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1.0 Indledning 

Danskerne har nogle af de bedste forudsætninger for at starte eventyret som iværksættere. Ifølge 

Fonden for Entreprenørskab ligger Danmark ganske højt i forhold til iværksætteri på verdensplan. 

Hvert år udarbejdes der et index baseret på 14 parametre i forhold til iværksætteri, som blandt 

andet indebærer mulighederne, startupfærdigheder, risikovillighed, kompetencer, produkt- og 

procesinnovation m.fl. I analysen af dette index ligger Danmark på en samlet 4. plads i 2019 i hele 

verden.1 

I årene 2008-2018 har omkring 30.000 nye virksomheder set dagens lys årligt. 2020 har, som alle 

er bekendt med, været meget præget af den verdensomspændte COVID-19 pandemi. Alle lande i 

verden har været påvirket af mere eller mindre nationale nedlukninger, hvor flere små og 

mellemstore virksomheder, også i Danmark, har været hårdt ramt på økonomien, stigende antal 

konkurser, og flere har mistet deres arbejde.  

 

Figur 1: Dansk Erhverv 

Nedlukningerne og uvisheden omkring pandemien har også påvirket danskernes mod på at starte 

nye virksomheder. En opgørelse fra Dansk Erhverv viser, at der i 2. kvartal 2020 blot blev etableret 

6.487 nye virksomheder, hvilket er et fald på 28% i forhold til 2019, og det laveste niveau siden 

2013.  

 
1 https://via.ritzau.dk/data/attachments/00637/aabfaf8c-f589-47f8-be4e-be7953ce4a8a.pdf 
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Med den forestående genåbning af det danske samfund, og den større ledighed, kunne man godt 

forestille sig en stigende interesse for at springe ud som iværksætter. Folketinget har vedtaget en 

udfasning af iværksætterselskaberne, så det ikke længere er muligt at starte et selskab for en 

krone. Dermed skal nye iværksættere tage stilling til, hvilken virksomhedsform de vil starte deres 

iværksætterdrøm i.  

Det anslås at der er omkring 300.000 aktive virksomheder i Danmark. Som det ses på 

nedenstående graf, har der de seneste år været en faldende tendens i mængden af 

enkeltmandsvirksomheder, mens udviklingen i anpartsselskaber er markant stigende.  

 

Figur 2: fordeling af virksomhedsformer, Danmarks Statistik 

 

Det kan være en udfordring for iværksættere at danne et overblik over fordelene og ulemperne 

ved at starte i de forskellige virksomhedsformer, og hvad konsekvenserne af deres valg er. Selv for 

garvede revisorer eller advokater kan det være svært at give et entydigt svar på, om det er bedst 

at starte en enkeltmandsvirksomhed eller et kapitalselskab, da der kan være både personlige og 

branchemæssige betragtninger, der kan påvirke hvilket valg, der er det bedste for de enkelte. 

Nogle af de mange aspekter der skal tages i betragtning, kan være udfordringer ved stiftelse, 

hæftelsesforhold, regnskabsmæssige forhold, resultatdisponering og løn, og især skattemæssige 

forhold.  
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På flere punkter er der væsentlige forskelle på de ovenstående udfordringer, alt efter om der er 

tale om personligt ejede virksomheder eller kapitalselskaber. Disse forskelle vil blive belyst i dette 

projekt. 

1.1 Problemformulering 

Formålet med dette projekt er at belyse, hvilke erhvervs- og skatteretlige forskelle der er på de 

mest almindelige selskabsformer og enkeltmandsvirksomheder. Med udgangspunkt i en fiktiv 

iværksætter vil det med projektet undersøges, hvilken virksomhedsform der er den mest 

hensigtsmæssige for denne nystartede virksomhed. 

 

Redegør for hvilken virksomhedsform og beskatningsform der er mest hensigtsmæssig for en 

nystartet iværksætter. 

