for den gæld, som bestod på tidspunktet for erklæringens afgivelse. Kapitalselskaber kan ved 

den anden metode beslutte at træde i likvidation. Kapitalejeren skal ved generalforsamlingen træffe 
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beslutning om en frivillig opløsning af kapitalselskabet ved likvidation, jf. SLL § 217. Ved generalforsamlingen 

skal der endvidere udvælges en likvidator, som skal foretage likvidationen af kapitalselskabet, og denne 

træder i ledelsens sted. Det er likvidatoren, som skal sikre, at anmeldelsen om beslutningen om at træde i 

likvidation er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest to uger efter beslutningen. Kapitalselskabet som er i 

likvidation, skal fastholde selskabsnavnet med tilføjelsen »i likvidation«, jf. SLL § 220, stk. 2. Kapitalselskabets 

kreditorer opfordres alle til at anmelde deres krav til likvidator senest tre måneder fra datoen for 

offentliggørelsen i Erhvervsstyrelsens system. Det er likvidators pligt at meddele beslutningen til alle 

kapitalselskabets kendte kreditorer. Kapitalejeren kan først modtage udlodning af likvidationsprovenu, når 

fristen, jf. § 221, stk. 1 er udløbet og gælden til kendte kreditorer er afregnet. Denne udlodning af udbytte 

sker efter almindelige regler om udbytte og ekstraordinært udbytte, jf. §§ 180-183 og 194. Når 

bobehandlingen er afsluttet, kan der ved generalforsamlingen træffes beslutningen om endelig likvidation af 

kapitalselskabet. Erhvervsstyrelsen skal modtage denne likvidation seneste to uger efter, at det endelige 

likvidationsregnskab er godkendt af kapitalejeren. Herefter vil kapitalejeren ikke hæfte personligt, solidarisk 

og ubegrænset for den gæld, som bestod på tidspunktet for erklæringens afgivelse.  

 

Kapitalselskaber kan ligeledes lukkes på to metoder, hvis det er insolvent, hvilket enten sker via en 

tvangsopløsning eller en konkurs. Erhvervsstyrelsen kan anmode om at opløse et kapitalselskab, hvis 

eksempelvis Erhvervsstyrelsen ikke rettidigt har modtaget kapitalselskabets godkendte årsrapport i henhold 

til ÅRL, jf. SLL § 225. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, som skal overholdes af kapitalselskabet i forhold 

til afhjælpning af mangel efter stk. 1 i SLL § 225. Hvis denne mangel ikke senest ved udløbet af 

Erhvervsstyrelsens fastsatte frist afhjælpes, kan beslutningen om tvangsopløsning indtræffes. 

Erhvervsstyrelsen øvrige ti punkter om mangel er beskrevet i SLL § 225. Hvis Erhvervsstyrelsen beslutning 

indtræffes om at oversende kapitalselskabet til tvangsopløsning, vil dette offentliggøres i Erhvervsstyrelsen 

system. Kapitalselskabet som er under tvangsopløsning, skal fastholde selskabsnavnet med tilføjelsen »under 

tvangsopløsning«, jf. SLL § 227, stk. 2. Erhvervsstyrelsen anmelder forholdet til skifteretten, og de vil 

udnævne en likvidator eller en revisor. Kapitalselskaber kan ved den anden metode indgive en 

konkursbegæring, og denne kan kun indgives på kapitalselskabets vegne af det centrale ledelsesorgan. Hvis 

konkursens slutning indtræffes, vil det offentliggøres i Erhvervsstyrelsen system. Kapitalselskabet som er 

under konkurs, skal fastholde selskabsnavnet med tilføjelsen »under konkurs«, jf. SLL § 234, stk. 2. 

 



Virksomhedsformer   

 30 af 95 

Regnskabsmæssige forhold 

Indledningsvis vil lovbekendtgørelsen 2019-08-08 nr. 838 om årsregnskabsloven fastlægge dens 

anvendelsesområde.35 Alle erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af den gældende ÅRL, og 

virksomheder anses for værende erhvervsdrivende, hvis de yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester 

eller lignende. Virksomheder anses dog altid for værende erhvervsdrivende, hvis de er omfattet af SLL. 

 

Kapitalselskaber skal aflægge årsrapport, jf. ÅRL § 3, nr. 1. Denne årsrapport skal aflægges årligt. 

Regnskabsåret udgør en regnskabsperiode svarende til 12 måneder, der altid skal starte og slutte på en 

bestemt dato i det respektive år. Virksomheders første regnskabsår kan omfatte en kortere og længere 

periode i forhold til de førnævnte 12 måneder, dog masimalt en regnskabsperiode på 18 måneder, jf. ÅRL § 

15, stk. 2. 

 

Som kapitalselskab kan det have afgørende konsekvenser i flere henseende i forhold til valg af revisors 

erklæring. Kapitalselskabet kan vælge fire forskellige erklæringer på et årsregnskab, som hver giver gradvist 

sikkerhed for oplysninger i årsregnskabet. Kapitalselskabets valg af sikkerhed skal som udgangspunkt ske, ud 

fra en konkret vurdering af kapitalselskabets behov, lovens krav og det signal, som man ønsker at sende til 

omverdenen, herunder eksempelsiv banker, kunder samt leverandører. Kapitalselskabets eventuelle fravalg 

af revision har påvirkning på revisors arbejde, herunder arbejdshandlinger samt kommunikation. 

Nedenstående faktaark giver et overordnet billede af de forskellige grader af sikkerhed, som en 

kapitalselskabs revisor kan erklære på deres årsregnskab. 

 

 
35 (Karnov Group Denmark A/S, 2021), https://pro.karnovgroup.dk/document/7000853330/1  
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Illustration 7 - forskellige grader af sikkerhed på et årsregnskab36 

Kapitalselskaber opdeles i regnskabsklasser, jf. ÅRL § 7, hvilket kategoriseres som A, B, C og D. 

Kapitalselskaber, herunder anpartsselskaber tilhører oftest regnskabsklasse B, som afgøres på baggrund af 

forskellige størrelsesgrænser. Kapitalselskaber vil kategoriseres som værende små virksomheder, hvis de i to 

på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelse: 

I. En balancesum på DKK 44.000.000, 

II. en nettoomsætning på DKK 89.000.000 og 

III. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet regnskabsåret på 50. 

 

Kapitalselskaber som er omfattet af regnskabsklasse B, skal udarbejde en årsrapport, der som minimum 

består af en ledelsespåtegning, jf. ÅRL § 9 a, stk. 1, en ledelsesberegning, en balance, en resultatopgørelse 

samt noter. ÅRL har en undtagelse for mikrovirksomheder, som kan anvende undtagelserne i ÅRL § 22 b. 

Definitionen af en mikrovirksomhed er en virksomhed, som er mindre end små virksomheder, og der i to på 

hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 

I. En balancesum på DKK 2.700.000, 

 
36 (FSR - danske revisorer, 2021), https://www.fsr.dk/aarsregnskabet-hvilken-sikkerhed-skal-du-vaelge  
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II. en nettoomsætning på DKK 5.400.000 og 

III. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet regnskabsåret på 10. 

 

Mikrovirksomheder, jf. ÅRL § 22 a kan ved udarbejdelsen af årsregnskabet eksempelvis undlade oplysninger 

omkring anvendt regnskabspraksis, jf. ÅRL § 53 samt oplysninger om det gennemsnitlige antal 

heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf. ÅRL § 68. 

 

Som kapitalejer har man ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med gældende lov og 

eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller aftaler. Som kapitalejer skal man underskrive en 

udarbejdet årsrapport, der ligeledes skal dateres. Underskriften sker i tilknytning til en ledelsespåtegning, 

hvori man erklærer hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle 

standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale. Derudover skal der erklæres på hvorvidt 

årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt 

resultat. 

 

Som kapitalselskab har man pligt til at udarbejde en årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller 

D og denne skal revideres af en eller flere revisorer. Et kapitalselskab som er omfattet af regnskabsklasse B, 

kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis kapitalselskabet i to på hinanden følgende regnskabsår på 

balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 

I. En balancesum på DKK 4.000.000, 

II. en nettoomsætning på DKK 8.000.000 og 

III. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet regnskabsåret på 12. 

 

I forhold til udarbejdelsen kan kun revisorer, som er godkendte hertil i henhold til revisorloven, udarbejde 

årsregnskabet. 

 

De regnskabsmæssige forhold som finder anvendelse ved et holdingselskab, er årsregnskabsloven, da det 

fortsat er et kapitalselskab, der er omfattet. Disse forhold er nævnt i afsnittet under regnskabsmæssige 

forhold for kapitalselskaber. 

 

For holdingselskaber gælder der dog særlige regler ved opgørelsen af de forskellige størrelsesgrænser i 

forbindelse med fravalg af revision.37 Som tidligere er holdingselskaber defineret som virksomheder, der 

 
37 (Erhvervsstyrelsen, 2021), https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision  
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besidder andele i eksempelvis et anpartskapital, samt udøver en betydelig indflydelse på dette selskab. En 

virksomhed udøver betydelig indflydelse, hvis den som udgangspunkt besidder 20 procent eller mere af den 

stemmeberettigede andel. De såkaldte små holdingselskaber har derfor mulighed for at fravælge revision, 

hvis holdingselskabet og den virksomhed som der udøves betydelig indflydelse over, tilsammen i to på 

hinanden følgende regnskabsår ved balancetidspunktet, ikke overskrider to af følgende størrelse: 

I. En balancesum på DKK 4.000.000, 

II. en nettoomsætning på DKK 8.000.000 og 

III. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet regnskabsåret på 12. 

 

Ved vurderingen af om et holdingselskab overholder de forskellige størrelsesgrænser for henholdsvis 

balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede sker ved: sammensætningen af 

virksomhedens egne opgørelser, samt opgørelserne fra det øvrige selskab hvori holdingselskabet besidder 

andele i samt udøver betydelig indflydelse over. Ved opgørelsen af, om et holdingselskab opfylder 

begrænsningerne for fravalg af revision, kan der anvendes en af to metoder, som følger ÅRL § 110, stk. 2 og 

3. 

 

Skattemæssige forhold 

Indledningsvis vil lovbekendtgørelsen 2021-02-22 nr. 251 om selskabsskatteloven fastlægge dens 

anvendelsesområde.38 Indregistrerede kapitalselskaber, herunder anpartsselskaber der er hjemmehørende i 

Danmark, er skattepligtige, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1, og disse kapitalselskaber anses derfor som værende 

selvstændige skattesubjekter. Den skattepligtige indkomst opgøres efter den gældende skattelovgivning, og 

beregning af indkomstskatten for de nævnte kapitalselskaber i SEL § 1, stk. 1 i forhold til den skattepligtige 

indkomst, udgør 22 procent for indkomståret 2016 og de efterfølgende indkomstår. Hvis den skattepligtige 

indkomst udviser et negativt resultat, kan dette underskud fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst for de efterfølgende indkomstår. Underskuddet fra et tidligere indkomstår kan derfor fradrages 

fuldt ud i den del af årets skattepligtige indkomst, som dog ikke overstiger et grundbeløb svarende til DKK 

7.500.000. Hvis underskuddet overstiger grundbeløbet, kan det resterende underskud kun fradrages med 60 

procent af den del af årets skattepligtige indkomst, som overstiger grundbeløbet. 

 

Kapitalselskaber skal afregne det respektive indkomstårs forventede indkomstskat løbende, og disse 

afregninger benævnes acontoskatter. Som kapitalselskab skal man afregne en årlig acontoskat svarende til 

 
38 (Karnov Group Denmark A/S, 2021), https://pro.karnovgroup.dk/document/7000868768/  
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50 procent af den gennemsnitlige indkomstskat for de seneste tre indkomstår, og disse afregninger opdeles 

i to lige store rater, som forfalder henholdsvis den 20. marts og den 20. november. Raterne benævnes som 

ordinære acontoskatter, jf. SEL § 29 A, stk. 2. Kapitalselskaber som har været skattepligtige i to indkomstår 

eller mindre, kan for de pågældende indkomstår stadigvæk afregne ordinære rater, indtil der foreligger 

skatteansættelse for de seneste tre indkomstår. Kapitalselskaber kan derudover frivilligt afregne yderligere 

acontoskat, og disse betalinger skal ske samtidig med de ordinære rater eller den 1. februar i det 

efterfølgende indkomstår. 

 

Beregning af kapitalselskabers eventuelle overskydende skat eller restskat for et givent indkomstår foretages 

efter SEL § 29 B, stk. 2-13. Beløb ved indkomstskat, som måtte overstige summen af eventuelle 

acontoskatter, benævnes som en restskat. Ved beregning af en restskat indgår acontoskatter, uanset om 

betalingerne er hændet. Ved afregning af en restskat skal der be- og afregnes et restskattetillæg, som 

fastsættes ved en restskatteprocent af restskatten. Restskattetillægget, jf. SEL § 29 B, stk. 4 fastsættes årligt 

og beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af Danmarks Nationalbanks opgjorte kassekreditrente, 

som herefter tillægges to procentpoint. Beløb ved indkomstskat, som måtte være mindre end summen af 

eventuelle acontoskatter, benævnes som en overskydende skat. Ved beregning af en overskydende skat 

indgår ligeledes acontoskatter, uanset om betalingerne er hændet. Ved modtagelse af tilbagebetaling af 

overskydende skat, ydes der kapitalselskabet en godtgørelse i form af et rentetillæg. 

 

Kapitalselskabers beskatning sker ud fra nettoindkomstsprincippet, hvorfor den samlede årsindtægt 

modregnes fradrag, som er benævnt i statsskatteloven. Selskaber kan ved beregningen af den skattepligtige 

indkomst fradrage driftsomkostninger, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten, jf. SL § 6, stk. 1, litra a. Kapitalselskaber kan derfor i indkomstopgørelsen fratrække udgifter til 

eksempelvis løn, som desuden er benævnt efter en særlig hjemmel til fradrag for erhvervsmæssige 

lønudgifter, jf. ligningslovens § 8 N. 

 

Som kapitalejer har man som udgangspunkt to grundlæggende måder til at få penge ud af kapitalselskabet, 

og det kan gøres ved et vederlag, herunder løn samt udbytte. Vederlag til kapitalejer vil udløse 

personbeskatning hos modtageren samt fradrag hos kapitalselskabet, som tidligere nævnt. Udbytte fra 

kapitalselskabet bliver beskattet som aktieindkomst hos modtageren, og her forekommer to skattesatser på 

henholdsvis 27 procent og 42 procent, som skal bruges afhængig af om progressionsgrænsen er overskredet 

eller ej. Progressionsgrænsen for indkomståret 2021 udgør DKK 56.50039. For ægtefæller gælder der et 

 
39 (Skat, 2021), https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568  
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dobbelt bundfradrag, hvorfor progressionsgrænsen vil udgøre DKK 113.000. Udbytte giver ikke fradrag hos 

kapitalselskabet, og der skal forekomme frie reserver under egenkapitalen før udbetalingen af udbytte kan 

ske. Udlodningen af udbytte svarer til en disponering af selskabets resultat efter skat. 

 

 
Illustration 8 - vederlag, herunder udbytte (egen tilvirkning, 2021) 

Til brug for illustration af ovenstående skattetryk, vil den følgende verbale beskrivelse fremhæve 

fremgangsmåden og beregningen ved henholdsvis udbytte, som er over og under progressionsgrænsen. Ved 

beregning af udbytte, som er under progressionsgrænsen, vil der for nemheds skyld anvendes et resultat før 

skat på DKK 100.000. Heraf skal der afregnes selskabsskat svarende til 22 procent, hvilket udgør DKK 22.000. 

Resultatet udgør derfor DKK 78.000 efter skat. Hvis kapitalselskabet vælger at udlodde dette resultat som 

udbytte, skal der afregnes DKK 21.060 i udbytteskat, som er svarende til 27 procent af bruttoudbyttet. Det 

samlede skattetryk, som består af selskabsskatten og udbytteskatten udgør DKK 43.060, hvilket er svarende 

til 43,06 procent. Hvis samme resultat opstilles ved beregning af udbytte, som er over progressionsgrænsen, 

skal der tilsvarende afregnes selskabsskat svarende til 22 procent. Hvis kapitalselskabet vælger at udlodde 

dette resultat som udbytte, skal der afregnes DKK 32.760 i udbytteskat, som er svarende til 42 procent af 

bruttoudbyttet. Det samlede skattetryk, som består af selskabsskatten og udbytteskatten udgør DKK 54.760, 

hvilket er svarende til 54,76 procent.  

 

Som kapitalejer kan man direkte stille midler til rådighed, herunder yde lån til kapitalselskaber men ikke 

omvendt. Hvis kapitalselskaber yder økonomisk bistand til kapitalejere, og de opstillede krav i SLL § 210, stk. 

2 ikke er opfyldt, vil dette blive betragtet som et ulovligt kapitalejerlån. Hvis kapitalselskaber yder økonomisk 

bistand, som er i strid med SLL § 210, skal beløbet tilbagebetales sammen med en rente, der er defineret i 

lov om renter ved forsinket betaling. 

 

> progressionssats < progressionssats
Resultat før skat i DKK 100.000 100.000
Skat af resultat i DKK 22.000 22.000

Resultat efter skat i DKK 78.000 78.000

Udbytteskat under progressionsgrænsen i DKK 21.060
Udbytteskat over progressionsgrænsen i DKK 32.760

Samlet skattetryk i DKK 43.060 54.760

Samlet skattetryk i procent 43,06% 54,76%

Vederlag, herunder udbytte
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Ved holdingselskaber forekommer flere skattemæssige fordele. Holdingselskaber har mulig for at modtage 

skattefrie udbytter fra et driftsselskab, såfremt holdingselskabet ejer mindst ti procent af andelene, jf. SEL § 

13, stk. 2. Disse udbytter kan eksempelvis opstå på baggrund af driftsselskabets resultat, og dette er 

beskyttet, hvis saldoen overføres til holdingselskabet. Hvis tilfældet er, at holdingselskabet ejer mindre end 

de førnævnte ti procent af andelene, vil udbyttet blive beskattet på samme måde, som tidligere nævnt i 

femte afsnit under skattemæssige forhold for kapitalselskaber. 