Til brug for redegørelsen vil følgende problemstillinger blive belyst: 

 Hvilke erhvervsretlige forskelle er der ved at drive virksomhed som en 

enkeltmandsvirksomhed i forhold til i selskabsform? 

 Hvilke skatteretlige forskelle er der ved at drive virksomhed som en 

enkeltmandsvirksomhed i forhold til i selskabsform? 

 Hvilken betydning har virksomhedens branche for valg af virksomhedsform? 

For at besvare problemformuleringen findes det nødvendigt at redegøre for de erhvervs- og 

skatteretlige forhold for både kapitalselskaber og personligt ejede virksomheder. For at belyse 

forskellene på virksomhedsformerne og identificere fordele og ulemper ved disse. Der gøres brug 

af en fiktiv case om en iværksætter til analysebrug, for at undersøge hvilken virksomhedsform der 

i forskellige scenarier ville være den mest hensigtsmæssige, og dermed komme med en besvarelse 

af problemformuleringen. Der vil i vurderingen, af hvad der er det mest hensigtsmæssige at gøre, 

hovedsageligt tages udgangspunkt i de skattemæssige forhold. Det vil sige, at det mest 

hensigtsmæssige valg, er hvor indehaveren får den største andel af overskuddet og den 

beløbsmæssigt laveste skat.   
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1.2 Afgrænsning 

Projektet tager udgangspunkt i casen, hvor der kun er én ejer. Dermed afgrænses projektet til at 

betragte de mest almindelige kapitalselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, og afgrænses 

derfor fra at omhandle sparekasser og andelskasser, medarbejderinvesteringsselskaber, 

investeringsforeninger, kreditinstitutter og lignende. Ligeledes tages der udgangspunkt i 

enkeltmandsvirksomheder og ikke interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber og 

lignende. 

Hovedsageligt vil projektet behandle personlige virksomheder, der er klassificeret under 

regnskabsklasse A, samt kapitalselskaber der er klassificeret som regnskabsklasse B. Ved 

gennemgangen af de regnskabsmæssige forhold for selskaber vil dog nævnes enkelte aspekter ved 

andre regnskabsklasser. Der tages udgangspunkt i, at der er tale om fuld skattepligt i Danmark, og 

dobbeltbeskatning eller andre regler vedrørende udlandet vil ikke blive behandlet. 

Projektet vil udelukkende behandle erhvervs- og skatteretlige aspekter for virksomhedsformerne. 

Andre aspekter, der kunne anses for værende relevante for valg af virksomhedsform, tages derfor 

ikke i betragtning. Projektet afgrænses til kun at behandle aspekter, hvor der er væsentlige 

forskelle i forhold til valg af virksomhedsform. Der vil derfor ikke være dybdegående behandling af 

ejendomsavancebeskatningsloven, afskrivningsloven, kursgevinstloven eller andre forhold, der 

ikke påvirker valget af virksomhedsform.   

Ved analyse af casen vil der i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst kun blive 

gjort brug af virksomhedsskatteordningen og personskatteloven, da det i praksis er de to der er 

relevante. Beskatningsformen ”kapitalafkastordningen” vil blot blive kommenteret kort uden 

dybdegående behandling, da kapitalafkastsatsen siden 2018 har været 0% og der er derfor ikke 

nogen fordele ved denne beskatningsform i forhold til virksomhedsskatteordningen.  

1.3 Metode 

Projektets formål er at beskrive de erhvervsretlige og skatteretlige forhold i kapitalselskaber og 

personlige virksomheder. 

Projektet vil tage afsæt i selskabsbeskatning for selskaber og beskatningsformerne 

virksomhedsskatteloven og personskatteloven for personligt ejede virksomheder. 
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Virksomhedsformerne vil blive gennemgået i en erhvervsretlig sammenhæng med fokus på 

forhold før, under og efter stiftelse af et selskab eller en personlig virksomhed. 

Ligeledes vil der analyseres på, hvilke skatteretslige forskelle der er mellem beskatningsformerne, 

som findes relevante i forhold til case virksomheden, med det formål at finde den bedste 

virksomhedsform og beskatningsform for den fiktive person, Claus. Der vil blive opstillet tre 

scenarier for den økonomiske udvikling i de første år i Claus’ virksomhed, hvor der vil laves en 

analyse af konsekvenserne ved brugen af henholdsvis selskabsskat, PSL og VSO på de tre udfald. 

Projektets fokus er på ovenstående analysemål, da det er vigtigt for nye iværksættere at vælge 

den rigtige virksomhedsform og bedste beskatningsform ved opstarten af en ny virksomhed. Det 

er individuelt, hvilken beskatningsform som vil være bedst for den enkelte virksomhedsejer, og 

derfor ønskes det gennem projektets analyser at finde den bedste beskatningsform for Claus. Der 

tages i skatteberegningerne ikke højde for ekstra pensionsfradrag. 

Der vil blive brugt både kvalitative og kvantitative kilder med henblik på at bruge både tal og ord i 

analysen. Kilderne til projektet vil blandt andet være lovgivning med en høj pålidelighed og med 

ønske om at teste en hypotese om hvilken virksomheds- og beskatningsform som er den bedste 

for vores case virksomhed, hvilket er en kvantitativ tilgang. Samtidig vil der være en undersøgende 

og udforskende tilgang til analyserne i projektet, hvilket er en kvalitativ tilgang.  

Grundlæggende vil der blive gjort brug af selskabsloven, årsregnskabsloven, bogføringsloven 

virksomhedsskatteloven, og personskatteloven som kilder i projektet. Hertil bruges lærebøger som 

supplerende litteratur, som formulerer og beskriver lovene på en nemmere læselig måde, og 

derved benyttes sekundære data. Der vil i projektet ikke blive indsamlet data, hvorfor der ikke er 

tale om primære data. Den sekundære data deles op i primær litteratur og sekundær litteratur. 

Begge former for litteratur vil blive brugt, da love og anordninger er primær litteratur, og 

lærebøger, fagbøger og internetkilder er sekundær litteratur. 

1.4. Empiri/kildekritik 

Projektets teoretiske del er hovedsageligt baseret på personskatteloven, selskabsskatteloven, 

selskabsloven og andre relevante love, samt teoretiske bøger fra HD-studiet. Det brugte litteratur 

er ligeledes baseret på lovgrundlag hvorfor kilderne til projektets teoretiske del anses for at være 

særdeles pålidelige. Til analyse er brugt en fiktiv case, hvor de opstillede tal ligeledes er tænkte 
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eksempler. Teorien og udregningsmetoderne er dog opgjort efter Skats egne metoder, hvorfor 

disse anses for at være særdeles pålidelige. 

1.5 Struktur 

Projektet er struktureret således, at de i problemformuleringen nævnte forhold vil blive 

gennemgået, først de erhvervsretlige forhold for både personligt ejede virksomheder og 

kapitalselskaber. Derefter vil de skatteretlige forhold for personligt ejede virksomheder og 

kapitalselskaber blive gennemgået. Efterfølgende tages casen i brug, hvor formålet er at lave en 

analyse af de forskellige scenarier, der er opstillet i casen. Ud fra analysen af scenarierne for case-

virksomheden er formålet at komme frem til en konklusion på problemformuleringen. 

 

Figur 3: struktur, egen tilvirkning 
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1.6 Datagrundlag og -indsamling 

Der er i projektet gjort brug af både kvantitativt og kvalitativt data. Der bruges kvantitativt data i 

form af regneeksempler, som har til formål at forklare og simplificere de skattemæssige forskelle i 

projektets analyse. Der bruges kvalitativt data i form af love, bøger, artikler og lignende til 

projektets teoretiske del.  