 

Sammenfatning 

Det kan ud fra ovenstående område konkluderes, at stiftelse af et kapitalselskab, herunder et anpartsselskab 

er lettere omfattende. Ved stiftelsen skal der udarbejdes en del formalitet i form af stiftelsesdokument, 

vedtægter, ejerbog, kapitalgodkendelse samt registrering af selskabets legale og reelle ejere. Kapitalejeren 

kan som udgangspunkt udarbejde alle bilag, men dette vurderes ofte som værende uoverskueligt, hvorfor 

rådgivere søges. Derudover er der forbundet et minimumskrav i forhold til indskud af kapital ved stiftelsen 

af et anpartsselskab, hvilket kan forhindre en stiftelse af et kapitalselskab. Dette har derudover en positiv 

påvirkning i forhold til det signal, som sendes ud til omverden, herunder eksempelvis banker, kunder samt 

leverandører. Dette signal afspejles dels ved betegnelsen »ApS« og dels ved de krav, som eksempelvis 

eksisterer ved udarbejdelsen af årsrapporten. Derudover skal kapitalselskabet som udgangspunkt tage aktivt 

stilling til, hvilken erklæring denne årsrapport skal udarbejdes efter, hvilket har endnu større betydningen i 

forhold til det signal, som sendes ud til omverden. Kapitalselskaber er omfattet flere love, hvilket en rådgiver 

kan assistere med at overholde, da disse anses som værende komplekse og omfattende. Anpartsselskabet 

skal årligt opgøre den skattepligtige indkomst, og af dette tilsvar skal der be- og afregnes selskabsskat. 

Anpartsselskabet kan foreløbigt afregne selskabsskatten for herved at opspare det resterende i selskab, men 

et eventuel løntilsvar, som kapitalejeren skal modtage, skal beskattes via den personlige indkomst. Endvidere 

kan kapitalejeren med fordel stifte et holdingselskab i forbindelse med den oprindelige stiftelse, da der 

forekommer flere fordele. Hvis kapitalselskabet skal lukke, kan dette ske via fire forskellige metoder, hvoraf 

to af metoderne er ved solvente løsninger, som kapitalejeren aktivt kan anvende. 
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Rådgivning til valg af virksomhedsform 
Nedenstående illustration fremhæver, som udgangspunkt, de mest relevante områder, der adskiller 

enkeltmandsvirksomheder og kapitalselskaber. 

 

 
Illustration 9 - adskillelse af enkeltmandsvirksomheder og kapitalselskaber (egen tilvirkning, 2021) 

Til brug for rådgivning om valg af virksomhedsform vil relevante områder, som adskiller 

enkeltmandsvirksomheder og kapitalselskaber blive behandlet, og anbefalingen til valg af virksomhedsform 

vil omfatte centrale områder, som tidligere er beskrevet. Disse områder vil først blive behandlet særskilt for 

henholdsvis enkeltmandsvirksomheden og kapitalselskabet for derefter at blive sammenlignet. 

 

Juridiske forhold 

Stiftelse 

Ved en enkeltmandsvirksomhed 

Henrik vil med fordel kunne vælge at stifte en enkeltmandsvirksomhed, da det anses som værende 

ukompliceret. Henrik har ikke behov for assistance fra en rådgiver, herunder en revisor eller en advokat til at 

stifte virksomheden, da der ved denne form for virksomhed, ikke er omfattende formaliteter der skal 

overholdes. Stiftelsen, herunder registreringen, anses derfor som værende ukompliceret og omkostningsfrit 

i alle henseende. Til brug for stiftelsen af en enkeltmandsvirksomhed skal Henrik, som udgangspunkt, 

registrere virksomheden digitalt via Virk, som er en offentlig webportal, der er placeret hos 

Erhvervsstyrelsen. Selve registreringen af virksomheden er enkel, da Henrik udelukkende skal bruge sit 

Enkeltmandsvirksomheder Kapitalselskaber
Stiftelse Enkel Omfattende

Ejere Maksimalt 1 fysisk person Minimum 1 fysisk eller juridisk person

Kapital DKK 0 DKK 40.000

Hæftelse Ubegrænset Begrænset

Årsrapport Intet krav om offentliggørelse Krav om offentliggørelse

Regnskabskrav Få Mange

Beskatning Almindelig skat Selskabsskat

Adskillelse af enkeltmandsvirksomheder og kapitalselskaber
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private NemID for at starte virksomhedsregistreringen. Henrik skal ved registreringen afgive en række 

formaliteter, hvilket omfatter stamdata, herunder virksomhedens navn der skal adskille sig fra andre 

virksomheder, samt hvilken branche der beskriver hvad virksomheden beskæftiger sig med. Endvidere skal 

Henrik som minimum vælge én af følgende fire forhold, der gør sig relevante i forhold til stiftelsen. Dette 

vedrører aktiviteter som moms, lønsum, arbejdsgiver eller import eller eksport til lande uden for Europa. Da 

Henriks fremlagte budget overstiger en årlig omsætning på DKK 50.000, vil det kræve, at virksomheden lader 

sig momsregistreres, hvorfor virksomheden bliver momspligtig efter momslovens bestemmelser. Endvidere 

skal virksomheden registreres som arbejdsgiver, da Henrik forventer at ansætte medarbejdere i 

virksomheden. Henrik skal være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen vil kontrollere, at alle nødvendige 

oplysninger er til stede i indberetningen, før den sendes videre til Skattestyrelsen. Oplysningerne der er 

registreringspligtige, skal være registreret inden for to uger, da oprettelsen af virksomheden ellers ikke kan 

finde sted.40 

 

Ved et kapitalselskab 

Henrik vil med fordel kunne stifte et anpartsselskab, men dette anses som værende lettere kompliceret. 

Henrik har som udgangspunkt behov for assistance fra en rådgiver, herunder en revisor eller en advokat, der 

kan stifte virksomheden. Dette skyldes, at der ved denne form for virksomhed, er omfattende formaliteter 

der skal overholdes. Stiftelsen, herunder registreringen, anses derfor som værende lettere kompliceret og 

omkostningstungt i flere henseende. Til brug for stiftelsen af et anpartsselskab skal Henrik som 

udgangspunkt, registrere virksomheden digitalt via Virk, som er en offentlig webportal, der er placeret hos 

Erhvervsstyrelsen. Henrik skal udelukkende bruge det private NemID for at starte virksomhedsregistreringen. 

Henrik skal ved registreringen afgive en række formaliteter, hvilke omfatter stamdata, herunder 

virksomhedens navn, stifter, vedtægter, ledelse samt legale og reelle ejer. Endvidere skal Henrik afgive 

hvilket formål, der fortæller virksomhedens primære beskæftigelse, samt hvilken branche der beskriver hvad 

virksomheden beskæftiger sig med. Afslutningsvis skal Henrik vælge en indskudsmetode i forhold til det 

eksisterende kapitalkrav, der er ved en stiftelse af et anpartsselskab. 

 

Hvis Henrik vælger at gennemføre registreringen uden assistance fra en rådgiver, er det nødvendigt at 

udarbejde nedenstående formaliteter, som er fundamentet for registreringen: 

 

 

 
40 (Virksomhedsguiden, 2021), https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/ydelser/registrer-din-
virksomhed-og-faa-et-cvr-nummer/6648b3af-e7cf-4f56-9897-c8b1ae1a24b1/ - besøgt den 28. april 2021 
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I. Stiftelsesdokument: 

Dette dokument er den aftale, som Henrik skriver under på for at stifte kapitalselskabet, hvorfor dette 

anses som værende grundlaget for stiftelsen. Der forekommer ingen formkrav til udarbejdelsen, og 

Henrik kan til enhver tid anvende Erhvervsstyrelsens skabelon. Stiftelsesdokumentet skal udformes efter 

kravene, som er nævnt i selskabsloven, hvorfor Henrik skal være opmærksom på minimumskravet i 

forhold til indhold. 

II. Vedtægter: 

Disse vedtægter har til formål at beskrive eksempelvis selskabets firmanavn samt dens kapitalandele. 

Derudover vil kapitalselskabets vedtægter regulere dens forhold, hvilket endvidere omfatter formål, 

ledelsesorgan, generalforsamling og lignende. Der forekommer ingen formkrav til udarbejdelsen, og 

Henrik kan til enhver tid anvende Erhvervsstyrelsens skabelon. Vedtægterne skal udformes efter 

kravene, som er nævnt i selskabsloven, hvorfor Henrik skal være opmærksom på minimumskravet i 

forhold til indholdet. 

III. Ejerbog: 

Denne ejerbog indeholder en fortegnelse over selskabets kapitalejer, som er Henrik, og den har til formål 

at beskrive den samlede beholdning af andele og lignende. Der forekommer ingen formkrav til 

udarbejdelsen, og Henrik kan til enhver tid anvende Erhvervsstyrelsens skabelon. Ejerbogen skal 

udformes efter kravene, som er nævnt i selskabsloven, hvorfor Henrik skal være opmærksom på 

minimumskravet i forhold til indholdet. 

IV. Kapitalgodkendelse: 

Denne godkendelse fremhæver om tegningen af kapitalandele kan accepteres og er til stede. Disse 

forhold kan godkendes af en rådgiver, herunder en advokat, en bank eller en revisor. 

V. Registrering af legale og reelle ejere: 

Disse registreringer vedrørende legale og reelle ejere viser, at Henrik henholdsvis har stemmerettigheder 

og kapital i et selskab samt er den fysiske person, der i sidste ende direkte ejer og kontrollerer en 

tilstrækkelig del af selskabet. Disse oplysninger skal ske ved registrering via Erhvervsstyrelsen. 

 

Til brug for færdiggørelsen af fornævnte oplysninger, samt udførslen af førnævnte registreringer, kan det 

som udgangspunkt kræve assistance fra en rådgiver, da flere områder vurderes som værende lettere 

omfattende, eksempelvis i forhold til forståelse af nye begreber. Selve stiftelsen vurderes som værende 

lettere kompliceret, men Henrik vil som udgangspunkt godt kunne ud- og gennemføre registreringen selv 

med hjælp fra Virks elektroniske vejledninger. 
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Ejere 

Ved en enkeltmandsvirksomhed 

Henrik vil anses som værende ejer af virksomheden, og kan kun alene være dette, da en 

enkeltmandsvirksomhed ved navns nævnelse kun kan have en enkelt ejer. Henrik har derfor ved denne 

virksomhedsform det endelige ord i forhold til en afgørende beslutning. Henrik vil som udgangspunkt besidde 

flere poster i form af forskellige kasketter, og er derfor med i alle beslutninger. Henrik vil skulle foretage 

enhver beslutning, der kan påvirke alle virksomhedens aktiviteter. Dette kan ofte kræve et forkromet 

overblik, hvilket kan anses som værende både en fordel og en ulempe for Henrik. Da Henrik ikke har udsigt 

til, at skulle eje eller drive virksomhed i fællesskab med andre, vil det ud fra dette perspektiv være en oplagt 

mulighed at stifte en enkeltmandsvirksomhed. 

 

Ved et kapitalselskab 

Henrik vil ved et kapitalselskab, herunder anpartsselskab, være forpligtet til at registrere seleskabets 

ejerforhold samt dens legale og reelle ejere. Anpartsselskabets ejerforhold vil være defineret gennem Henrik, 

der anses som værende en person, herunder en fysiske person, som har betydelig indflydelse på selskabet, 

og dermed har påvirkning på dens retning. Selskabets legale og reelle ejere viser henholdsvis hvem af 

personerne, der har stemmerettigheder eller kapital i et selskab. Derudover viser den hvem den fysiske 

person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af selskabet, hvilket 

anses som værende Henrik. Disse oplysninger skal Henrik afgive ved registreringen via Erhvervsstyrelsen, 

hvilket vil blive offentligt tilgængelig. Alle ovenstående oplysninger kan, som udgangspunkt udarbejdes af 

Henrik, men ofte ses dette som værende en uoverskuelig opgave, hvorfor der søges assistance hos en 

rådgiver, herunder eksempelvis en revisor. 

 

Kapital 

Ved en enkeltmandsvirksomhed 

Henrik skal ikke ved stiftelse af en enkeltmandsvirksomhed indskyde et minimumsbeløb, da der ikke 

forefindes et kapitalkrav til denne virksomhedsform. Med andre ord vil det altså være gratis for Henrik at 

stifte en enkeltmandsvirksomhed. Henrik vil fortsat ved registreringen af en enkeltmandsvirksomhed kunne 

indskyde den private opsparing, som kan anvendes til brug for dækning af omkostninger i form af 

eksempelvis et bilkøb. Dette indskud kan til enhver tid hæves skattefrit, hvorfor Henrik med fordel kan 

indskyde beløbet som en reserve, der kan udligne uforudsete omkostninger eller lignende. 
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Ved et kapitalselskab 

Henrik skal ved stiftelsen af et kapitalselskab, herunder et anpartsselskab, være opmærksom på, at der 

forekommer et kapitalkrav svarende til mindst DKK 40.000. Dette betyder, at indskuddet sagtens kan være 

mere end førnævnte beløb. Dette indskud kan ske, ved indbetaling af kontanter eller andre værdier eller en 

kombination heraf. Hvis indskuddet består af andre værdier eller en kombination af kontanter og andre 

værdier, vil dette kræve en vurderingsberetning, som skal udarbejdes af en eller flere ufrivillige, sagkyndige 

vurderingsmænd, hvilket ikke er omkostningsfrit. Skal værdien bestå af andre værdier end kontanter – også 

kaldet apportindskud vil det kræve et indskud, som har en økonomisk værdi. Dette kan for eksempel være 

aktiver i form af biler, inventar, værktøj eller udstyr. Hvis Henrik vælger at registrere et kapitalselskab, 

herunder anpartsselskab, vil den private opsparing udgøre mere end minimumskravet på DKK 40.000, 

hvorfor det resterende beløb stiftes til en overkurs. Denne overkurs vil blive allokeret til selskabets frie 

reserver, hvorfor en hævning af indskuddet skal ske via en udlodning af udbytte, der beskattes som 

aktieindkomst. Et alternativ til stiftelse ved overkurs, kan være et anpartshaverlån, hvilket er en fordel i 

forhold til en skattefri tilbagebetaling af det indskud, som overstiger minimumskravet. 

 

Hæftelse 

Ved en enkeltmandsvirksomhed 

Henrik vil, som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfte med egen formue, hvorfor det anses som værende 

en ubegrænset hæftelse. Med andre ord vil eventuelle kreditorer have mulighed for at rette direkte krav 

mod Henriks egen formue, hvilket ikke kun omfatter likvider men også private aktiver i form af bil, hus, 

kommende arv eller lignende. Henrik vil derfor være mindre økonomisk beskyttet, da der kan gøres krav mod 

den private økonomi. Henrik skal derfor være opmærksom på, at branchen kan have indflydelse på om en 

enkeltmandsvirksomhed er attraktiv i forhold til hæftelsen. Henriks løbende arbejde er placeret hos en større 

underentreprenør, hvorfor afhængigheden er stor i forhold til deres ”going concern”. Endvidere kan Henrik 

blive udsat for erstatningskrav fra eventuelle retssager ved mangel eller lignende, hvilket kan opnå større 

beløbssummer. Henrik kan ved mangel, herunder fejl og skader i forbindelse med det udførte murerarbejde, 

skulle erstatte forholdene fra den private økonomi, hvilket som udgangspunkt kan resultere i en stram 

likviditet. Henrik kan med fordel sikre sig gennem en erhvervs- og produktansvarsforsikring, så det alene er 

virksomheden der står til ansvar. Henrik skal ydermere være opmærksom på, at det som udgangspunkt er 

en økonomisk ulempe at være gift, da ægtefællen vil hæfte solidarisk. 
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Ved et kapitalselskab 

Ved stiftelse af et anpartsselskab vil Henrik, som stifter af selskabet, kun hæfte begrænset, hvilket kan have 

stor indflydelse på flere faktorer. Definition af begrænset hæftelse omfatter i korthed, at Henrik som stifter 

af et selskab ikke hæfter personligt for en eventuel gæld. Dette betyder, at privatøkonomien ikke vil indgå 

eller indblandes i selskabets økonomi, da denne anses som værende en selvstændig juridisk enhed. Hvis 

kapitalselskabet eksempelvis har opbygget en større gæld, som eventuelt er fordelt på flere kreditorer, og 

disse fordringer ikke kan indfries, vil kreditorerne ikke kunne gøre krav på betaling via Henriks personlige 

formue eller ejendele. Forskellen ved begrænset og ubegrænset hæftelse ligger ved, at begrænsningen 

fortsat omfatter indskudskapitalen på minimum DKK 40.000, hvorfor Henrik som minimum kan risikere at 

tabe den indskudte kapital. Valget om stiftelse af virksomhed kan derfor afvige på området omkring hæftelse, 

og en af fordelene ved stiftelse af et kapitalselskab, herunder anpartsselskab, er at Henrik, som stifter, 

udelukkende påføres begrænset hæftelse, hvorfor man er beskyttet mod eventuelle krav fra kreditorer. 

Dette gør sig også relevant i forhold til valg af virksomhed ved enkelte brancher, da risikoen for en eventuel 

sagsøgning er større i eksempelvis erhvervsbranchen, herunder håndværkerbranchen. Det kan i sidste ende 

vedrøre Henriks større ejendele i form af bil og hus, hvilket betyder, at Henrik ikke risikerer at skulle gå fra 

hus og hjem, hvis der opbygges en større gæld i kapitalselskabet eller hvis kapitalselskabet påføres en 

forsikringssag. 

 

Delkonklusion 

Når Henrik skal vælge hvilken virksomhedsform, der anses som værende den mest attraktive, for den 

specifikke casevirksomhed set ud fra juridiske forhold, vil flere parametre gøre sig relevante. Stiftelsen vil 

Henrik som udgangspunkt foretage digitalt via Virk, som er en offentlig webportal, der er placeret hos 

Erhvervsstyrelsen. Selve registreringen uanset valget af virksomhedsform vil være enkel, da det udelukkende 

er det private NemID, som skal anvendes til brug for at starte virksomhedsregistreringen. Når Henrik har 

startet selvbetjeningen på Virk, skal han som det første tage stilling til valget af den virksomhedsform, som 

skal registreres. Afhængig af valget om enten en enkeltmandsvirksomhed eller et kapitalselskab, herunder 

anpartsselskab vil registreringen af virksomheden på Virk.dk koste henholdsvis DKK 0 og DKK 670. 

Fællesnævneren for valget af henholdsvis en enkeltmandsvirksomhed eller et anpartsselskab er, at 

virksomheden skal registreres som arbejdsgiver, da Henrik forventer at ansætte medarbejdere i 

virksomheden. Til brug for færdiggørelsen af nødvendige oplysninger samt registreringer, kan det som 

udgangspunkt kræve assistance fra en rådgiver. Da Henriks kone har en administrativ baggrund samt 

erhvervserfaring med dette, vurderes det at hun uanset valget af virksomhedsform, kan bidrage med 

assistance til brug for ud- og gennemførsel af registreringen. Forholdet omkring stiftelse vil ikke være en af 
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de centrale parametre, som skal have indflydelse på hvorvidt Henrik skal vælge en enkeltmandsvirksomhed 

eller et anpartsselskab. Dette menes, da Henrik via midler i form af kontanter eller ved hjælp i form af 

assistance, herunder rådgivning, kan ud- og gennemføre registreringen. 