1.7 Målgruppe 

Projektet henvender sig hovedsageligt til personer, der overvejer at starte som selvstændig 

erhvervsdrivende. Det ønskes med projektet, at disse personer kan finde vejledning og forståelse 

for forskellene mellem at drive en virksomhed i selskabsform i forhold til enkeltmandsvirksomhed. 

Desuden henvender projektet sig også til studerende på HD-studiet med et mindre kendskab til de 

erhvervs- og skatteretlige forhold for selskaber og enkeltmandsvirksomheder.  

1.8 Case 

Projektets analyse vil tage udgangspunkt i en case der omhandler tømreren Claus Udengaard, der 

igennem flere år har været tømrersvend i en stor tømrervirksomhed. Han er gift med Lone på 25. 

år og bor i Roskilde. Lone arbejder som social- og sundhedshjælper og tjener årligt 300.000 kr.  

Claus har længe gået med lysten til at starte sit eget tømrerfirma og har i den forbindelse prøvet at 

undersøge sine muligheder. En morgen på byggepladsen overhører Claus to bygherrer stå at tale 

om et større projekt for Københavns Kommune, der snart kommer i udbud. Dette ser Claus som 

sin mulighed for at komme i gang med sin egen virksomhed og kontakter derfor en revisor. 

Før Claus kan byde ind på byggeprojektet, er han nødt til at have en virksomhed først. Der er tre 

forskellige scenarier for hvordan udbudsrunden ender: 

- Claus taber udbuddet. 

- Claus skal dele projektet med en anden. 

- Claus vinder udbuddet selv.  

I tilfælde af at Claus taber udbuddet, vil det betyde at han får et underskud i virksomheden det 

første år på omkring 400.000 kr. Claus forventer, at der allerede fra andet år vil komme en større 

kundekreds og dermed et mindre overskud på omkring 200.000 kr., hvorefter tredje år vil give et 

større overskud, hvor Claus forventer et overskud på 1.000.000 kr. 
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I tilfælde af at Claus skal dele projektet med en anden tømrer, vil han få en mere stabil start, end 

hvis han taber udbuddet. Det vil dog også begrænse hans overskud og mulighederne for at tage 

andre kunder. Han forventer, at et delt projekt vil resultere i et overskud på 400.000 kr. hvert af de 

første tre år af virksomhedens levetid.  

Hvis Claus vinder udbuddet alene, vil han kunne se frem til en forrygende start som selvstændig 

erhvervsdrivende. Han vurderer, at hvis han vinder hele projektet selv, vil han kunne se frem til et 

overskud på 1.000.000 kr. om året i alle af virksomhedens tre første leveår.   

I alle scenarier gælder det, at Claus’ løn skal udgøre minimum 25.000 kr. hver måned, svarende til 

300.000 kr. om året. Der er ikke taget højde for løn i de nævnte overskud.  

Claus har kontaktet revisor for at få rådgivning om, hvorvidt han skal stifte sin nye virksomhed som 

et kapitalselskab (anpartsselskab) eller som en enkeltmandsvirksomhed. Claus er interesseret i at 

stifte den virksomhedsform, der giver det højest mulige udbytte til ham over 3 år, og vil gerne vide 

hvilken virksomhedsform og beskatningsform der sikrer ham bedst, i forhold til sin privatøkonomi i 

tilfælde af alle tre ovennævnte scenarier. 

1.9 Begreber og forkortelser 

Nedenfor er der samlet en række forkortelser, som læserne skal forstå betydningen af, inden at 

opgaven læses. Forkortelserne vedrører love som der refereres til i opgaven. 