 

Henrik har angivet forhold omkring ene ejerskab over virksomheden, hvorfor det som udgangspunkt kan 

være oplagt at stifte begge virksomhedsformer. I forhold til fremtidsudsigter vil det være en fordel for Henrik 

at gennemgå begrænsningerne ved stiftelse af en enkeltmandsvirksomhed, frem for et anpartsselskab, da 

det alt andet lige vil være en fordel at stifte et anpartsselskab i forhold til flere ejere. Alternativ kan 

enkeltmandsvirksomheden eksempelvis omdannes til et kapitalselskab. Forholdet omkring ejere vil ikke være 

en af de centrale parametre, som skal have indflydelse på hvorvidt Henrik skal vælge en 

enkeltmandsvirksomhed eller et anpartsselskab, da han ikke har angivet forhold omkring fremtidige ejere. 

 

Kapitalkravet afhænger af valget om enten en enkeltmandsvirksomhed eller et kapitalselskab, herunder 

anpartsselskab, da minimumskravet udgør henholdsvis DKK 0 og DKK 40.000. Forskellen på disse beløb 

vurderes som værende væsentligt, hvorfor Henrik som udgangspunkt skal måle det som et af flere 

parametre. Men da Henriks opsparing er mærket til brug for opstart af virksomhed, og denne udgør et 

væsentligt højere beløb, vil finansiering via fremmedkapital eller lignende ikke være aktuelt. Fordelen ved 

stiftelse af et anpartsselskab i forhold til minimumskravet ved indskud af kapital, er den positive påvirkning 

vedrørende det signal, som sendes ud til omverden, herunder eksempelsiv banker, kunder samt 

leverandører. Henrik skal derfor opgøre værdien af minimumskapitalen sammenhold med værdien af det 

signal betegnelsen for kapitalselskabet udviser. Forholdet omkring kapitalkrav vil, som udgangspunkt, ikke 

være en af de centrale parametre, som skal have indflydelse på hvorvidt Henrik skal vælge en 

enkeltmandsvirksomhed eller et anpartsselskab, da han ikke likviditetsmæssigt har udfordringer i forhold til 

en eventuel finansiering. 

 

Henrik vil ved stiftelsen af en enkeltmandsvirksomhed hæfte ubegrænset, hvorfor der ingen adskillelse er 

mellem den private økonomi og virksomhedens økonomi, hvilket taler imod denne virksomhedsform. Henrik 

kan med fordel stifte et anpartsselskab, da forholdet mellem Henrik og virksomheden er begrænset, hvorfor 

risikoen ligeledes vurderes som værende begrænset, da det teoretisk kun er indskuddet, som kan gå tabt. 

Forholdet omkring hæftelse vil være en af de centrale parametre, som skal have indflydelse på hvorvidt 

Henrik skal vælge en enkeltmandsvirksomhed eller et anpartsselskab. Dette menes, da virksomheden er 

underlagt af en branche og en større underentreprenør, hvor der kan forekomme større udfordringer i 

forhold til mangelsager og afhængighed. 
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Ud fra de juridiske forhold vil anbefalingen til Henrik ud fra de centrale parametre, de modtagne oplysninger 

og kendskabet til forudsætningerne for virksomheden være, at forholdet omkring hæftelse skal indgå i den 

samlede vurdering om, hvorvidt Henrik skal vælge en enkeltmandsvirksomhed eller et anpartsselskab. 

Vurderingen ud fra de juridiske forhold vil derfor være, at Henrik skal stifte et anpartsselskab. 

 

Regnskabsmæssige forhold 

Årsrapport og regnskabskrav 

Ved en enkeltmandsvirksomhed 

Henrik skal være opmærksom på de lempelige regler, som gør sig gældende for en enkeltmandsvirksomhed. 

Dette set i forhold til årsrapporten, der ved en enkeltmandsvirksomhed hverken skal udarbejdes, aflægges 

eller fremsendes til Erhvervsstyrelsen. Enkeltmandsvirksomheden er fortsat underlagt af bogføringsloven, 

hvorfor bogholderiet løbende skal ajourføres, hvilket som udgangspunkt kan være omkostningstungt. Henrik 

kan med fordel få udarbejdet årsrapporten, der som udgangspunkt dannes til brug for opgørelse af, hvor stor 

skatteforpligtelsen er og hvor meget skat der skal afregnes for året. Resultatet, herunder over- eller 

underskuddet fra virksomheden, indgår som en del af Henriks personlige indkomst. Resultatet indgår derfor 

på selvangivelsen, som skal indberettes hos Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten som med fordel kan udarbejdes, 

skal som tidligere nævnt ikke offentliggøres, hvorfor eventuelle interessenter, herunder eksempelvis banker, 

kunder samt leverandører, ikke kan få indsigt i virksomhedens økonomi. Hvis Henrik vælger at aflægge 

årsrapporten i virksomheden, vil denne skulle følge visse grundlæggende bestemmelser i årsregnskabsloven. 

Virksomheden vil være omfattet af regnskabsklasse A, hvilket udelukkende vedrører 

enkeltmandsvirksomheder uanset størrelsen på virksomheden, hvorfor der i denne regnskabsklasse ingen 

størrelseskrav eksisterer. Henrik skal som udgangspunkt modtage assistance fra en revisor, som kan assistere 

med opstilling af årsrapporten, men dette omfatter ikke kontrol af regnskabstal, men udelukkende 

opstillingen af årsrapporten, hvilket endvidere ikke er omkostningsfrit. 

 

Ved et kapitalselskab 

Ved stiftelse af et anpartsselskab vil virksomheden automatisk kategoriseres som værende et kapitalselskab, 

der er tilhørende regnskabsklasse B. Som udgangspunkt skal disse selskaber udarbejde en årsrapport, der 

skal revideres og udarbejdes af en godkendt revisor. Men da forudsætningerne og det fremlagte budget fra 

casevirksomheden, som Henrik har aflagt, ikke indikerer at nogle af betingelserne overskrider de fastsatte 

størrelser ved: balancesum, nettoomsætning og antal gennemsnitlige heltidsbeskæftigede, vil selskabet 

kunne fravælge revision. Ved fravalg af revision kan det for et kapitalselskab have afgørende konsekvenser i 

flere henseende, i forhold til valg af revisors erklæring. Typisk vil virksomheden vælge den laveste erklæring 



Rådgivning til valg af virksomhedsform   

 45 af 95 

på et årsregnskab, som giver en begrænset sikkerhed for oplysninger i årsregnskabet. Denne erklæring 

vedrører en assistance fra en godkendt revisor, som opstiller årsregnskab i henhold til lovgivningen. 

Erklæringen omfatter ingen sikkerhed for oplysningerne i årsrapporten. Men Henriks beslutning for 

virksomhedens valg af sikkerhed, skal som udgangspunkt ske ud fra en konkret vurdering af virksomheden. 

Her ses der på behovet, lovens krav og det signal, som der ønskes at sende til omverdenen, herunder 

eksempelvis banker, kunder og leverandører. 

 

Henrik skal være opmærksom på, at der forekommer en undtagelse, hvor størstedelen af disse nystiftede 

anpartsselskaber ofte vil opfylde de relativt nye krav, som omfatter mikrovirksomheder. Små virksomheder 

der defineres som mikrovirksomheder, skal fortsat indsende en årsrapport, men denne har flere 

regnskabsmæssige lettelser i form af ingen notekrav. Henrik kan med fordel anvende denne undtagelse, hvis 

behovet, kravene og signalet ikke findes relevant, da dette påvirker størrelsen for omkostningerne 

vedrørende udarbejdelsen af årsrapporten. Det vurderes på baggrund af udviklingen ved det fremlagte 

budget, at casevirksomheden ikke foreløbig opfylder de respektive krav, som resulterer i, at årsrapporten 

skal revideres.  Henrik kan derfor med fordel vælge at aflægge årsrapporten med en tilhørende 

assistanceerklæring, hvor graden af sikkerhed, som stilles fra en revisor, er lavere end en revisionserklæring. 

Henrik kan til enhver tid ændre aflæggelsen i forhold til den erklæring, som skal stilles fra en revisor, hvorfor 

en kommende ændring, set ud fra en konkret holdning ved vurderingen af virksomhedens behov, lovens krav 

og signalværdien, ikke har større betydning. Henrik skal senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning 

indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, da denne vil blive offentliggjort. Dette betyder, at alle har 

mulighed for at indhente den aflagte årsrapport for det respektive år. 

 

Delkonklusion 

Når Henrik skal vælge hvilken virksomhedsform, der anses som værende den mest attraktive for den 

specifikke casevirksomhed, set ud fra de regnskabsmæssige forhold, vil flere parametre gøre sig relevante. 

Anbefalingen til Henrik vil ud fra centrale parametre, modtagne oplysninger samt kendskabet til 

forudsætningerne vedrørende casevirksomheden være, at forholdet omkring gældende krav samt det signal 

virksomheden skal sende til omverdenen i forhold til valget af den erklæring, som stilles fra en revisor, hvilket 

skal indgå i den samlede vurdering, om hvorvidt Henrik skal vælge en enkeltmandsvirksomhed eller et 

anpartsselskab i forhold til attraktiviteten ved regnskabsmæssige forhold. Vurderingen vil derfor være, at 

Henrik skal have fokus på andre forhold, herunder juridiske og skattemæssige forhold, i sin beslutning om 

valget mellem en enkeltmandsvirksomhed og et anpartsselskab. Dette menes, da de regnskabsmæssige 

forhold tilpasses efter valget af virksomhedsform og dermed ikke har den store betydning for Henriks valg. 
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Skattemæssige forhold 

Beskatning 

Ved virksomheder generelt 

Det aflagte budget som Henrik har udarbejdet, indeholder kun driftsøkonomiske poster, hvorfor der vil 

forekomme skattemæssige korrektioner, herunder permanente og periodiske korrektioner. Ved 

forudsætningerne af det aflagte budget kan det konstateres, at de årlige afskrivninger ikke er foretaget – 

hverken driftsøkonomisk eller skattemæssigt. Nedenstående illustration fremhæver konsekvenserne ved de 

årlige afskrivninger gennem årrækken, for henholdsvis de driftsøkonomiske og skattemæssige saldi. 

 

 
Illustration 10 - driftsøkonomisk værdi af materielle anlægsaktiver (egen tilvirkning, 2021) 

 
Illustration 11 - skattemæssig værdi af materielle anlægsaktiver (egen tilvirkning, 2021) 

 
Illustration 12 - forskelle mellem værdi af materielle anlægsaktiver (egen tilvirkning, 2021) 

Første år Andet år Tredje år
Anskaffelsessum, primo 0 300.000 575.000
Tilgang 300.000 275.000 250.000

300.000 575.000 825.000

Afskrivninger, primo 0 -55.000 -160.000
Årlige afskrivninger -55.000 -105.000 -150.000

-55.000 -160.000 -310.000

245.000 415.000 515.000

Driftsøkonomisk værdi af materielle anlægsaktiver

Første år Andet år Tredje år
Materielle anlægsaktiver, primo 0 225.000 375.000
Tilgang 300.000 275.000 250.000

300.000 500.000 625.000

Årlige afskrivninger -75.000 -125.000 -156.250

225.000 375.000 468.750

Skattemæssig værdi af materielle anlægsaktiver

Første år Andet år Tredje år
Årlige udskudte skatteforpligtelser 4.400 8.800 10.175

Forskelle mellem driftsøkonomisk og skattemæssig værdi af materielle anlægsaktiver
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Som det fremgår af ovenstående illustration, vil det fremlagte budget indeholde yderligere omkostninger i 

form af driftsøkonomiske afskrivninger. De beregnede driftsøkonomiske afskrivninger, påvirker det 

driftsøkonomiske resultat med DKK 55.000, DKK 105.000 og DKK 150.000 for henholdsvis første, andet og 

tredje år. Dette reducerer derfor det årlige resultat før skat for de respektive år. De driftsøkonomiske 

afskrivninger tager udgangspunkt i forudsætningen omkring levetid og scrapværdi, som er nævnt ved 

forudsætningerne under præsentationen af casevirksomheden. Derudover forekommer der en afvigelse 

mellem de driftsøkonomiske og skattemæssige værdier, hvorfor udskudt skat skal beregnes heraf. De 

driftsøkonomiske værdier overstiger de skattemæssige værdier med henholdsvis DKK 20.000, DKK 40.000 og 

DKK 46.250, hvorfor afvigelsen udgør en skatteforpligtelse. Disse årlige udskudte skatteforpligtelser beregnes 

ved selskabsskatten på 22 procent, der sammenholdes med afvigelsen for det respektive indkomstår, som 

tilsvarende vil reducere det årlige resultat efter skat for de respektive år. 

 

Enkeltmandsvirksomheder: 

Ved opstillingen af det driftsøkonomiske regnskab skal det bemærkes, at der ved enkeltmandsvirksomheden 

ikke medtages personaleomkostninger der vedrører Henrik. Dette påvirker dækningsbidraget positivt for 

casevirksomheden, hvorfor årets resultat ligeledes påvirkes positivt. 

 
Illustration 13 - driftsøkonomisk resultatopgørelse for enkeltmandsvirksomheden (egen tilvirkning, 2021) 

 

Første år Andet år Tredje år
Omsætning 1.750.000 3.342.000 4.542.000
Vareforbrug 350.000 650.000 870.000
Andre stykomkostninger 750.000 750.000 750.000

Dækningsbidrag 650.000 1.942.000 2.922.000

Personaleomkostninger 0 720.000 1.440.000
Salgsfremmende omkostninger 40.000 40.000 40.000
Autodrift 50.000 87.500 105.000
Administrationsomkostninger 55.000 95.000 105.000

Indtjeningsbidrag 505.000 999.500 1.232.000

Afskrivninger 55.000 105.000 150.000

Resultat før finansielle poster 450.000 894.500 1.082.000

Finansielle omkostninger 15.000 37.500 50.000

Resultat 435.000 857.000 1.032.000

Driftsøkonomisk resultatopgørelse for enkeltmandsvirksomheden
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På baggrund af den ovenstående illustration, vedrørende den driftsøkonomiske resultatopgørelse, kan den 

skattepligtige indkomst beregnes. Der vil i skatteberegningen forekomme periodiske korrektioner for de 

respektive indkomstår, da forskellen mellem de driftsøkonomiske og skattemæssige afskrivninger afviger. 

Ved skatteberegningen skal de driftsøkonomiske afskrivninger tilbageføres, og denne saldo vil udlignes af de 

skattemæssige afskrivninger, og den efterfølgende forskel benævnes som en periodisk korrektion. Derudover 

bemærkes det, at der forekommer salgsfremmende omkostninger, som vedrører repræsentation. 

Virksomheden har kun begrænset skattemæssigt fradrag for disse omkostninger, hvorfor der forekommer 

en permanent korrektion svarende til 75 procent af den driftsøkonomiske saldo. Førnævnte bemærkninger 

skal alle medtages i den endelige skatteberegning, og nedenstående illustration viser en opgørelse over den 

skattepligtige opgørelse for de respektive år. 

  

 
Illustration 14 - skattepligtig opgørelse for enkeltmandsvirksomheden (egen tilvirkning, 2021) 

Kapitalselskaber: 

Ved opstillingen af det driftsøkonomiske regnskab skal det bemærkes, at der ved kapitalselskabet medtages 

personaleomkostninger, herunder lønafregninger som vedrører Henrik. Dette påvirker dækningsbidraget 

negativt for casevirksomheden, hvorfor årets resultat ligeledes påvirkes negativt. 

Første år Andet år Tredje år

Driftsøkonomisk resultat før skat 435.000 857.000 1.032.000

Periodiske korrektioner

DØ. afskrivninger, tilbageført 55.000 105.000 150.000

Skattemæssige afskrivninger -75.000 -125.000 -156.250

-20.000 -20.000 -6.250

Permanente korrektioner

Repræsentation 30.000 30.000 30.000

30.000 30.000 30.000

Årets skattepligtige indkomst 445.000 867.000 1.055.750

Skattepligtig opgørelse for enkeltmandsvirksomheden
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Illustration 15 - driftsøkonomisk resultatopgørelse for kapitalselskabet (egen tilvirkning, 2021) 

På baggrund af den ovenstående illustration, vedrørende den driftsøkonomiske resultatopgørelse, kan den 

skattepligtige indkomst beregnes. Der vil i skatteberegningen forekomme periodiske korrektioner for de 

respektive indkomstår som nævnt ved den driftsøkonomiske resultatopgørelse for 

enkeltmandsvirksomheden. Bemærkninger skal ligeledes medtages i den endelige skatteberegning, og 

nedenstående illustration viser en opgørelse over den skattepligtige opgørelse for de respektive år. 

 

Første år Andet år Tredje år
Omsætning 1.750.000 3.342.000 4.542.000
Vareforbrug 350.000 650.000 870.000
Andre stykomkostninger 750.000 750.000 750.000

Dækningsbidrag 650.000 1.942.000 2.922.000

Personaleomkostninger 400.000 1.312.000 2.032.000
Salgsfremmende omkostninger 40.000 40.000 40.000
Autodrift 50.000 87.500 105.000
Administrationsomkostninger 55.000 95.000 105.000

Indtjeningsbidrag 105.000 407.500 640.000

Afskrivninger 55.000 105.000 150.000

Resultat før finansielle poster 50.000 302.500 490.000

Finansielle omkostninger 15.000 37.500 50.000

Resultat før skat 35.000 265.000 440.000

Driftsøkonomisk resultatopgørelse for kapitalselskabet
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Illustration 16 - skattepligtig opgørelse for kapitalselskabet (egen tilvirkning, 2021) 

Ved en enkeltmandsvirksomhed 

Når en virksomhed drives i personligt regi, herunder som en enkeltmandsvirksomhed, vil der som tidligere 

nævnt forekomme tre forskellige ordninger, som Henrik kan beskattes efter: personskatteordningen, 

virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Sidstnævnte medtages ikke i beregningerne, da der 

er afgrænset for denne ordning i afgangsprojektet. 

 

Henriks personlige indkomst beregnes udelukkende ud fra den fiktive casevirksomhed, hvor virksomhedens 

resultat for de respektive indkomstår anvendes. Dette skyldes, at der som udgangspunkt ikke forekommer 

andre indtægter i løbet af årrækken. Indkomsten for de respektive indkomstår beregnes på baggrund af det 

driftsøkonomiske resultat, med korrektion af afskrivninger, da disse som tidligere nævnt afviger i forhold til 

driftsøkonomiske og skattemæssige værdier. Derudover skal der foretages en korrektion af repræsentation. 

Til brug for beregning af skatten ved henholdsvis personskatteordningen og virksomhedsordningen, kan 

følgende illustration fremhæve overskuddet for de tre respektive indkomstår. Illustrationen tager 

udgangspunkt i bilag 5, 6 og 7 for den personlige indkomst og bilag 8, 9 og 10 for virksomhedsordningen. 