Lovforkortelse:                       Betydning:  

BFL  Bogføringsloven 

KGL  Kursgevinstloven 

KSL  Kildeskatteloven 

LEV  Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

PSL  Personskatteloven 

SLL  Selskabsloven 

SSL  Statsskatteloven 

VSL  Virksomhedsskatteloven 

ÅRL  Årsregnskabsloven  
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2.0 Erhvervsretlige forhold 

2.1 Personlige virksomheder  

Personligt ejede virksomheder er underlagt et forholdsvist tyndt juridisk grundlag i form af 

lovbekendtgørelsen ”Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder”, som jf. §1 stk. 2. omfatter 

enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber 

(andelsforeninger) samt andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar, som ikke er 

omfattet af selskabsloven.2 

2.1.1 Stiftelse 

Stiftelsen af en personligt ejet virksomhed foregår med indehaverens NEM-ID gennem 

Erhvervsstyrelsens CVR-register. Indehaveren skal ved stiftelsen registrere virksomheden for et af 

følgende: 

- Moms 

- Lønsumsafgift 

- Arbejdsgiver 

- Import eller eksport til lande uden for EU 

Man kan som person godt drive virksomhed uden CVR-nummer, så længe omsætningen ikke 

overstiger 50.000 kr. over en 12 måneders periode. Herefter skal man lade sig moms-registrere, 

hvilket kræver et CVR-nummer. Det er desuden også en mulighed at oprette en virksomhed med 

CVR-nummer og blive registreret som en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), hvis man ikke 

forventer at have en omsætning på over 50.000 kr. over en 12 måneders periode. En personligt 

ejet mindre virksomhed er ligeledes fritaget for at skulle indberette moms.  

Der foreligger ikke noget krav til kapital eller indskud i forbindelse med stiftelse af personligt ejede 

virksomheder.  

Jf. LEV §6 stk. 1. skal virksomheden ved registrering have et navn som den udøver sin drift under, 

og til anvendelse ved underskrift i virksomhedens navn. Det fremgår af LEV §6 stk. 2. at det valgte 

 
2 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/659 
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navn skal være unikt, og ikke må være misvisende i forhold til virksomhedens aktivitet, og må ikke 

kunne associeres eller forveksles med i forvejen eksisterende virksomheder.  

2.1.2 Hæftelse 

En personligt ejet virksomhed anses ikke for at være en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at 

virksomheden rent juridisk er underlagt indehaveren, hvorfor virksomheden og indehaveren i 

teorien er identiske. Det vil sige, at det er indehaveren der hæfter personligt og ubegrænset for 

virksomhedens forpligtelser. Hvis en personligt ejet virksomhed går konkurs, vil virksomhedens 

kreditorer kunne gøre sine krav mod indehaverens personlige aktiver og formue.  

2.1.3 Regnskabsaflæggelse 

Personligt ejede virksomheder er ikke underlagt årsregnskabsloven og skal derfor ikke aflægge 

årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Dog er alle erhvervsdrivende virksomheder underlagt 

bogføringsloven uanset ejer- og hæftelsesforhold, og uanset erhvervsaktivitet jf. bogføringslovens 

§1.  

Af bogføringslovens §3 og §5 fremgår det, at regnskabsmateriale vedrører registreringer, herunder 

transaktionsspor, samt bilag og anden dokumentation. Der skal altså være en forbindelse mellem 

det udarbejdede skatte- og momsregnskab og transaktionssporet. Det generelle krav til bogføring 

står i bogføringsloven §6, og består i at bogføringen skal foregå i overensstemmelse med god 

bogføringsskik, under hensyn til virksomheden art og omfang. Desuden står der i §6 at 

bogføringsmateriale ikke må ødelægges, bortskaffes eller forvanskes.  

2.1.4 Resultatdisponering og løn 

Indehaveren kan ikke være ansat som lønmodtager i en personligt ejet virksomhed. Indehaveren 

kan til gengæld hæve frit af midlerne i virksomheden, da en personligt ejet virksomhed, som 

tidligere nævnt, er underlagt indehaveren. Der kan derfor heller ikke udloddes udbytte. Modsat 

lønninger kan der ikke opnås fradrag for hævninger til indehaveren, og disse påvirker derfor heller 

ikke årets resultat. Hævningerne foregår direkte over virksomhedens kapitalkonto, som består af 

årets resultat fratrukket indehaverens hævninger, og tillagt eventuelle indskud.  