 

Første år Andet år Tredje år
Driftsøkonomisk resultat før skat 35.000 265.000 440.000

Periodiske korrektioner
DØ. afskrivninger, tilbageført 55.000 105.000 150.000
Skattemæssige afskrivninger -75.000 -125.000 -156.250

-20.000 -20.000 -6.250

Permanente korrektioner
Repræsentation 30.000 30.000 30.000

30.000 30.000 30.000

Årets skattepligtige indkomst 45.000 275.000 463.750

Skattepligtig opgørelse for kapitalselskabet
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Illustration 17 - personlig indkomst og kapitalindkomst ved PSL og VSO (egen tilvirkning, 2021) 

Det kan ud fra ovenstående illustration udledes, at der ved brug af personskatteordningen er en højere 

personlig indkomst end ved virksomhedsskatteordningen. Dette skyldes at de finansielle omkostninger, 

herunder renter, skal medtages under kapitalindkomsten ved personskatteordningen, hvorimod disse 

omkostninger medtages som en del af den personlige indkomst ved virksomhedsskatteordningen. Henrik får 

derfor fradrag i den personlige indkomst, som beskattes markant højere end kapitalindkomsten, hvorfor det 

er fordelagtigt at gøre brug af virksomhedsordningen, når der er finansielle omkostninger, herunder renter i 

virksomheden. 

 

Henrik har mulighed for at indbetale løbende B-skatterater, som fordeles på ti rater ved et indkomstår. 

Henrik kan med fordel indbetale løbende B-skatterater, for at undgå en restskat svarende til hele beløbet. B-

skatteraterne er altså en foreløbig skat, som afregnes af Henrik. Hvor meget der skal betales i løbende B-

skatterater, afhænger af flere forskellige faktorer. Beløbene bliver beregnet ud fra Henriks forskudsskema, 

som beregnes ud fra sidste års tal på selvangivelsen. Forskudsskemaet kan tilrettes løbende, så Henrik undgår 

enten at få en restskat eller at indbetale for meget i B-skatterater i løbet af indkomståret, for dermed enten 

at skulle have penge tilbage eller skulle betale penge. Derudover er fordelen ved løbende indbetaling af B-

skatterater, at Henrik undgår at skulle betale renter af en eventuel restskat, da det at få en restskat sidestilles 

med et lån i banken, hvor der ligeledes pålægges omkostninger i form af renter. 

 

Personskatteloven: 

Henrik skal ved anvendelse af personskatteloven, beskattes af et beløb svarende til DKK 1.063.740, hvilket 

beregnes på baggrund af indkomsten for de tre respektive indkomstår (jf. bilag 5,6 og 7). Nedenstående 

illustration fremhæver den beregnede skat for henholdsvis første, andet og tredje år, som Henrik er forpligtet 

til at skulle afregne. 

 

Første år Andet år Tredje år
PSL
Personlig indkomst før AM-bidrag 460.000 904.500 1.105.750
Kapitalindkomst 15.000 37.500 50.000

VSO
Personlig indkomst før AM-bidrag 445.000 867.000 1.055.750

Personlig indkomst og kapitalindkomst ved PSL og VSO
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Illustration 18 - beregnet skat ved PSL (egen tilvirkning, 2021) 

Ved anvendelse af personskatteloven kan der, som tidligere nævnt, ikke opspares til senere hævning, som 

der kan ved virksomhedsskatteordningen. Alt indkomst for indkomståret kommer derfor til beskatning på 

samme tid, hvilket resulterer i, at Henrik vil blive beskattet af topskatten allerede ved udgangen af andet 

indkomstsår. Ved første indkomstsår har Henrik en indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag svarende til DKK 

423.200, og er derfor under topskattegrænsen på DKK 544.800. 

 

Der vil i de to efterfølgende indkomstår være en indkomst for de respektive indkomstår, som overstiger 

topskattegrænsen, hvilket udløser en yderligere skat, der beregnes som 15 procent af den indkomst, der 

overstiger topskattegrænsen. Dette medfører en yderligere skatteforpligtelse svarende til DKK 43.101 i andet 

indkomstår og DKK 70.873,50 i tredje indkomstår. Udover at Henrik beskattes af topskattegrænsen, opnås 

der ikke fradrag for renter i den personlige indkomst ved denne ordning. Dette gør, at Henrik beskattes fuldt 

ud af overskuddet efter arbejdsmarkedsbidrag i den personlige indkomst. Henrik skal derfor beskattes af DKK 

166.371 i det første indkomstår, DKK 393.724 i det andet indkomstår og DKK 503.645 i det tredje indkomstår, 

som fremhævet i ovenstående illustration. 

 

Når Henrik har en indkomst, der overstiger topskattegrænsen samt betydelige renter i virksomheden, kan 

det derfor ud fra ovenstående udledes at personskatteordningen ikke foretrækkes. Dette menes, da det ikke 

er muligt at indkomstudjævne, hvorfor indkomsten rammes af topskattegrænsen samt den hårde beskatning 

ved den personlige indkomst, da renter i denne ordning fratrækkes i kapitalindkomsten. 

 

Virksomhedsskatteordningen: 

Ved virksomhedsskatteordningen, er der langt flere muligheder for at blive beskattet lavere end ved 

personskatteloven, men ordningen stiller også langt flere krav til Henrik. Ved denne ordning er det blandt 

andet vigtigt, at den private økonomi adskilles fra virksomhedsøkonomien, modsat personskatteordningen 

og kapitalafkastordningen. Dette gør derfor udarbejdelsen af årsrapporten mere avanceret og kræver ofte 

assistance fra revisor. 

 

Første år Andet år Tredje år
PSL
Beregnet skat 166.371 393.724 503.645

1.063.740

Beregnet skat ved PSL
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Henrik skal ved anvendelse af virksomhedsordningen beskattes af et beløb svarende til DKK 786.318, hvilket 

beregnes på baggrund af indkomsten for de tre respektive indkomstår. Nedenstående illustration fremhæver 

den beregnede skat for henholdsvis første, andet og tredje indkomstår, som Henrik er forpligtet til at skulle 

afregne. Hvis Henrik i casevirksomheden havde haft anden indkomst end indtjeningen fra virksomheden, 

skulle dette også medtages i beregningen. Nedenstående illustration er et udsnit fra den skattepligtige 

indkomst for de respektive indkomstår, hvor udelukkende den beregnede skat fremhæves (jf. bilag 8, 9 og 

10). 

 

 
Illustration 19 - beregnet skat ved VSO (egen tilvirkning, 2021) 

Ved beregning af skatten for de respektive indkomstår, er det muligt for Henrik at fratrække virksomhedens 

renter i den personlige indkomst. Den personlige indkomst i det første indkomstår udgør derfor med fradrag 

for renter DKK 409.400, og Henrik ender med en samlet beskatning for året på DKK 165.021. Da Henrik 

allerede ved det andet indkomstsår opnår en personlig indkomst, som overstiger topskattegrænsen, er der 

ved brug af virksomhedsordningen, som tidligere nævnt, mulighed for at udjævne indkomsten over flere 

indkomstår. I virksomhedsordningen er det altså muligt at opspare en del af overskuddet for indkomståret i 

virksomheden, som kun beskattes foreløbigt med 22 procent. Når Henrik senere vil hæve det opsparede 

overskud ud, beskattes dette som almindelig personlig indkomst med fradrag for allerede indeholdt og 

afregnet skat. Henrik kan altså vælge at opspare DKK 274.827 i det andet indkomstår, for at reducere den 

personlige indkomst til DKK 544.800, der anses for værende topskattegrænsen, hvilket resulterer i en samlet 

beskatning for indkomståret på DKK 289.886. Ligeledes opspares der i virksomheden i det tredje indkomstsår 

med DKK 463.577, og Henrik ender derfor med en personlig indkomst på DKK 544.800, som giver en samlet 

beskatning for indkomståret på DKK 331.411. 

 

Første år Andet år Tredje år
VSO
Beregnet skat 165.021 289.886 331.411

786.318

Beregnet skat ved VSO
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Illustration 20 - beregnet skat ved VSO, udvidet (egen tilvirkning, 2021) 

Ud fra ovenstående illustration kan det derfor udledes, at der i andet og tredje indkomstår er en udskudt 

skat på henholdsvis DKK 93.441 og DKK 157.616 (jf. bilag 8, 9 og 10). Dette er et udtryk, for den bevægelse 

der er i den udskudte skat for året, hvorfor saldoen ikke udviser den samlede akkumulerede udskudte skat. 

Den samlede akkumulerede udskudte skat, ved udgangen af tredje indkomstår, udgør DKK 251.057, som vil 

beskattes i et senere indkomstår, med en gennemsnitlig procentsats svarende til 56 procent. Disse beløb er 

altså et udtryk for den skat, der er udskudt til beskatning ved et senere indkomstår. I disse beløb er der 

allerede fratrukket, den foreløbige betalte acontoskat på 22 procent for indkomståret, hvilket udgør 

henholdsvis DKK 60.462 i det andet indkomstår og DKK 162.449 i det tredje indkomstår. 

 

Henrik har indskudt DKK 500.000 på indskudskontoen i det første indkomstår. Indskudskontoen opgøres 

årligt og bruges til større indskud og hævninger. Indskudskontoen udgør værdien af de aktiver og passiver 

der er i virksomhedsordningen. Størrelsen på kontoen fastholdes, så længe Henrik er i 

virksomhedsordningen, med undtagelse af de indsætninger og hævninger der laves i løbet af indkomståret. 

Henrik kan hæve dette indskud skattefrit og uden at skulle afregne renter, da dette beløb stammer fra 

Henriks private økonomi, hvilket allerede er beskattet en gang. Dette er dog i underrespekt for 

hæverækkefølgen, da indskudskontoen er den sidste konto ifølge hæverækkefølge, der vil blive hævet fra, 

når Henrik overfører penge eller aktiver til sig selv. Hvis Henrik hæver mere end DKK 500.000 ud af 

virksomheden, betyder dette, at stifteren har lånt af virksomheden, og dermed skal der be- og afregnes 

omkostninger i form af renter. Det er dog fortsat skattefrit at hæve indskuddet ud og renterne kommer til at 

udgøre omtrent det samme beløb, som det Henrik var blevet beskattet af, ud over de allerede beskattede 

midler på DKK 500.000. 

 

Kapitalafkastet, som følge af kapitalafkastsatsen i beregningerne, udgør både ved primo og ultimo DKK 0. 

Dette skyldes, at der anvendes gældende satser fra 2021 i beregningerne, hvor kapitalafkastsatsen udgør 0 

procent. Havde satsen for indkomståret været højere, havde det været muligt for Henrik at nedbringe den 

Første år Andet år Tredje år
VSO
Beregnet skat 165.021 289.886 331.411
Udskudt skat (opsparet overskud) 0 93.441 157.616
Udskudt skat (materielle anlægsaktiver) 4.400 4.400 1.375

1.047.550

Beregnet skat ved VSO
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personlige indkomst, ligesom man kan gøre med virksomhedens renter. Henrik var dermed blevet beskattet 

som kapitalindkomst, der havde sparet Henrik for beskatningsforskellen mellem de to indkomstgrupper, da 

kapitalindkomsten beskattes lempeligere end den personlige indkomst. 

 

Årets resultat med fradrag af renterne udgør i det første indkomstår DKK. 445.000, hvilket oplyses ved den 

skattepligtige indkomst efter korrektioner i det fremlagte budget fra casevirksomheden. Henriks 

forudsætning er en privat hævning svarende til DKK 400.000, hvorfor der hensættes DKK 45.000 til senere 

hævning ultimo. Kapitalindeståendet som udgør den indskudte kapital og senere hævning ultimo, er derfor 

for indkomståret DKK 545.000. Ved det andet indkomstår forventer Henrik at foretage en hævning, svarende 

til topskattegrænsen med fradrag for primo, som allerede er hensat. Dette resulterer i et kapitalindestående 

svarende til DKK 820.000, ved udgangen af det andet indkomstår. Det samme gør sig gældende for det tredje 

indkomstår, hvor Henrik forventer at foretage en hævning svarende til topskattegrænsen, hvilket resulterer 

i et kapitalindestående på DKK 1.283.750, ved udgangen af det tredje indkomstår. 

 

Hovedprincipperne når der ses på beskatning af en enkeltmandsvirksomhed er, at Henrik beskattes af det 

overskud der har været i indkomståret, uagtet om overskuddet er hævet ud til den private økonomi eller ej. 

Ved virksomhedsordningen er det, som tidligere nævnt, muligt, at lade noget af overskuddet forblive i 

virksomheden, hvilket beskattes med en lavere procentsats, indtil dette hæves ud privat. Fordelen ved dette 

princip er, at Henrik vil undgå en eventuel topskattegrænse. Henrik kan derfor opspare i virksomheden, for 

derved at undgå topskattegrænsen, hvilket udløser en yderligere skat, der beregnes som 15 procent af den 

indkomst, der overstiger topskattegrænsen på DKK 544.800. 

 

Hvis Henriks fremlagte budget ikke afspejler forventningerne, er der ud fra samme casevirksomhed 

udarbejdet yderligere scenarier. Dette er gjort for at belyse påvirkningen af, hvor meget Henrik skal beskattes 

af og hvad konsekvenserne er ved hvor meget der hæves ud privat, i forhold til hvor meget indkomst der har 

været for året. Indkomsten for disse scenarier følger altså de forrige eksempler og indkomsten samt renten 

fra virksomheden, er derfor uændret. I det første scenarie har Henrik derfor fortsat en indkomst på DKK 

460.000 og efter modregning af renter DKK 445.000. Der vil i det første scenarie være en antagelse om, at 

Henrik kun foretager en hævning svarende til DKK 400.000, hvorfor der opspares DKK 45.000. Der er altså 

hævet mindre ud end overskuddet for indkomståret. Derfor skal Henrik beskattes af DKK 400.000, som 

personligt indkomst og DKK 45.000 der beskattes som virksomhedsindkomst med 22 procent. Forskellen på 

den beregnede beskatning, i forhold til at Henrik foretager en hævning svarende til hele overskuddet eller 

kun foretager en hævning svarende til DKK 400.000, udgør DKK 9.793. Henrik bliver altså beskattet hårdere 
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ved at hæve hele overskuddet ud, men får per definition også flere penge udbetalt til den private økonomi. 

Ved det nye scenarie, hvor Henrik ikke hæver hele overskuddet, udskydes også et beløb, som muligvis senere 

vil komme til fuld beskatning. Ved at gøre dette, er der allerede noget af den personlige indkomst næste år 

der er brugt og hvis virksomheden tjener over topskattegrænsen efterfølgende år, vil der opspares yderligere 

i virksomheden. Henrik kan derfor med fordel og efter typisk rådgivning hæve op til topskattegrænse, så der 

ikke opspares mere end højst nødvendigt i virksomheden.  

 

 
Illustration 21 - beregnet skat ved VSO, TDKK 400 - løn (egen tilvirkning, 2021) 

Ud fra ovenstående illustration kan det derfor udledes, at der i første, andet og tredje indkomstår er en 

udskudt skat på henholdsvis DKK 15.300, DKK 158.780 og DKK 222.955 (jf. Bilag 11, 12 og 13). Dette er et 

udtryk, for den bevægelse der er i den udskudte skat for året, hvorfor saldoen ikke udviser den samlede 

akkumulerede udskudte skat. Den samlede akkumulerede udskudte skat, ved udgangen af tredje indkomstår 

udgør DKK 397.035, som vil beskattes i et senere indkomstår med en gennemsnitlig procentsats svarende til 

56 procent. Disse beløb er altså et udtryk for den skat, der er udskudt til beskatning ved et senere indkomstår. 

I disse beløb er der allerede fratrukket, den foreløbige betalte acontoskat på 22 procent for indkomståret. 

 

Ved det andet scenarie overstiger indkomsten topskattegrænsen, hvorfor Henrik i dette indkomstår er 

nødsaget til at opspare overskud, for at undgå topskattegrænsen. Da Henrik fortsat vælger at hæve DKK 

400.000, opspares der i alt DKK 467.000 i virksomhedsindkomst, hvorfor der er udskudt skat svarende til DKK 

174.080, efter den foreløbige skat på 22 procent er afregnet. Hvis Henrik fortsætter år efter år med at hæve 

minimalt ud til den private økonomi, vil det med tiden resultere i et større beløb ved opsparet overskud, som 

Henrik ved ophør af virksomheden eller ved udtræden af virksomhedsordningen, vil blive beskattet af på en 

gang. Det kan på baggrund af ovenstående anbefales, at Henrik som minimum hæver det beløb ud der 

udnytter topskattegrænsen, da casevirksomheden allerede i det andet indkomstår overstiger 

topskattegrænsen. 

Første år Andet år Tredje år
VSO
Beregnet skat 155.229 248.069 289.594
Udskudt skat (opsparet overskud) 15.300 158.780 222.955
Udskudt skat (materielle anlægsaktiver) 4.400 4.400 1.375

1.100.102

Beregnet skat ved VSO (DKK 400.000 - løn)
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Illustration 22 - beregnet skat ved VSO, TDKK 600 - løn (egen tilvirkning, 2021) 

Ud fra bilag 14 og 15 er det andet scenarie opstillet, som er illustreret ovenfor, hvor der er lavet en beregning 

i forhold til den skattemæssige påvirkning, hvis Henrik hæver mere ud af virksomheden end der er tjent det 

gældende indkomstår. Dette vil nemlig udløse en personlig skat på differencen mellem overskuddet og det 

hævede beløb. Det beløb der allerede er afregnet ved en foreløbig acontoskat, vil Henrik få retur, da der sker 

fuld beskatning af den personlige indkomst. Da Henrik hæver mere ud, vil der ved den personlige indkomst 

på DKK 460.000 med fradrag for renterne, laves en rentekorrektion på DKK 4.650, hvis Henrik hæver DKK 

600.000 ud privat. Dette skyldes at Henrik forrentes ligesom, hvis der var foretaget et lån i banken, hvor der 

også afregnes renter. 

 

Sammenligning af PSL og VSO: 

Der forekommer en større afvigelse i forhold til den beregnede skat, som skal afregnes ved henholdsvis 

personskatteloven og virksomhedsordningen. Forskellen tager udgangspunkt i de to ordninger, og Henriks 

valg er afgørende i forhold til størrelsen på skatteforpligtelsen. Nedenstående illustration fremhæver, ud fra 

casen, forskellen på skatteforpligtelsen for en virksomhed, der henholdsvis anvender personskatteloven og 

virksomhedsskatteordningen. 