2.1.5 Tegningsret og ledelse 

Tegningsret og ledelse i en personligt ejet virksomhed er meget simpel, da virksomheden, som 

tidligere nævnt, er underlagt indehaveren. Dermed er det indehaveren der har egenrådigheden 
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over virksomheden og derfor også tegningsretten. Der er ikke noget krav om bestyrelse eller 

direktion i en personligt ejet virksomhed.  

2.2 Kapitalselskaber 

Kapitalselskaber er den overordnede betegnelse for virksomheder der drives som en selvstændig 

juridisk enhed. Selskaber er, modsat personligt ejede virksomheder, ikke en del af ejerens 

personlige anliggender, og er derudover underlagt et større og strammere juridisk grundlag i form 

af selskabsloven. Med andre ord er der langt flere krav til selskaber, end der er til personligt ejede 

virksomheder.  

2.2.1 Stiftelse 

Som det fremgår af SLL §9 er der en række krav i forbindelse med registrering af en virksomhed i 

selskabsform, herunder krav til oprettelse af stiftelsesdokumenter. 

Overordnet set stiftes et selskab ved, at et stiftelsesdokument oprettes og underskrives samt 

selskabets vedtægter vedtages. Registreringen af selskabet skal ske hos Erhvervsstyrelsen inden 

for 2 uger efter underskrift af stiftelsesdokumentet.  

Ved registreringen af selskabet hos Erhvervsstyrelsen skal stifteren oplyse navn på selskabet, 

branche som selskabet skal operere i, adresse og kontaktoplysninger, stiftelsesdato, selskabets 

formål, selskabskapital, ejerforhold, regnskabsår, navn på revisor hvis revision ikke fravælges, 

samt selskabets tegningsregel. Sidstnævnte information dækker over hvem i ledelsen der kan 

underskrive på selskabets vegne og dermed blandt andet indgå aftaler for selskabet i situationer 

som ligger uden for den daglige drift. 

Hertil skal stifteren vedhæfte dokumentation for nedenstående to punkter: 

- Stiftelsesdokumentet inklusive vedtægter. Vedtægterne skal være dateret med samme 

dato som stiftelsesdokumentet. 

- Dokumentation for kapital. Det kan være en bekræftelse fra banken på, at kapitalen er 

indbetalt på selskabets konto – en advokat kan også bekræfte at indbetalingen er sket 

enten til selskabets konto, eller at pengene står på en klientkonto. Til slut kan en revisor 

også bekræfte, at kapitalen er indbetalt på selskabets bankkonto.  
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Stiftere af et selskab må ikke være under konkurs eller rekonstruktion, og fysiske personer skal 

være myndige ved stiftelsen. Selskabet kan også stiftes af juridiske personer, som blandt andet 

dækker over interessentskaber og selskaber, som ligeledes ikke må være under konkurs. I mange 

tilfælde stiftes der holdingselskaber med det formål at stifte eller købe kapitalandele i 

driftsselskaber.  

2.2.2 Kapitalkrav  

Når et selskab stiftes, skal kapitalejeren foretage et indskud, som er det beløb, der hæftes 

begrænset for, også kaldet selskabskapital. Det vil sige, at det udelukkende er indskuddet, som 

hovedanpartshaveren mister, såfremt at selskabet går konkurs. Ved en frivillig likvidation 

anvendes selskabskapitalen til dækning af selskabets kreditorer. Kravet til selskabskapitalen for et 

aktieselskab er 400.000 kr. Selskabskapitalen for et anpartsselskab er 40.000 kr. jf. SLL 

§4. Selskabskapitalen kan udgøre mere end minimumskravet, dog skal dette fremgå af selskabets 

vedtægter.  