 

 
Illustration 23 - beskatning ved henholdsvis PSL og VSO (egen tilvirkning, 2021) 

Første år Andet år
VSO
Beregnet skat 165.440 292.609
Udskudt skat (opsparet overskud) 90.780
Udskudt skat (materielle anlægsaktiver) 4.400 4.400

557.628

Beregnet skat ved VSO (DKK 600.000 - løn)

Første år Andet år Tredje år
PSL 166.371 393.724 503.645

1.063.740

VSO 165.021 289.886 331.411

786.318

Forskel 1.350 103.838 172.234

277.422

Beskatning ved henholdsvis PSL og VSO
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Ved det første indkomstår opnår Henrik ikke et overskud i virksomheden der gør, at der skal opspares til 

senere hævning. Det er derfor i princippet underordnet, hvorvidt der gøres brug af personskatteordningen 

eller virksomhedsskatteordningen, med henblik på at undgå topskattegrænsen. Fordelen ved 

virksomhedsordningen er dog alligevel, at renterne på DKK 15.000 fradrages i den personlige indkomst, 

hvilket giver en lavere beskatning for Henrik. Forskellen på de to ordninger udgør DKK 1.350 i forhold til 

skatteforpligtelsen. 

 

Indkomsten i det andet indkomstår overstiger topskattegrænsen, men ved at Henrik kan opspare DKK 

274.827 i virksomhedsskatteordningen, som beskattes foreløbigt med 22 procent, og at renterne fortsat 

fradrages i den personlige indkomst, kommer den personlige indkomst under topskattegrænsen. Henrik 

ender derfor med at afregne DKK 103.837 mindre i skat ved brug af virksomhedsskatteordningen frem for 

personskatteloven. Ligeledes gælder det i tredje indkomstår, hvor der kommer et større overskud i 

virksomheden, som gør at Henrik igen overstiger topskattegrænsen i den personlige indkomst.  Henrik kan 

her, som i det tidligere indkomstår, vælge at opspare i virksomheden med DKK 463.577 og fradrage renter i 

den personlige indkomst, hvilket giver en samlet besparelse for indkomståret på DKK 172.234, ved brug af 

virksomhedsskatteordningen. 

 

Ud fra de tre respektive indkomstsår kan det derfor udledes, at Henrik samlet i personskatteordningen skal 

afregne DKK 1.063.739, hvor beløbet ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen udgør DKK 786.318. 

Det kan derfor udledes, at der ud fra de tre indkomstår samlet har været en besparelse for Henrik i skat på 

DKK 277.421, ved at benytte virksomhedsordningen. Det skal dog bemærkes at skatten ved brug af 

personskatteordningen er afregnet i det respektive indkomstår, hvorfor alt skatten for de tre indkomstår er 

afregnet i de respektive år. Dette skyldes at man ikke kan udskyde skatten og denne derfor falder til betaling 

det samme år, som indkomsten har været. Ved brug af virksomhedsordningen er der udskudt skat, da Henrik 

har opsparet overskud til senere hævning. Noget af overskuddet fra det tredje indkomstår, vil derfor først 

komme til beskatning i det fjerde indkomstår, men til en lavere beskatning, da der undgås at skulle beskattes 

af topskat. Den udskudte skat i det tredje år udgør DKK 251.057. Selvom der er udskudt skat i 

virksomhedsskatteordningen, kan det udledes, at det bedst kan betale sig for Henrik at drive virksomheden 

i virksomhedsskatteordningen. Ved at Henrik benytter denne ordning er det nemlig, som nævnt ovenfor, 

muligt at udjævne indkomsten, og dermed undgå at komme over topskattegrænsen og det er ligeledes 

muligt, at fratrække renter i virksomheden i den personlige indkomst. 
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Ved et kapitalselskab 

Selskabsskat, herunder restskat: 

Indregistrerede kapitalselskaber, herunder anpartsselskaber der er hjemmehørende i Danmark, er 

skattepligtige, hvorfor disse anses som værende selvstændige juridiske enheder, herunder skattesubjekter. 

Den skattepligtige indkomst opgøres efter den gældende skattelovgivning og beregningen udgør 22 procent 

for indkomståret 2021 og efterfølgende indkomstår. 

 

 
Illustration 24 - skattepligtig opgørelse for kapitalselskabet (egen tilvirkning, 2021) 

Som det fremgår af ovenstående illustration, kan casevirksomhedens skattepligtige indkomst aflæses. Dette 

tager udgangspunkt i det driftsøkonomiske resultat med indhold af korrektioner, som er periodiske samt 

permanente for de respektive indkomstår. Casevirksomhedens skattemæssige resultater for de respektive 

indkomstår udviser alle et overskud, hvorfor der skal beregnes indkomstskat af disse, hvilket svarer til 22 

procent af den skattepligtige indkomst. Den beregnet indkomstskat for de respektive indkomstår, som er 

fremhævet i ovenstående illustration, skal alle føres som en driftsøkonomisk omkostning, hvilket reducerer 

årets resultat før skat. 

 

 
Illustration 25 - driftsøkonomisk resultatopgørelse for kapitalselskabet (egen tilvirkning, 2021) 

Hvis Henriks fremlagte budget ikke afspejler forventningerne, og lønafregningen eksempelvis forhøjes, så 

topskattegrænsen udnyttes fremfor den budgetterede personaleomkostning i form af løn på DKK 400.000, 

vil det resultere, at casevirksomheden i det første indkomstår udviser en negativ indkomst svarende til DKK 

147.000. Dette underskud skal fremføres til fradrag i et senere indkomstår, hvorfor der ikke skal beregnes 

indkomstskat af dette negative beløb i det første indkomstår. Casevirksomhedens skattemæssige resultat for 

det efterfølgende indkomstår – det andet indkomstår – udviser fortsat et skattemæssigt overskud på DKK 

275.000 før modregning af uudnyttet underskud fra tidligere, hvorfor der som udgangspunkt skal beregnes 

Første år Andet år Tredje år
Årets skattepligtige indkomst 45.000 275.000 463.750

Indkomstskat svarende til 22 procent 9.900 60.500 102.014

Skattepligtig opgørelse for kapitalselskabet

Første år Andet år Tredje år
Resultat før skat 35.000 265.000 440.000
Skatter 9.900 60.500 102.014

Resultat efter skat 25.100 204.500 337.986

Driftsøkonomisk resultatopgørelse for kapitalselskabet
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indkomstskat af dette, hvilket svarer til 22 procent af den skattepligtige indkomst. Det uudnyttede 

skattemæssige underskud, fra tidligere, vil reducere det skattemæssige overskud til DKK 128.000. Der skal 

derfor kun beregnes indkomstskat af dette, hvilket svarer til DKK 28.160. Hvis casevirksomheden ikke lever 

op til forventningerne, i forhold til overskudsgivende resultater, vil underskuddet til enhver tid kunne 

fremføres uden nogle begrænsninger i form af en tidshorisont. 

 

Acontoskat og tilhørende restskattetillæg: 

Casevirksomhedens skattepligtige indkomst for de respektive indkomstår er alle positive, hvorfor der som 

udgangspunkt skal beregnes et restskattetillæg. Dette udgør DKK 436, DKK 2.662 og DKK 4.489 for 

henholdsvis første, andet og tredje indkomstår. Disse restskattetillæg skal føres som en driftsøkonomisk 

omkostning, hvilket øger de finansielle omkostninger, herunder renter. Der er ved beregningerne i den 

tidligere illustration vedrørende den driftsøkonomiske resultatopgørelse, ikke afsat et restskattetillæg for de 

respektive indkomstår. Det skal nævnes, at beløbene ikke påvirker den skattepligtige indkomst men 

udelukkende det driftsøkonomiske resultat, da restskattetillæggene reguleres ved de permanente afvigelser 

i den skattepligtige opgørelse. Casevirksomhedens driftsøkonomiske resultat vil derfor, kun forværres med 

henholdsvis DKK 436, DKK 2.662 og DKK 4.489 for de respektive indkomstår. Disse restskattetillæg kan 

variere, da det afhænger af eventuelle afregninger, vedrørende løbende acontoskat, som kan afregnes ved 

en ordinær rate i marts og november måned i det indeværende indkomstår. Henrik kan med fordel overveje 

en frivillig afregning af en tredje acontoskat, som afregnes ved en rate i februar måned i det efterfølgende 

indkomstår. Denne frivillige afregning vil reducere den fastsatte procentsats for restskattetillægget, da 

casevirksomheden kompenseres, med et tillæg som tilgodeses i forhold til den endelige procentsats ved 

beregningen af restskatten. Likviditetsmæssigt kan det som udgangspunkt være relevant for Henrik at have 

fokus på løbende afregning af acontoskat, da det på længere sigt kan have betydning for unødvendige 

omkostninger i form af renter, som ikke er fradragsberettiget. 

 

På baggrund af likviditeten i casevirksomheden vurderes det, som værende optimalt at afregne løbende 

acontoskat, der udligner den beregnet skat, som tager udgangspunkt i den skattepligtige indkomst. Det 

anbefales derfor Henrik, at casevirksomheden afregner en ordinær rate, svarende til DKK 4.950 i henholdsvis 

marts og november måned, hvilket reducerer skatteforpligtelsen i det første indkomstår. Det vil medføre et 

restskattetillæg på DKK 0, da den beregnede skat på DKK 9.900 løbende er afregnet via de ordinære 

acontoskatter. Til forveksling kan casevirksomheden eksempelvis vælge at afregne to ordinære rater af DKK 

4.000 – altså DKK 8.000 for indkomståret. Det vil resultere i et endeligt restskattetillæg på DKK 84, hvilket 

beregnes på baggrund af restskatten, som eksisterer efter udligningen af de ordinære rater. Hvis 
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casevirksomheden derimod vælger at afregne to ordinære rater af DKK 8.000 – altså DKK 16.000 for 

indkomståret, så vil det endelige restskattetillæg være positivt med DKK 6. Casevirksomheden bliver derfor 

tilgodeset og belønnet med en godtgørelse, da den via løbende acontoskat, har afregnet mere end den 

endelige restskat. Det beløb som resterer i forbindelse med den overskydende skat, herunder for meget 

afregnet ved de ordinære rater samt et positivt restskattetillæg, vil som udgangspunkt blive udbetalt. 

Casevirksomheden kan også afregne DKK 9.900 ved den tredje acontoskat, hvor fristen udskydes til februar 

måned i det efterfølgende indkomstår, hvilket resulterer i en restskat svarende til DKK 89, som tager 

udgangspunkt i et tillæg på 0,9 procent af den oprindelige restskat. Denne restskat reducerer 

restskattetillægget til DKK 4, hvilket vurderes som værende ikke eksisterende. På baggrund af førnævnte 

anbefales det Henrik at udskyde afregningen af acontoskat til den tredje rate, da forskellen kun udgør DKK 

93 sammenholdt med de løbende afregninger af ordinære rater på DKK 4.950, i henholdsvis marts og 

november måned. Set ud fra et likviditetsperspektiv kan det som udgangspunkt være en økonomisk fordel 

for casevirksomheden at fastholde likviditeten til og med februar måned i det efterfølgende indkomstår. I 

stedet for at afregne løbende acontoskat i marts og november måned i det indeværende indkomstår, da det 

udelukkende består af en omkostning svarende til DKK 93. Dette udgør en rente på 4,4 procent af restskatten. 

Afhængig af den endelige beregning i forhold til den aktuelle skat, frem for de budgetterede beløb, vil Henrik 

for casevirksomheden løbende skulle vurdere, om ratebeløbene skal ændres ved enten nedsættelse eller 

forhøjelse, da omkostningerne i form af renter forholdsvis ændres ved en større skattepligtig indkomst. Den 

beregnede skat for det tredje indkomstår, som tager udgangspunkt i det fremlagte budget, vil forholdsvis 

ændre det restskattetillæg, der eventuelt skal afsættes og afregnes, da den skattepligtige indkomst er 

markant højere. Til sammenligning og gennemsigtighed vil størrelsen af restskattetillægget, ved en restskat 

på DKK 102.014 være DKK 40 ved afregning af hele beløbet via den tredje acontoskat. 

 

Udskudt skat: 

Derudover forekommer der ændring i udskudt skat, som består af forskellen mellem de driftsøkonomiske og 

skattemæssige saldi for materielle anlægsaktiver. Den beregnede ændring i udskudt skat, ved det første 

indkomstår, består udelukkende af den udskudte skat, ved forskellen mellem værdierne fra de 

driftsøkonomiske og skattemæssige saldi for materielle anlægsaktiver, jf. illustration 9, 10 og 11. Den 

beregnede saldo reguleres årligt og tidligere beløb vedrørende udskudt skat skal korrigeres, herunder 

udlignes eller modregnes. Korrektionerne ved de respektive indkomstår udgør alle en endelig forpligtelse, da 

de driftsøkonomiske saldi er større end de skattemæssige saldi. 
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Illustration 26 - driftsøkonomisk resultatopgørelse for kapitalselskabet (egen tilvirkning, 2021) 

Hvis Henriks fremlagte budget, som tidligere nævnt, ikke afspejler forventningerne, og lønafregningen 

eksempelvis forhøjes, så topskattegrænsen udnyttes frem for den budgetterede personaleomkostning i form 

af løn på DKK 400.000, vil dette resultere i, at casevirksomheden i det første indkomstår udviser et 

skattemæssigt underskud svarende til DKK 147.000. Dette uudnyttet skattemæssige underskud kan 

fremføres tidsubegrænset til modregning i et senere skattemæssigt overskud, hvorfor det som udgangspunkt 

anses for værende en positiv økonomisk værdi i form af en fremtidig skattebesparelse. Værdien af den 

udskudte skat fra det skattemæssige underskud, omtales derfor som et skatteaktiv og modsvarer derfor en 

udskudt skatteforpligtelse. Denne udskudte skat vil, beregnes ved 22 procent af det skattemæssige 

underskud, hvilket udgør DKK 32.340. Denne saldo skal nettoudlignes af en eventuel skatteforpligtelse, 

hvorfor den samlede ændring i udskudt skat på DKK 27.940, ved det første indkomstår, ville skulle 

indtægtsføres. Den positive værdi på DKK 32.340 vedrørende den udskudte skat, fra det skattemæssige 

underskud, vil ved udgangen af det andet indkomstår skulle tilbageføres. Dette skyldes, at det uudnyttet 

skattemæssige underskud, anvendes til modregning af den positive skattepligtige indkomst, i det andet 

indkomstår. Den udskudte skat, som er beregnet ud fra det fremlagte budget, udgør DKK 4.400 i det andet 

indkomstår, hvilket føres som en driftsøkonomisk omkostning. Denne saldo skal tillægges DKK 32.340, hvilket 

består af den positive værdi fra tidligere, som vedrører det uudnyttet underskud, der blev fremført. Den 

samlede ændring i udskudt skat, vil derfor udgøre DKK 36.740 ved det andet indkomstår. Denne ændring 

korrigerer skatteaktivet på DKK 27.940 fra det første indkomstår, hvorfor den udskudte ved udgangen af det 

andet indkomstår udgør DKK 8.800, hvilket nu er en skatteforpligtelse. Den udskudte skat vedrørende det 

skattemæssige underskud, bliver kun beregnet som et skatteaktiv da det vurderes forventeligt, at det 

skattemæssige underskud kan anvendes inden for en overskuelig periode. Denne periode antages normalt 

som værende indenfor tre til fem år. 

 

Vederlag, herunder løn og udbytte: 

Selskabet udbetaler løbende løn til Henrik, og denne skal beskattes som personlig indkomst. Som det fremgår 

af nedenstående illustration, er den personlige indkomst i andet og tredje år, nedrundet til nærmeste 

hundrede, i forhold til satsen for topskat ved bundgrænsen før arbejdsmarkedsbidrag er fratrukket. Henrik 

Første år Andet år Tredje år
Resultat før skat 35.000 265.000 440.000
Ændring i udskudt skat 4.400 4.400 1.375
Skatter 9.900 60.500 102.014

Resultat efter skat 20.700 200.100 336.611

Driftsøkonomisk resultatopgørelse for kapitalselskabet
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er opmærksom på topskattegrænsen, hvorfor lønningerne er maksimeret til den gældende sats. Den 

skattepligtige opgørelse for den personlige indkomst er beregnet, og de gældende skattesatser for 

indkomståret 2021 er anvendt. 

 

 
Illustration 27 - løn, første år (egen tilvirkning, 2021) 

Som det fremgår af ovenstående illustration, skal Henrik beskattes af det som svarer til en effektiv 

skatteprocent på 44,74 procent i det første indkomstår. Dette skyldes ønsket om en årlig løn, som kun udgør 

DKK 400.000. Den effektive skatteprocent tager udgangspunkt i den andel, som vedrører den beregnet skat 

sammenholdt med den skattepligtige indkomst, hvilket er den totale lønindkomst fratrukket 

arbejdsmarkedsbidrag og de ligningsmæssige fradrag. Det årlige løntilsvar i det første indkomstår afspejler 

hvad casevirksomheden, som udgangspunkt kan bære i forhold til et overskudsgivende resultat. Hvis Henriks 

fremlagte budget, som tidligere nævnt, ikke afspejler forventningerne, og lønafregningen eksempelvis 

forhøjes, så topskattegrænsen udnyttes frem for den budgetteret løntilsvar på DKK 400.000, vil det resultere, 

at stifteren i det første indkomstår skal afregne indkomstskat svarende til DKK 229.349. Dette udgør en 

effektiv skatteprocent på 45,74 procent. 

 

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag
Lønindkomst 400.000

400.000 32.000 368.000

Personlig indkomst 368.000

Beskæftigelsesfradrag 40.600
Jobfradrag 2.600

Ligningsmæssige fradrag 43.200

Skattepligtig indkomst 324.800

AM-bidrag 32.000
Bundskat 44.565
Kommuneskat 83.798
Kirkeskat 3.118
Personfradrag ved bundskat -5.655
Personfradrag ved kommuneskat -12.497

Beregnet skat 145.329

Den effektive skatteprocent 44,74%

Løn - Første år
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Som det fremgår af nedenstående illustration, skal Henrik beskattes af det som svarer til en effektiv 

skatteprocent på 45,74 procent i det andet og tredje indkomstår. Dette er på baggrund af ønsket om en årlig 

løn for de respektive indkomstår, som udgør DKK 592.000. De årlige løntilsvar afspejler hvad Henrik kan 

modtage uden at afregne yderligere skat, som overstiger topskattegrænsen. 

 

 
Illustration 28 - løn, andet og tredje år (egen tilvirkning, 2021) 

Det fremlagte budget som lister personaleomkostninger i form af løn, der skal afregnes til Henrik, indeholder 

en samlet skatteforpligtigelse, som er svarende til DKK 604.027, der dækker det første, andet og tredje 

indkomstår. Dette er den aktuelle skat, som skal afregnes i relation til det modtagne løntilsvar hos Henrik. 

Det vil være casevirksomheden som i praksis skal afregne, herunder betale Skattestyrelsen, for det 

indeholdte skat, der vedrører Henrik. Dette vil derfor tilbageholdes via de løbende lønafregninger til Henrik. 

Henrik modtager derfor kun udelukkende nettolønnen, som kan anvendes frit. 

 

Hvis Henriks fremlagte budget, som tidligere nævnt, ikke afspejler forventningerne, og lønafregningen 

eksempelvis forhøjes, så topskattegrænsen overskrides, vil det resultere i en afvigelse ved den allerede 

foretaget skatteberegning. Dette skyldes at Henrik vil skulle afregne topskat af den del af den personlige 

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag
Lønindkomst 592.000

592.000 47.360 544.640

Personlig indkomst 544.640

Beskæftigelsesfradrag 40.600
Jobfradrag 2.600

Ligningsmæssige fradrag 43.200

Skattepligtig indkomst 501.440

AM-bidrag 47.360
Bundskat 65.956
Kommuneskat 129.372
Kirkeskat 4.814
Personfradrag ved bundskat -5.655
Personfradrag ved kommuneskat -12.497

Beregnet skat 229.349

Den effektive skatteprocent 45,74%

Løn - Andet år (Tredje år)
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indkomst, der overstiger DKK 544.800 efter arbejdsmarkedsbidrag er fratrukket. Denne topskat udgør 15 

procent, hvilket udviser en bemærkelsesværdig afvigelse, hvorfor det med fordel kan være relevant for 

Henrik at se på mulighederne ved optimering af vederlag, herunder løn og udbytte. Hvis Henrik ønsker en 

lønudbetaling svarende til DKK 400.000, vil løntilsvaret og forpligtelsen for casevirksomheden udgøre DKK 

692.000, hvilket er en stigning i bruttolønnen svarende til DKK 100.000. Henriks løntilsvar vil her indeholde 

en samlet skatteforpligtigelse, som er svarende til DKK 286.105, hvilket svarer til en effektiv skatteprocent 

på 48,21 procent. Skatteberegningen udviser her en samlet skatteprocent svarende til 53,87, hvilket 

overstiger skatteloftet på 52,06 procent, hvorfor der sker et nedslag for den beskatning, som overstiger 

skatteloftet. Alternativt kan Henrik fortsat modtage et løntilsvar svarende til DKK 592.000, så 

topskattegrænsen udnyttes. Herefter kan Henrik via casevirksomheden modtage en udlodning af udbytte, 

som ikke overstiger progressionsgrænsen. Denne indkomst vil betragtes som en aktieindkomst, hvilket 

beskattes ved 27 procent, når progressionsgrænsen på DKK 56.500 ikke overskrides. For ægtefæller gælder 

der et dobbelt bundfradrag, hvorfor progressionsgrænsen vil udgøre DKK 113.000. Til sammenligning vil 

Henriks løntilsvar her indeholde en samlet skatteforpligtigelse, som er svarende til DKK 259.859. Det skal 

bemærkes, af forpligtelsen er væsentlig lavere end den anden beregning, hvor Henrik skulle modtage 

løntilsvaret via den personlige indkomst. Men afvigelsen mangler den forpligtelse, som Henriks 

casevirksomhed skal indeholde ved udlodning af udbytte, hvilket udgør DKK 30.510. Det vil reducere 

afvigelsen til DKK 4.310, hvilket vurderes som værende uvæsentligt i forhold den samlede skatteforpligtelse. 

Henrik vil rundt regnet modtage en årlig udbetaling svarende til DKK 445.000, ved denne beregning, 

sammenholdt med en udbetaling svarende til DKK 406.000, ved den anden beregning, som udelukkende 

tager udgangspunkt i beskatning ved den personlige indkomst. Henrik vil derfor kunne modtage en 

merudbetalingen på DKK 39.000, for en merskat svarende til DKK 4.310. Ovenstående udspil indikerer, at 

Henrik skal være opmærksom på den budgetterede løn, da den kan have en større økonomisk indflydelse på 

længere sigt. 

 

Den samlede skatteforpligtelse: 

Henrik og kapitalselskabet skal som udgangspunkt afregne skat, for det som svarer til DKK 776.441 over de 

tre indkomstår, hvilket beregnes på baggrund af det fremlagte budget. Dette omfatter ikke udskudt skat ved 

materielle anlægsaktiver, samt den skatteforpligtelse der kan være ved et eventuelt ophør. Den faktiske 

skattebetaling for årrækken på tre udgør derfor DKK 776.441, som fordeles ved beskatning for henholdsvis 

Henrik og kapitalselskabet. Det vil være casevirksomheden, som skal indeholde skatteforpligtelsen, der 

relateres til Henriks løntilsvar, hvorfor Henrik ikke som udgangspunkt skal kontantafregne direkte fra egen 

formue. Nedenstående illustration fremhæver skatteforpligtelserne for de respektive indkomstår. 
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Illustration 29 - beregnet skat ved SEL (egen tilvirkning, 2021) 

Det fremlagte budget tager kun udgangspunkt i en årrække på tre, hvilket fremhæver den faktiske 

skatteforpligtelse, som skal afregnes i de respektive indkomstår. Men det er essentielt og relevant for Henrik, 

at forholde sig til den skatteforpligtelse, som udskydes i forbindelse værdiforskellen på driftsøkonomiske og 

skattemæssige anlægsaktiver samt oparbejdelsen af casevirksomhedens egenkapital. Den forpligtelse som 

casevirksomheden har oparbejdet gennem årrækken på tre, vil ved et eventuelt ophør ved udgangen af 

tredje indkomstår være DKK 244.288. Denne saldo består dels af værdiforskellen på driftsøkonomiske og 

skattemæssige anlægsaktiver, hvilket udgør en samlet forpligtelse svarende til DKK 10.175. Derudover skal 

der afregnes aktieindkomst på den avance, som opstår ved ophør af casevirksomheden. Denne beregnes ved 

forskellen mellem indskuddet på DKK 500.000, som Henrik indskyder ved stiftelsen, samt den endelige 

egenkapital ved udgangen af indkomståret. Dette udgør DKK 1.057.411, jf. det fremlagte budget inklusiv 

løbende korrektioner. 

 

 
Illustration 30 - beregnet skat ved SEL, udvidet (egen tilvirkning, 2021) 

Ovenstående illustration fremhæver den samlede skatteforpligtelse, som casevirksomheden forventes at 

skulle afregne, hvis den ophørte ved udgangen af tredje indkomstår. 

 

Delkonklusion 

Når Henrik skal vælge hvilken virksomhedsform, der anses som værende den mest attraktive for den 

specifikke casevirksomhed, set ud fra de skattemæssige forhold, vil flere parametre gøre sig relevante. 

Første år Andet år Tredje år
SEL
Beregnet skat 9.900 60.500 102.014
Skat ved løn 145.329 229.349 229.349

776.441

Beregnet skat ved SEL

Første år Andet år Tredje år
SEL
Beregnet skat 9.900 60.500 102.014
Udskudt skat (materielle anlægsaktiver) 4.400 4.400 1.375
Avance ved ophør 234.113
Skat ved løn 145.329 229.349 229.349

1.020.729

Beregnet skat ved SEL
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Afhængig af Henriks valg af virksomhedsform vil der forekomme forskellige beskatningsmuligheder. Ved en 

enkeltmandsvirksomhed er der overordnet tre forskellige metoder, som Henrik kan beskattes efter. 

Beskatning efter personskatteloven og virksomhedsordningen er anvendt til brug for illustration af 

konsekvenser, ud fra det fremlagte budget og tilhørende forudsætninger. Indledningsvis bliver den aktuelle 

skatteforpligtelse, for henholdsvis personskatteordningen og virksomhedsordningen fremhævet, hvilket 

udviser en større afvigelse. Denne afvigelse er et udtryk for, at Henrik ikke løbende kan indkomstudjævne 

ved brug af personskatteloven, hvorfor der afregnes fuld beskatning af casevirksomhedens resultat. Til brug 

for en bedre sammenligning af den totale skatteforpligtelse ved virksomhedsordningen, skal den beregnede 

udskudte skat medtages, hvilket resulterer i en mindre afvigelse ved udgangen af det tredje indkomstår. Det 

er vigtigt at gøre Henrik opmærksom på den skatteforpligtelse, som udskydes til senere beskatning, men da 

forudsætningerne i casevirksomheden udviser et længere forløb, vil det alt andet lige være bedre for Henrik, 

at indkomstudjævne for derved at udskyde en skatteforpligtelse. Ydermere er der ved virksomhedsordningen 

fradrag for virksomhedens renter i den personlige indkomst, i modsætning til personskatteordningen hvor 

disse fradrages i kapitalindkomsten.  

 

Ved et anpartsselskab er der overordnet én metode, som casevirksomheden beskattes efter, og denne er 

anvendt til brug for illustration af konsekvenser, ud fra det fremlagte budget og tilhørende forudsætninger. 

Henrik skal være opmærksom på, at den største afvigelse i casevirksomhedens ajourførte budget for 

enkeltmandsvirksomheden og anpartsselskabet er personaleomkostningen i form af løn til Henrik. Modsat 

enkeltmandsvirksomheden skal Henriks løn beskattes som personlig indkomst, når den udbetales fra 

casevirksomheden, men til gengæld kan casevirksomheden fradrage disse omkostninger. Henrik vil derfor 

kun modtage løn ved vederlag, herunder gage og udbytte, hvor der ved en enkeltmandsvirksomhed kan 

hæves frit. Hvis Henrik hæver gage direkte uden at afregne det som løn i anpartsselskabet, vil dette medføre 

et ulovligt anpartshaverlån, hvilket har negative skattemæssige konsekvenser. Henrik kan derfor via 

casevirksomheden, ved en foreløbig skat, afregne til en lavere skatteprocent, for derved at opspare i 

virksomheden. Denne opsparing via egenkapitalen vil, som i virksomhedsordning, anses som værende en 

skatteforpligtelse, der er udskudt. Den totale skatteforpligtelse som er beregnet ved udgangen af det tredje 

indkomstår, er fortsat på niveau med personskatteordningen og virksomhedsskatteordningen, hvor den 

aktuelle skatteforpligtelse er på niveau med virksomhedsskatteordningen. 

 

Nedenstående illustration fremhæver den aktuelle og totale skatteforpligtelse for henholdsvis 

personskatteloven, virksomhedsordningen og selskabsloven. Til forveksling skal Henrik være opmærksom på, 

at afvigelsen er størst på de aktuelle skatteforpligtelser for de respektive indkomstår. Dette skyldes at 
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sammensætningen af skattesystemet, kun udviser en lille afvigelse ved de totale skatteforpligtelser, hvilket 

gør at der på længere sigt, ikke forekommer store skattemæssige udsving afhængig af virksomhedsform. 

 

 
Illustration 31 - beregnet skat ved PSL, VSO og SEL (egen tilvirkning, 2021) 

Anbefalingen til Henrik vil derfor, ud fra centrale parametre, modtagne oplysninger samt kendskabet til 

forudsætningerne vedrørende casevirksomheden være; at forholdet omkring beskatning skal indgå i den 

samlede vurdering, om hvorvidt Henrik skal vælge en enkeltmandsvirksomhed eller et anpartsselskab. Ud fra 

beskatningen der forfalder ved henholdsvis enkeltmandsvirksomheden, ved brug af virksomhedsordningen, 

og ved anpartsselskabet kan det udledes, at Henrik vil beskattes lavest ved at drive et anpartsselskab. 

Ligeledes vurderes det, at det er komplekst at forstå reglerne ved virksomhedsordningen, hvor 

selskabsformen er mere ligetil for Henrik. Ydermere er der en klar adskillelse mellem den skat Henrik skal 

betale privat og skatten der skal betales i selskabet, hvilket er mere overskueligt. Vurderingen er derfor, at 

Henrik skal stifte et anpartsselskab set ud fra det skattemæssige perspektiv.  

 

Første år Andet år Tredje år
PSL
Beregnet skat 166.371 393.724 503.645

1.063.740

VSO
Beregnet skat 165.021 289.886 331.411
Udskudt skat (opsparet overskud) 0 93.441 157.616
Udskudt skat (materielle anlægsaktiver) 4.400 4.400 1.375

1.047.550

SEL
Beregnet skat 9.900 60.500 102.014
Udskudt skat (materielle anlægsaktiver) 4.400 4.400 1.375
Avance ved ophør 234.113
Skat ved løn 145.329 229.349 229.349

1.020.729

Beregnet skat ved PSL, VSO og SEL
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Øvrige forhold 

Fremtidsmuligheder 

Omdannelse fra enkeltmandsvirksom til selskab 

Hvis Henrik vælger at stifte en enkeltmandsvirksomhed og sidenhen ønsker, at omdanne denne til en anden 

virksomhedsform, herunder et anpartsselskab, skal Henrik tage stilling til hvorledes dette skal gøres. Henrik 

vil med fordel kunne omdanne virksomheden, da størrelsen af aktiviteten som udgangspunkt vokser 

kontinuerligt, hvilket ofte medfører et ønske om mere sikkerhed i forhold til risikoen ved at hæfte 

ubegrænset med den private økonomi. Henrik kan ved en omdannelse vælge enten at omdanne 

virksomheden ved en skattefri eller skattepligt proces. 

 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Ved en skattepligtig omdannelse opgøres virksomheden efter afståelsesprincippet, hvilket fungerer ligesom 

ved ophør af en virksomhed. Henrik vil ved omdannelsen ikke kunne anvende 

virksomhedsomdannelsesloven, men derimod gøre brug af afståelsesprincippet. Alle aktiver og passiver 

opgøres derfor til handelsværdien og overdrages derefter til selskabet. Ved denne omdannelsesform vil 

Henrik skulle beskattes af de såkaldte ”hvilende” gevinster i virksomheden, hvilket eksempelvis kan være 

placeret ved en bil, hvor værdien er vurderet til et andet beløb sammenholdt med den værdi bilen har efter 

løbende afskrivninger. Dette vil resultere i en skjult gevinst, som reelt eksisterer, og denne har en skatteværdi 

som skal afregnes. Endvidere er dette gældende for eksempelvis en goodwill, hvor virksomheden ligeledes 

skal afregne skat. Beskatningen sker først når en reel værdi opstår ved salg til en tredje mand, da en goodwill 

er internt oparbejdet, og kun eksisterer på papiret. Ved en skattepligtig omdannelse skal Henrik altså vurdere 

virksomhedens værdier, som muligvis kan udløse en skat såsom ejendomsavance, genvundne afskrivninger 

og skatteavance på internet oparbejdet goodwill. Grundet realisationsprincippet som den skattepligtige 

omdannelse følger, sker beskatningen på afståelsestidspunktet, og ved denne omdannelsesmetode vil der 

ikke være udskudt skat i åbningsbalancen. Ved den skattepligtige metode sælger Henrik altså i princippet 

enkeltmandsvirksomheden til sig selv, ligesom hvis det var til en tredje mand.  Hvis virksomheden 

eksempelvis har været i virksomhedsordningen, skal der også ske beskatning af det opsparet overskud, da 

dette ikke kan overføres til selskabet. Det er muligt for Henrik at omdanne med tilbagevirkende kraft, jf. SEL 

§ 4 stk. 4, hvis overtagelse af alle aktier eller anparter finder sted. Det kan ske med tilbagevirkende kraft på 

op til seks måneder, og skal være i forbindelse med stiftelse af et nyt selskab. På baggrund af ovenstående 

findes der altså helt andre regler, som finder sted ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse sammenholdt 

med en skattefri virksomhedsomdannelse. En skattepligtig virksomhedsomdannelse kan altså blive en 
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bekostelig affære, men Henrik kan til enhver tid vælge at lade sig omdanne ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse.41 

 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Hvis Henrik vælger at omdanne sin virksomhed ved en skattefri virksomhedsomdannelse, er dette ikke 

ensbetydende med, at Henrik undgår at beskatningen. Skatten bliver blot udskudt til den dag Henrik afstår 

sine anparter. Ved en skattefri virksomhedsomdannelse bliver skattepligten der forfalder ved omdannelsen, 

overført til aktiernes anskaffelsessum, som derefter udgør selskabet. Egenkapitalen fra 

enkeltmandsvirksomheden bliver i princippet omdannet til anparter, hvorfor det ikke er muligt at hæve 

kontanter ud i forbindelse med denne omdannelse. En eventuel gevinst og skat vil derfor fortsat beregnes, 

men blot udskydes til afståelsen. Reglerne for en skattefri virksomhedsomdannelse findes i 

virksomhedsomdannelsesloven, og ved brug af denne lov er der flere forudsætninger som Henrik skal 

overholde før den skattefrie virksomhedsomdannelse kan anvendes, og der er ydermere særlige krav ved 

gennemførelsen. Der er flere fordele ved at omdanne en virksomhed skattefrit, såsom minimal økonomisk 

belastning i virksomheden samt muligheden for at formindske eventuelle vanskeligheder ved 

værdiansættelsen. Hvis enkeltmandsvirksomheden er blevet beskattet efter reglerne i 

virksomhedsordningen, er det fortsat ovenstående retningslinjer der gælder i forbindelse med en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Hvis der er opsparet overskud i virksomheden, skal dette nødvendigvis ikke 

beskattes omgående, men kan i stedet overdrages til selskabet og på den måde udskydes skatten ligesom 

ved andre gevinster. Anskaffelsessummen på anparterne må være negativ ved omdannelsen, hvis Henrik har 

drevet virksomhed i virksomhedsordningen. Dette gælder dog kun ved denne ordning, da der ved 

kapitalafkastordningen og personskatteordningen er krav om, at kostprisen enten skal være positiv eller nul. 

Henrik skal dog være opmærksom på, hvis han beskattes efter virksomhedsordningen, at indskudskontoen 

skal være positiv før omdannelse. Dette skyldes, at man ikke kan omdanne skattefrit, hvis man i princippet 

har et lån i virksomheden. En eventuel gæld på indskudskontoen skal derfor være udlignet inden 

omdannelsen finder sted. Hvis Henrik endvidere har en hensættelse til senere hævning i 

virksomhedsordningen, grundet manglende hævninger vil dette anses som værende en gæld i det nye 

selskab. Denne gæld vil dog kunne hæves skattefrit, da midlerne allerede er beskattet, og det samme er 

gældende for mellemregningskontoen. Mellemregningskontoen skal dog være nulstillet inden en eventuel 

omdannelse.42 

 

 
41 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 697-699) 
42 (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019, s. 699-707) 
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Henrik vil derfor have flere muligheder, som kan være relevante i forhold til fremtiden, og omdannelsen kan 

tilpasses ved den aktuelle situation. På baggrund af ovenstående vurderes det som værende attraktivt at 

starte en enkeltmandsvirksomhed for sidenhen at ændre virksomhedsform via en omdannelse, hvis 

situationen finder dette mere fordelagtigt. Endvidere kan Henrik undlade at blive beskattet før afståelse af 

anparter. 