Stiftelsen af et selskab kan både foregå med kontant indbetaling som nævnt ovenfor, men det kan 

også ske ved såkaldt apportindskud. Apportindskud er hvor man i stedet for indbetalinger af 

kontanter, stifter selskabet med indskud af aktiver. For at stifte et selskab på denne måde skal der 

foretages en vurdering af de indskudte aktivers værdi. Dette kan gøres i form af en 

vurderingsberetning fra revisor, hvor der laves en erklæring om at de indskudte aktivers værdi 

minimum svarer til selskabskapitalen. 

2.2.3 Hæftelse 

I kapitalselskaber er hæftelsen begrænset, hvilket betyder at anpartshaver ikke hæfter med sine 

private midler jf. SLL §5.  Hvis man vælger at stifte en virksomhed, hvor der er en vis risiko 

forbundet med branchen, kan det være en god ide at stifte et selskab med begrænset hæftelse. I 

Claus’ tilfælde, hvor han kan risikere, at han skal købe materialer på kredit med en kortere 

betalingsfrist, end han selv giver sine debitorer, er der en risiko forbundet hermed. Hæftelsen i et 

selskab er som sagt begrænset, hvilket blandt andet betyder at en kreditor ikke kan stille sit krav 

mod ejerens private formue, og derfor er risikoen er mindre sammenlignet med en personlig 

virksomhed hvor der hæftes personligt. 
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2.2.4 Bogføring og regnskab  

Ligesom personligt ejede virksomheder, er kapitalselskaber underlagt bogføringsloven, som 

beskrevet jf. tidligere afsnit om bogføring for personligt ejede virksomheder. Selskaber opdeles ud 

fra størrelse af virksomheden i 4 forskellige regnskabsklasser. Som det nævnes længere nede 

under punkterne for de enkelte regnskabsklasser, er et selskab uanset størrelse forpligtet til at 

indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, som bliver offentliggjort, således at alle kan gå ind 

og se det. En årsrapport består af flere lovpligtige dele samt eventuelle supplerende oplysninger, 

som frivilligt kan tilvælges. De frivillige beretninger kan f.eks. være information om virksomhedens 

sociale ansvar, miljøansvar mv. 

Jf. ÅRL §22 skal en række lovpligtige elementer kan nævnes i årsrapporten: 

- Betegnelsen ”Årsrapport” 

- Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og adresse. 

- Regnskabsperioden 

- Navn på dirigenten for generalforsamlingen 

- Dato for godkendelse af årsrapporten 

- Hertil kommer en række af krav til de enkelte regnskabsklasser. 

Klasse A-virksomheder omfatter personligt ejede virksomheder og andre virksomheder med 

begrænset ansvar. De er ikke forpligtede til at aflægge årsregnskab. Hvis virksomheden vælger at 

aflægge årsrapport frivilligt, skal man som minimum overholde reglerne for regnskabsklasse A. 

Først og fremmest er klasse A-virksomheder omfattet af årsregnskabslovens §11, som siger at 

årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske forhold. Desuden skal 

der jf. årsregnskabslovens §13 leves op til forskellige krav som konsistens, periodisering, going 

concern og væsentligt mv. Alle regnskabsklasserne skal overholde disse generelle krav til 

årsrapportens aflæggelse.  

Klasse B-virksomheder er forpligtet til at udarbejde en årsrapport jf. årsregnskabslovens § 22. 

Årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Rapporten skal indeholde en 

ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, redegørelse for anvendt 
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regnskabspraksis, noter, samt en eventuel revisionspåtegning. Såfremt en revisor har 

underskrevet en påtegning/erklæring til årsrapporten, skal denne også indgå i årsrapporten.  