 

Holding 

Hvis Henrik ikke anvender muligheden for at stifte et holdingselskab i forbindelse med stiftelsen af 

driftsselskabet, ved hjælp af rullende kapital, er det muligt at stifte et holdingselskab på et senere tidspunkt. 

Henrik vil skulle overveje konsekvensen ved udskydelse af stiftelsen, da det fremlagte budget udviser 

faktorer, der kan være fordelagtige i forhold til en struktur, der indeholder et driftsselskab og holdingselskab. 

En stiftelse af et holdingselskab på et senere tidspunkt, kan ske gennem anvendelse af anparterne i 

driftsselskab som apportindskud i holdingselskabet, og denne omstrukturering kan ske skattefrit, hvis 

holdingselskabet som minimum fastholder anparterne i driftsselskabet i tre år efter stiftelsen. Henrik kan 

med fordel stifte et driftsselskab, der ejes gennem et holdingselskab, da resultatet efter skat fra 

driftsselskabet, kan overføres helt og aldeles skattefrit til holdingselskabet. Transaktioner som disse i 

fornævnte konstruktion anses som værende økonomiske fordelagtig, da positive resultater kan opspares i 

holdingselskabet, hvorfor den anses som værende en form for pengetank. Hvis driftsselskabet af 

uransagelige årsager kommer i økonomiske problemer, er holdingselskabet og Henrik uden for risiko i forhold 

til tidligere opsparing, da disse nu er gemt i holdingselskabet. Holdingselskab kan derfor anvende disse 

opsparinger til senere investering eller lignende uden forinden at afregne fuld skat. Endvidere kan denne 

struktur øge fordelagtige situationer, som tilgodeser Henrik, da det giver fleksibilitet i forhold til nye ejere. 

Derudover kan anparterne i driftsselskabet sælges skattefrit, hvis dette er bliver aktuelt i fremtiden. 

Generationsskifte kan herudover blive et aktuelt scenarie, hvilket igen er fordelagtigt ved denne 

konstruktion. 

 

Nedlukning 

Ved en enkeltmandsvirksomhed 

Hvis Henrik overvejer at lukke sin virksomhed, er det ligesom ved opstart af en enkeltmandsvirksomhed nemt 

og hurtigt at lukke denne igen. Henrik skal blot sørge for at lukke NemID og virksomhedens digitale postkasse 

samt afmelde virksomheden på Virk og angive ophørsdatoen. Herefter frafalder forpligtelser såsom moms 

og arbejdsgiverregistreringen automatisk. Henrik skal dog være opmærksom på, at der for eksempelvis 

fortsat skal afregnes moms og A-skat til og med ophørsdatoen. Dette er også gældende selvom der ikke har 
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været noget for perioden, da der i givent tilfælde skal nulindberettes. Der skal dog fortsat laves regnskab 

selvom virksomheden ophører og det skal laves i det år virksomheden lukkes. Regnskabsperioden løber fra 

den 1. januar til og med ophørsdatoen. Henrik skal enten selv eller med hjælp fra en revisor opgøre resultatet 

for virksomheden for den givne periode og udarbejde et skatteregnskab. Hvis der eksempelvis er 

anlægsaktiver i virksomheden såsom en computer, biler, maskiner mv. så skal der medregnes enten 

fortjeneste eller tab på dette. Henrik ville derfor skulle opgøre dette i forhold til hans biler i virksomheden. 

Hvis virksomheden lukker midt på året, er det først muligt at indberette resultatet i det efterfølgende år med 

frist den 1. juli. Ved overskridelse af denne frist vil der forfalde bøder til Henrik.43 Udover ovenstående skal 

Henrik være opmærksom på at ændre diverse angivelser hos skat såsom forskudsregistrering, så forskuddet 

passer til den årlige indkomst, han forventer efter lukningen af virksomheden. Regnskaber og andet relevant 

materiale skal gemmes i minimum fem år efter lukningen.44 

 

Ved virksomhedsordningen 

Hvis Henrik ønsker at fratræde virksomhedsordningen ved eksempelvis ophør af virksomheden, er der 

forskellige krav som skal overholdes. Når man driver virksomhed i virksomhedsordningen, er det noget man 

til vælger år efter år og man kan derfor, hvis man ikke ønsker at gøre brug af virksomhedsordningen mere, 

fravælge denne. Ved ophør skal Henrik være opmærksom på eventuelt opsparet overskud, som kommer til 

beskatning i den personlige indkomst.  Det er ikke muligt at vente med at lade sig beskatte af dette 

oparbejdede overskud og derfor falder hele beløbet til beskatningen senest året efter man træder ud af 

ordningen. Opdelingen mellem den private og erhvervsmæssige økonomi, skal fortsætte hele året. Hvis 

Henrik ikke ønsker at stoppe med at drive virksomhed, men blot ønsker at starte en anden virksomhed, som 

også skal være i virksomhedsordningen, så skal der ikke beskattes af overskuddet med det samme, da det er 

muligt at flytte det med over i den anden virksomhed. Hvis Henrik sælger virksomheden til en anden, gælder 

de samme regler som ved ophør. Hvis der ikke er brugt virksomhedsordningen til andet end at opnå fradrag 

i den personlige indkomst, så er det nemt at stoppe i virksomhedsordningen uden konsekvenser. Hvis Henrik 

derimod har opsparet overskud eller aktiver i virksomheden, er det ikke lige så simpelt at træde ud af 

virksomhedsordningen.45 

 

 
43 (Skat, 2021), https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234856  
44 (Virksomhedsguiden, 2021), https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/ydelser/saadan-lukker-du-din-
virksomhed/25ace84e-885a-43ce-8c6d-fde464678853/  
45 (Skat, 2021), https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948114 - besøgt den 5. maj 2021 
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Ved et kapitalselskab 

Henrik kan til enhver tid aktivt og frivilligt lukke anpartsselskabet, hvilket kan gøres på to metoder ved en 

solvent løsning, som enten sker via en opløsning ved betalingserklæring eller ved en frivillig likvidation. Det 

kan være forskelligt for det enkelte selskab, hvilken løsning der er mest attraktiv. Det fremlagte budget der 

er udarbejdet af Henrik, udviser som udgangspunkt et selskab, der er solvent, hvorfor det anses som værende 

i stand til at opfylde dets økonomiske forpligtelser, og det kan dermed lukkes via opløsning ved 

betalingserklæring eller frivillig likvidation. Hvis det ikke var tilfældet, og virksomheden ikke er i stand til 

dette, er det insolvent, og kan dermed lukkes via en konkurs eller en tvangsopløsning. 

 

Sammenfatning 

Uagtet hvilken virksomhedsform Henrik vælger, er der diverse tiltag og fordele ved begge 

virksomhedsformer, som kan benyttes ved fremtidig ændring i virksomheden. Hvis Henrik vælger at drive 

virksomhed som enkeltmandsvirksomhed, vil det være muligt sidenhen at omdanne denne til et 

anpartsselskab. Dette kan gøres skattepligtigt, hvor det fungerer ligesom ved ophør af en virksomhed efter 

afståelsesprincippet. Med denne ordning afregnes skatten altså med det samme, som hvis man skulle sælge 

til en person udefra. Ellers kan der omdannes skattefrit, som ofte vil være en fordel for ejeren, da dette ikke 

berører likviditetsmæssigt. Skatteforpligtelsen der opstår ved opgørelse af handelsværdierne, bliver overført 

til aktiernes anskaffelsessum i det nye selskab.  Der er dog flere krav og forudsætninger ved skattefri 

virksomhedsomdannelse, som Henrik skal være opmærksom på. Ligeledes er der flere krav ved omdannelse, 

når ejeren har været i virksomhedsordningen i forhold til kontiene det vedrører i egenkapitalen.  

 

Hvis Henrik vælger at oprette et anpartsselskab, er der mulighed for at oprette et holdingselskab. Dette kan 

enten gøres i forbindelse med oprettelse af selskabet eller sidenhen. Stiftelse af holdingselskab sidenhen kan 

ske gennem anparterne i drift selskabet, som apportindskud, som kan ske skattefrit hvis anparterne ikke 

sælges de følgende tre år. Fordelen ved et holdingselskab er at positive resultater, kan opspares i 

holdingselskabet.  Det kan udledes ud fra budgettet i virksomheden, at det vil være en fordel for Henrik at 

oprette et holdingselskab med det samme.  

 

Ved et eventuel ophør af virksomheden, er det nemt og hurtigt ved en enkeltmandsvirksomhed at lukke. Der 

er dog flere krav ved et ophør, hvis Henrik har benyttet virksomhedsordningen. Henrik skal ved ophør blot 

lukke virksomheden over virk.dk, hvorefter der som afslutning skal laves et årsregnskab.  Derudover skal 

diverse skatter afregnes, herunder eventuelle aktiver der skal sælges fra som ofte udløser beskatning. Ved 

virksomhedsordningen skal man være opmærksom på eventuelt opsparet overskud, som skal beskattes 
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medmindre der åbnes ny virksomhed. Ved anpartsselskab er der to måder at lukke virksomheden, enten ved 

en solvent løsning eller ved frivillig likvidation. 

Konklusion 
Ved en vurdering af centrale juridiske, regnskabs- og skattemæssige forhold, som anses for værende 

attraktive i forhold til valg af virksomhedsform, er følgende iagttagelser fremhævet til brug for besvarelse af 

afslutningsprojektets problemformulering. 

 

En enkeltmandsvirksomhed anses for værende en virksomhedsform der generelt er mindre reguleret i 

forhold til de juridiske forhold, sammenlignet med et anpartsselskab. Dette kommer i overvejende grad til 

udtryk i starten af processen ved valg af en virksomhedsform. Endvidere er stiftelsen af en 

enkeltmandsvirksomhed ukompliceret, hvilket som udgangspunkt kan være det modsatte for stiftelsen af et 

anpartsselskab, da kompleksiteten vurderes som værende lettere omfattende. Ejerforhold og kapitalkrav 

skal ud fra denne casevirksomhed ikke indgå i den samlede vurdering af hvorvidt en enkeltmandsvirksomhed 

eller et anpartsselskab vælges. Dette skyldes, at der dels ikke forekommer ændring af ejerstruktur i nær 

fremtid og at der ikke er behov for finansiering via fremmedkapital, grundet eksisterende opsparing. En af 

konsekvenserne ved stiftelsen af en enkeltmandsvirksomhed er den ubegrænset hæftelse, som kan påvirke 

den private formue. Casevirksomheden befinder sig i en branche, som er kendt for større udfordringer med 

mangelsager, hvorfor stiftelsen af en enkeltmandsvirksomhed vil tale stærkt imod dette vurderingsforhold. 

Stiftelsen af et anpartsselskab vurderes derimod relevant, da denne virksomhedsform kun hæfter begrænset, 

hvorfor risikoen ligeledes vurderes som værende begrænset, da det teoretisk kun er kapitalindskuddet, som 

kan gå tabt. 

 

Ved en enkeltmandsvirksomhed er casevirksomheden underlagt momsloven, hvorfor der skal udarbejdes en 

bogføringsbalance, som danner grundlag for den endelige indberetning af selvangivelsen. Dette fritager dem 

for udarbejdelsen og offentliggørelsen af årsrapporten. Det modsatte gælder ved et anpartsselskab, da det 

her er et krav, at årsrapporten skal udarbejdes og offentliggøres. Endvidere vil anpartsselskabet, som 

udgangspunkt, være underlagt revisionspligt, hvorfor kompleksiteten fortsat vurderes, som værende lettere 

omfattende ved denne virksomhedsform. De løbende omkostninger i form af assistance fra en rådgiver, 

herunder eksempelvis en revisor, vil derfor åbenlyst afvige. Disse omkostninger der er forbundet med 

fornævnte forhold, vil som udgangspunkt kunne afspejle og afgive en form for positiv signalværdi til 

omverdenen. Dette skyldes at eksempelvis graden af sikkerhed, ved en revisors erklæring om revision, er den 

højeste, hvilket ofte skaber flere muligheder for virksomheden i forhold til eventuelle aftaler eller lignende. 
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Ved en enkeltmandsvirksomhed skal der vælges mellem én af tre skatteordninger, der alle udviser forskellige 

skatteforpligtelse over en given periode. Den forsimplede ordning følger de almindelige regler ved 

personskatteloven, hvilket tager udgangspunkt i beskatning af en fysisk person, hvor casevirksomhedens 

resultat beskattes via den personlige indkomst, og eventuelle renter beskattes ved kapitalindkomsten. 

Endvidere er det ikke muligt at indkomstudjævne ved denne ordning, hvorfor det ofte vil være en økonomisk 

belastning for ejeren at anvende de alminelige regler ved personskatteloven, da der her sker den hårdeste 

beskatning. Den mere komplekse ordning følger virksomhedsskatteloven, hvor eventuelle renter i 

modsætning til personskatteloven medregnes i den personlige indkomst. Ved anvendelse af 

virksomhedsskatteloven vil den betydelige fordel bestå i, at casevirksomheden kan opspare en andel af dens 

overskud, op mod en foreløbig afregning af acontoskat svarende til en lavere skatteprocent, ved at hensætte 

til senere hævning. Dette forhold anvendes til brug for optimering af den respektive skatteforpligtelse, så 

topskattegrænsen eksempelvis udnyttes i de respektive indkomstår. Den foreløbige afregning af acontoskat, 

som kan anvendes ved virksomhedsskatteloven, afspejler beskatningsforholdet af det resultat 

anpartsselskabet genererer, hvilket anses for værende ukompliceret. Hvis casevirksomheden drives ved et 

anpartsselskab, skal der ligeledes afregne en lempeligere foreløbig acontoskat af et eventuel overskud, 

hvorfor kapitalejeren først skal afregne personlig skat af det beløb, som hæves via løn eller udbytte, hvilket 

udelukkende sker via den personlige indkomst. Kapitalejeren vil ved en optimering af den respektive 

skatteforpligtigelse, kunne udnytte en eventuel udlodning af udbytte, som ligeledes har en lempeligere 

skatteprocent indtil en progressionsgrænse er overskredet. 

 

Casevirksomheden vil ved en enkeltmandsvirksomhed, som udgangspunkt, skulle vælge den mere komplekse 

ordning, som følger reglerne ved virksomhedsskatteloven. Denne ordning udviser den mest optimale 

beskatningsform, da ejeren løbende har mulighed for at indkomstudjævne. Hvis 

virksomhedsskatteordningen skal sammenholdes med beskatningsforholdene og de skattemæssige 

forpligtelser, som følger ved et anpartsselskab, vil det kunne udledes, at der ikke forekommer den store 

afvigelse. Afslutningsvis vurderes det, at der forekommer enkelte forhold, som kan have afgørende betydning 

for valget af den mest optimale virksomhedsform. Casevirksomheden har ud fra det fremlagte budget samt 

forudsætninger udsigt til en positiv fremgang, hvorfor indkomstudjævning ved virksomhedsskatteordningen 

eller anpartsselskabet anses for værende relevant. Det kan ud fra det fremlagte budget og de efterfølgende 

skatteberegninger konkluderes, at det som udgangspunkt er mest optimalt at vælge anpartsselskabet, da det 

med en lille forskel udviser en mindre skatteforpligtelse over årrækken på tre. 
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Med fokus på de juridiske, regnskabs- og skattemæssige forhold er der derfor, både fordele og ulemper ved 

begge virksomhedsformer. Hvis Henrik ønsker en virksomhed med minimale krav i forhold til regler og love 

ved virksomheden generelt samt ved årsrapporten, vil det være mest hensigtsmæssigt at starte en 

enkeltmandsvirksomhed. Hvis Henrik derimod vægter adskillelsen mellem den private økonomi og selskabets 

økonomi højere, skal Henrik vælge at stifte et anpartsselskab.  

 

Perspektivering 
Tilbage i december måned 2020 blev der offentliggjort et udkast til lovforslag, der skal give selvstændige 

erhvervsdrivende og selskaber tilladelse til at foretage en højere skattemæssig afskrivning for bestemte 

nyanskaffede driftsmidler. Ovenstående lovforslag sker i forbindelse med den nye grønne skattereform46, og 

det blev vedtaget den 13. april 2021, at LOV nr 672 af 19/04/2021 kan finde anvendelse.47 Revisorer vil være 

bekendte med de ofte lovændringer, hvorfor en eventuel rådgivning ud fra en lov altid skal sikres i forhold til 

dens eksistens. I casevirksomheden anskaffes der tre biler, som alle har en scrapværdi samt en bestemt 

levetid i forhold til de løbende afskrivninger. Disse afskrivninger afskrives forskelligt driftsøkonomiske og 

skattemæssigt, hvilket ofte udviser en afvigelse, da metoderne ikke følger hinanden. De skattemæssige 

afskrivninger vil blive påvirket af den nu vedtagne lov, som indeholder et af tre elementer, der har indflydelse 

på afskrivningsgrundlaget. Casevirksomhedens anskaffede anlægsaktiver i form af biler kan nu afskrives ved 

en særskilt saldo, hvorved der opnås et tillæg på 16 procent af anskaffelsessummen, hvorfor 116 procent af 

anskaffelsessummen kan afskrives med op til 25 procent om året. Til brug for verbal sammenligning vil 

casevirksomhedens skattemæssige afskrivninger udgøre DKK 87.000 i det første indkomstår ved brug af den 

nye lov, hvor de skattemæssige afskrivninger ellers kun ville udgøre DKK 75.000, jf. illustration 11. 

  

 
46 (PWC, 2021), https://www.pwc.dk/da/artikler/2021/01/hoejere-skattemaessige-afskrivninger.html - besøgt den 4. 
april 2021 
47 (BDO, 2021), https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/loven-om-de-
skattemaessige-superfradrag-er-nu-vedtaget1 - besøgt den 4. april 2021 



Litteraturliste   

 77 af 95 

Litteraturliste 
Bøger 

Dam, H., Gam, H., & Nielsen, J. G. (2020). Grundlæggelse Skatteret 2020 (13. udgave udg.). Karnov Group 

Denmark A/S. 

Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N., & Langhave, I. (2019). Lærebog om indkomstskat (18. 

udgave udg.). Djøf Forlag. 

 

Hjemmesider 

BDO. (2021). Hentet fra https://www.bdo.dk/ 

Danmarks Statestikbank. (2021). Hentet fra https://www.statistikbanken.dk/ 

Erhvervsstyrelsen. (2021). Hentet fra https://erhvervsstyrelsen.dk/ 

FSR - danske revisorer. (2021). Hentet fra https://www.fsr.dk/ 

Karnov Group Denmark A/S. (2021). Hentet fra https://www.karnovgroup.dk/ 

PWC. (2021). Hentet fra https://www.pwc.dk/ 

Retsinformation. (2021). Hentet fra https://www.retsinformation.dk/ 

Skat. (2021). Hentet fra https://www.skat.dk/ 

Tax. (2021). Hentet fra https://tax.dk/ 

Virk. (2021). Hentet fra https://virk.dk/ 

Virksomhedsguiden. (2021). Hentet fra https://virksomhedsguiden.dk/ 

 

Lovsamlinger 

Afskrivningsloven. 

Årsregnskabsloven. 

Bogføringsloven. 

Ligningsloven. 

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 

Pensionsbeskatningsloven. 

Personskatteloven. 

Selskabsloven. 

Selskabsskatteloven. 

Skattekontrolloven. 

Statsskatteloven. 

Virksomhedsskatteloven.  



Illustrationer   

 78 af 95 

Illustrationer 
Illustration 1 - overblik over strukturen (egen tilvirkning, 2021) ...................................................................... 6 

Illustration 2 - generel firmastatistik (egen tilvirkning, 2021) ........................................................................... 9 

Illustration 3 - opgørelse af den skattepligtige indkomst (egen tilvirkning, 2021) .......................................... 16 

Illustration 4 - beregningsgrundlag for bundskat (egen tilvirkning, 2021) ...................................................... 16 

Illustration 5 - beregningsgrundlag for topskat (egen tilvirkning, 2021) ......................................................... 17 

Illustration 6 - oversigt over forskelle mellem PSL, VSO og KAO (egen tilvirkning, 2021) ............................... 25 

Illustration 7 - forskellige grader af sikkerhed på et årsregnskab ................................................................... 31 

Illustration 8 - vederlag, herunder udbytte (egen tilvirkning, 2021) ............................................................... 35 

Illustration 9 - adskillelse af enkeltmandsvirksomheder og kapitalselskaber (egen tilvirkning, 2021) ........... 37 

Illustration 10 - driftsøkonomisk værdi af materielle anlægsaktiver (egen tilvirkning, 2021) ........................ 46 

Illustration 11 - skattemæssig værdi af materielle anlægsaktiver (egen tilvirkning, 2021) ............................. 46 

Illustration 12 - forskelle mellem værdi af materielle anlægsaktiver (egen tilvirkning, 2021) ........................ 46 

Illustration 13 - driftsøkonomisk resultatopgørelse for enkeltmandsvirksomheden (egen tilvirkning, 2021) 47 

Illustration 14 - skattepligtig opgørelse for enkeltmandsvirksomheden (egen tilvirkning, 2021) ................... 48 

Illustration 15 - driftsøkonomisk resultatopgørelse for kapitalselskabet (egen tilvirkning, 2021) .................. 49 

Illustration 16 - skattepligtig opgørelse for kapitalselskabet (egen tilvirkning, 2021) .................................... 50 

Illustration 17 - personlig indkomst og kapitalindkomst ved PSL og VSO (egen tilvirkning, 2021) ................. 51 

Illustration 18 - beregnet skat ved PSL (egen tilvirkning, 2021) ...................................................................... 52 

Illustration 19 - beregnet skat ved VSO (egen tilvirkning, 2021) ..................................................................... 53 

Illustration 20 - beregnet skat ved VSO, udvidet (egen tilvirkning, 2021) ....................................................... 54 

Illustration 21 - beregnet skat ved VSO, TDKK 400 - løn (egen tilvirkning, 2021) ........................................... 56 

Illustration 22 - beregnet skat ved VSO, TDKK 600 - løn (egen tilvirkning, 2021) ........................................... 57 

Illustration 23 - beskatning ved henholdsvis PSL og VSO (egen tilvirkning, 2021) .......................................... 57 

Illustration 24 - skattepligtig opgørelse for kapitalselskabet (egen tilvirkning, 2021) .................................... 59 

Illustration 25 - driftsøkonomisk resultatopgørelse for kapitalselskabet (egen tilvirkning, 2021) .................. 59 

Illustration 26 - driftsøkonomisk resultatopgørelse for kapitalselskabet (egen tilvirkning, 2021) .................. 62 

Illustration 27 - løn, første år (egen tilvirkning, 2021) ..................................................................................... 63 

Illustration 28 - løn, andet og tredje år (egen tilvirkning, 2021) ..................................................................... 64 

Illustration 29 - beregnet skat ved SEL (egen tilvirkning, 2021) ...................................................................... 66 

Illustration 30 - beregnet skat ved SEL, udvidet (egen tilvirkning, 2021) ........................................................ 66 

Illustration 31 - beregnet skat ved PSL, VSO og SEL (egen tilvirkning, 2021) .................................................. 68 

  



Bilag   

 79 af 95 

Bilag 

Bilag 1 

 
 

Bilag 2 

 
  

Første år Andet år Tredje år
Omsætning 1.750.000 3.342.000 4.542.000
Vareforbrug 350.000 650.000 870.000
Andre stykomkostninger 750.000 750.000 750.000

Dækningsbidrag 650.000 1.942.000 2.922.000

Personaleomkostninger 400.000 1.312.000 2.032.000
Salgsfremmende omkostninger 40.000 40.000 40.000
Autodrift 50.000 87.500 105.000
Administrationsomkostninger 55.000 95.000 105.000
Finansielle omkostninger 15.000 37.500 50.000

Resultat 90.000 370.000 590.000

Budget for kapitalselskabet

Første år Andet år Tredje år
Omsætning 1.750.000 3.342.000 4.542.000
Vareforbrug 350.000 650.000 870.000
Andre stykomkostninger 750.000 750.000 750.000

Dækningsbidrag 650.000 1.942.000 2.922.000

Personaleomkostninger 0 720.000 1.440.000
Salgsfremmende omkostninger 40.000 40.000 40.000
Autodrift 50.000 87.500 105.000
Administrationsomkostninger 55.000 95.000 105.000
Finansielle omkostninger 15.000 37.500 50.000

Resultat 490.000 962.000 1.182.000

Budget for enkeltmandsvirksomheden
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Bilag 3 

 

 

 
  

Første år Andet år Tredje år
Bankindstående (residualpost) 290.000 370.700 645.800

Aktiver i alt 535.000 785.700 1.160.800

Aktiver eksklusiv materielle anlægsaktiver i kapitalselskabet

Første år Andet år Tredje år

Virksomhedskapital 40.000 40.000 40.000

Overkurs 460.000 460.000 460.000

500.000 500.000 500.000

20.700 220.800

Overført resultat 20.700 200.100 336.611

Egenkapital 520.700 720.800 1.057.411

Udskudt skat, forpligtelse 4.400 4.400 1.375

Skatter 9.900 60.500 102.014

Passiver i alt 535.000 785.700 1.160.800

Passiver i kapitalselskabet
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Bilag 4 

 
48 

  

 
48 (Skat, 2021), https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568  

Aktieindkomst (progressionsgrænse) 56.500 kr.

Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 %

Arbejdsmarkedsbidrag 8%

Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 40.600 kr.

Beskæftigelsesfradrag (procent) 10,60%

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 46.800 kr.

Bundskat 12,11%

Grøn check (andre over 18 år) 525 kr.

Jobfradrag (maksimalt) 2.600 kr.

Jobfradrag (procent) 4,50%

Personfradrag (fyldt 18 år) 46.700 kr.

Restskat (grænse for indregning) 21.400 kr.

Restskat: Dag-til-dag-rente -

Restskat: Procenttillæg -

Skatteloft (personlig indkomst) 52,06%

Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) 42%

Topskat 15%

Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 544.800 kr.

Gældende skattesatser
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Bilag 5 

 

  

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag
Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 460.000

460.000 36.800 423.200

Personlig indkomst 423.200

Renteudgifter -15.000

Kapitalindkomst -15.000

Beskæftigelsesfradrag 40.600
Jobfradrag 2.600

Ligningsmæssige fradrag 43.200

Skattepligtig indkomst 365.000

AM-bidrag 36.800
Bundskat 51.250
Kommuneskat 94.170
Kirkeskat 3.504
Personfradrag ved bundskat -5.655
Personfradrag ved kommuneskat -12.497
Kompensation for rentefradrag -1.200

Beregnet skat 166.371

PSL - Første år
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Bilag 6 

 
  

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag
Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 904.500

904.500 72.360 832.140

Personlig indkomst 832.140

Renteudgifter -37.500

Kapitalindkomst -37.500

Beskæftigelsesfradrag 40.600
Jobfradrag 2.600

Ligningsmæssige fradrag 43.200

Skattepligtig indkomst 751.440

AM-bidrag 72.360
Bundskat 100.772
Topskat 43.101
Kommuneskat 193.872
Kirkeskat 7.214
Nedslag for beskatning over 52,06 -2.442
Personfradrag ved bundskat -5.655
Personfradrag ved kommuneskat -12.497
Kompensation for rentefradrag -3.000

Beregnet skat 393.724

PSL - Andet år
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Bilag 7 

 
  

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag
Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 1.105.750

1.105.750 88.460 1.017.290

Personlig indkomst 1.017.290

Renteudgifter -50.000

Kapitalindkomst -50.000

Beskæftigelsesfradrag 40.600
Jobfradrag 2.600

Ligningsmæssige fradrag 43.200

Skattepligtig indkomst 924.090

AM-bidrag 88.460
Bundskat 123.194
Topskat 70.874
Kommuneskat 238.415
Kirkeskat 8.871
Nedslag for beskatning over 52,06 -4.016
Personfradrag ved bundskat -5.655
Personfradrag ved kommuneskat -12.497
Kompensation for rentefradrag -4.000

Beregnet skat 503.645

PSL - Tredje år
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Bilag 8 

 
  

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag
Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 460.000
Renteudgifter -15.000
Indkomst til beskatning, VSO 0

445.000 35.600 409.400

Personlig indkomst 409.400

Beskæftigelsesfradrag 40.600
Jobfradrag 2.600

Ligningsmæssige fradrag 43.200

Skattepligtig indkomst 366.200

AM-bidrag 35.600
Bundskat 49.578
Kommuneskat 94.480
Kirkeskat 3.516
Virksomhedsskat 0
Personfradrag ved bundskat -5.655
Personfradrag ved kommuneskat -12.497

Beregnet skat 165.021

VSO - Første år
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Bilag 8 – fortsat 

 

Resultatdisponering
Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 460.000
Renteudgifter -15.000

Skattepligtig indkomst 445.000

Der fordeles som følger:
Personlig indkomst 445.000
Hævet opsparet overskud 0

445.000

Kapitalafkastgrund, primo
Skattemæssig indestående 0
Hensat til senere hævning 0

0

Kapitalafkastgrund, ultimo
Skattemæssig indestående 915.000
Hensat til senere hævning -45.000

870.000

Indskudskonto 500.000

Kapitalforklaring
Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 445.000
Hævninger/Indskud 100.000
Hensat til senere hævning -45.000

Opsparet overskud 500.000
Regulering af hensat til senere hævning 45.000
Kapitalindestående, primo 0

545.000

Udskudt skat
Osparet overskud inklusiv skat 0
Betalt acontoskat 0
Osparet overskud eksklusiv skat 0

Udskudt skat (56 %) 0

VSO - Første år
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Bilag 9 

 
 

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag
Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 904.500
Renteudgifter -37.500
Indkomst til beskatning, VSO -274.827

592.173 47.373 544.800
Personlig indkomst 544.800

Beskæftigelsesfradrag 40.600
Jobfradrag 2.600
Ligningsmæssige fradrag 43.200

Skattepligtig indkomst 501.600

AM-bidrag 47.373
Bundskat 65.975
Kommuneskat 129.413
Kirkeskat 4.815
Virksomhedsskat 60.462
Personfradrag ved bundskat -5.655
Personfradrag ved kommuneskat -12.497
Beregnet skat 289.886

VSO - Andet år
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Bilag 9 – fortsat 

 

Resultatdisponering
Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 904.500
Renteudgifter -37.500
Skattepligtig indkomst 867.000

Der fordeles som følger:
Personlig indkomst 592.173
Hævet opsparet overskud 274.827

867.000

Kapitalafkastgrund, primo
Skattemæssig indestående 915.000
Hensat til senere hævning -45.000

870.000

Kapitalafkastgrund, ultimo
Skattemæssig indestående 1.752.000
Hensat til senere hævning -105.635

1.646.365

Indskudskonto 500.000

Kapitalforklaring
Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 867.000
Hævninger/Indskud -592.000
Hensat til senere hævning -60.635
Opsparet overskud 214.365
Regulering af hensat til senere hævning 60.635
Kapitalindestående, primo 545.000

820.000

Udskudt skat
Osparet overskud inklusiv skat 274.827
Betalt acontoskat 60.462
Osparet overskud eksklusiv skat 214.365
Udskudt skat (56 %) 93.441

VSO - Andet år
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Bilag 10 

 
 

 

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag
Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 1.105.750
Renteudgifter -50.000
Indkomst til beskatning, VSO -463.577

592.173 47.373 544.800
Personlig indkomst 544.800

Beskæftigelsesfradrag 40.600
Jobfradrag 2.600
Ligningsmæssige fradrag 43.200

Skattepligtig indkomst 501.600

AM-bidrag 47.373
Bundskat 65.975
Kommuneskat 129.413
Kirkeskat 4.815
Virksomhedsskat 101.987
Personfradrag ved bundskat -5.655
Personfradrag ved kommuneskat -12.497
Beregnet skat 331.411

VSO - Tredje år
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Bilag 10 – fortsat 

 
 

 

Resultatdisponering

Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 1.105.750

Renteudgifter -50.000

Skattepligtig indkomst 1.055.750

Der fordeles som følger:

Personlig indkomst 592.173

Hævet opsparet overskud 463.577

1.055.750

Kapitalafkastgrund, primo

Skattemæssig indestående 1.752.000

Hensat til senere hævning -105.635

1.646.365

Kapitalafkastgrund, ultimo

Skattemæssig indestående 2.777.750

Hensat til senere hævning -207.792

2.569.958

Indskudskonto 500.000

Kapitalforklaring

Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 1.055.750

Hævninger/Indskud -592.000

Hensat til senere hævning -102.160

Opsparet overskud 361.590

Regulering af hensat til senere hævning 102.160

Kapitalindestående, primo 820.000

1.283.750

Udskudt skat

Osparet overskud inklusiv skat 738.404

Betalt acontoskat 162.449

Osparet overskud eksklusiv skat 575.955

Udskudt skat (56 %) 251.057

VSO - Tredje år
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Bilag 11 

 

  

Før$AM'bidrag AM'bidrag Efter$AM'bidrag
Resultat$ved$enkeltmandsvirksomhed 460.000
Renteudgifter '15.000
Virksomhedsordningen$(årets$
opsparede$overskud$tillagt$
virksomhedsskat) '45.000

400.000 32.000 368.000
Personlig$indkomst 368.000

Beskæftigelsesfradrag 40.600
Jobfradrag 2.600
Ligningsmæssige$fradrag 43.200

Skattepligtig$indkomst 324.800

AM'bidrag 32.000
Bundskat 44.565
Kommuneskat 83.798
Kirkeskat 3.118
Virksomhedsskat 9.900
Personfradrag$ved$bundskat '5.655
Personfradrag$ved$kommuneskat '12.497
Beregnet$skat 155.229

VSO$'$Første$år$(DKK$400.000$'$løn)
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Bilag 12 

 

  

Før$AM'bidrag AM'bidrag Efter$AM'bidrag
Resultat$ved$enkeltmandsvirksomhed 904.500
Renteudgifter '37.500
Virksomhedsordningen$(årets$
opsparede$overskud$tillagt$
virksomhedsskat) '467.000

400.000 32.000 368.000
Personlig$indkomst 368.000

Beskæftigelsesfradrag 40.600
Jobfradrag 2.600
Ligningsmæssige$fradrag 43.200

Skattepligtig$indkomst 324.800

AM'bidrag 32.000
Bundskat 44.565
Kommuneskat 83.798
Kirkeskat 3.118
Virksomhedsskat 102.740
Personfradrag$ved$bundskat '5.655
Personfradrag$ved$kommuneskat '12.497
Beregnet$skat 248.069

VSO$'$Andet$år$(DKK$400.000$'$løn)
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Bilag 13  

 

  

Før$AM'bidrag AM'bidrag Efter$AM'bidrag
Resultat$ved$enkeltmandsvirksomhed 1.105.750
Renteudgifter '50.000
Virksomhedsordningen$(årets$
opsparede$overskud$tillagt$
virksomhedsskat) '655.750

400.000 32.000 368.000
Personlig$indkomst 368.000

Beskæftigelsesfradrag 40.600
Jobfradrag 2.600
Ligningsmæssige$fradrag 43.200

Skattepligtig$indkomst 324.800

AM'bidrag 32.000
Bundskat 44.565
Kommuneskat 83.798
Kirkeskat 3.118
Virksomhedsskat 144.265
Personfradrag$ved$bundskat '5.655
Personfradrag$ved$kommuneskat '12.497
Beregnet$skat 289.594

VSO$'$Tredje$år$(DKK$400.000$'$løn)
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Bilag 14 

 
  

Før$AM'bidrag AM'bidrag Efter$AM'bidrag
Resultat$ved$enkeltmandsvirksomhed 460.000
Renteudgifter '15.000

Rentekorrektion 4.650
449.650 35.972 413.678

Personlig$indkomst 413.678

Kapitalindkomst
Rentekorrektion '4.650
Kapitalindkomst '4.650

Beskæftigelsesfradrag 40.600
Jobfradrag 2.600
Ligningsmæssige$fradrag 43.200

Skattepligtig$indkomst 365.828

AM'bidrag 35.972
Bundskat 50.096
Kommuneskat 94.384
Kirkeskat 3.512

Kompensation$for$rentefradragets$
skatteværdi '372
Personfradrag$ved$bundskat '5.655
Personfradrag$ved$kommuneskat '12.497
Beregnet$skat 165.440

VSO$'$Første$år$(DKK$600.000$'$løn)
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Bilag 15 

VSO - Andet år (DKK 600.000 - løn) 

  Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 

Resultat ved enkeltmandsvirksomhed 904.500     

Renteudgifter -37.500     

Virksomhedsordningen (årets opsparede 

overskud tillagt virksomhedsskat) -267.000     

  600.000 48.000 552.000 

Personlig indkomst     552.000 

        

Beskæftigelsesfradrag     40.600 

Jobfradrag     2.600 

Ligningsmæssige fradrag     43.200 

        

Skattepligtig indkomst     508.800 

        

        

        

AM-bidrag     48.000 

Bundskat     66.847 

Topskat af personlig indkomst     1.080 

Kommuneskat     131.270 

Kirkeskat     4.884 

Nedslag for beskatning over 52,06     -61 

Virksomhedsskat     58.740 

Personfradrag ved bundskat     -5.655 

Personfradrag ved kommuneskat     -12.497 

Beregnet skat     292.609 

 