Klasse C-virksomheder er ligeledes forpligtet til at indberette en årsrapport bestående af samme 

lovpligtige dele som en klasse B-virksomhed. Som en tilføjelse skal selskabets årsrapport også skal 

indeholde en hoved- og nøgletalsoversigt, egenkapitals opgørelse, pengestrømsopgørelse samt en 

revisionspåtegning.  

Kravene til Klasse D-virksomheder er identiske med kravene til klasse C-virksomheder. 

2.2.5 Revisionspligt 

Alle selskaber i virksomhedsklasse B, C og D har pligt til at få årsregnskabet revideret af en revisor. 

Dog kan virksomheder i regnskabsklasse B fravælge revisionen, såfremt den ikke overskrider to ud 

af tre af nedenstående grænser i to på hinanden følgende år.  

 

 

Figur 4: Regnskabsklasser (PWC) 
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- Nettoomsætning over 8 millioner kr. 

- Balancesum over 4 millioner kr. 

- Et gennemsnitligt antal ansatte over 12. 

Da virksomheder i regnskabsklasse A ikke er forpligtede til at aflægge årsrapport, er de heller ikke 

omfattet af revisionspligt. 

2.2.6 Ledelsesstruktur 

Et selskab kan enten ledes af en direktion eller en bestyrelse, dog skal alle selskaber have en 

direktion som varetager den daglige ledelsen og drift. Et aktieselskab skal både have en direktion 

og en bestyrelse. Direktionens rolle er at stå for den daglige ledelse og drift. Bestyrelsens rolle er 

at stå for den strategiske ledelse og udstikke retningen for virksomheden.  

 

2.2.7 Udlodning af udbytte 

Udbytte defineres som måden hvorpå et selskab kan give en del af overskuddet tilbage til 

selskabets ejere. Selskabet ledelse har et ansvar for at sikre, at der ikke udloddes og udbetales 

mere i udbytte, end hvad der vil være økonomisk ansvarligt. Det betyder, at udlodningen ikke må 

skade selskabet eller dets kreditorer. 

Et selskab kan enten udbetale et ordinært udbytte på grundlag af den godkendte årsrapport. 

Udbyttet vedtages på den ordinære generalforsamling.  Der kan også udbetales et ekstraordinært 

udbytte på baggrund af den senest aflagte årsrapport. Dette vedtages på en ekstraordinær 

generalforsamling jf. SLL §179. 

Udbyttet beskattes for private med 27% for de første 56.500 kr. i 2021. Er udbyttet mere end 

56.500 kr. skal der betales 42% i udbytteskat for det beløb som overstiger 56.500 kr. Hvis man er 

gift, er beløbet det dobbelte, 113.000 kr. Hvis selskabet ejes af et holdingselskab med mere end 

10% ejerandel, kan holdingselskabet modtage udbytte uden at der betales udbytteskat.  
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2.2.8 Ulovligt aktionærlån og skærpede krav til revisor for indberetning 

Selskaber må som hovedregel ikke yde lån til sin ejer eller til ledelsen. På trods af reglerne har FSR 

vurderet, at der eksisterer ulovligt lån i omkring 10.000 selskaber hvoraf kun 3.258 blev 

indberettet i 2016, mens et sted mellem 2.840 og 6.934 selskaber uden revision eller udvidet 

gennemgang ville have fået en sådan bemærkning, hvis de havde valgt revision eller udvidet 

gennemgang.3  

Ved udgangen af 2019 vedtog Erhvervsstyrelsen med øjeblikkelig virkning, at alle landets revisorer 

har pligt til at indberette ulovlige lån, de ser hos kunderne, til SØIK. Endda uden at måtte fortælle 

kunderne om indberetningen. Indberetningspligten gælder uanset om der er tale om revision, 

udvidet gennemgang eller en assistance med opstilling. Grundet revisors tavshedspligt er det ikke 

tilladt at orientere kunden om indberetningen.  

Indberetningspligten gælder alle ulovlige lån uanset størrelse, og uanset om lånet efterfølgende er 

indfriet. Hvis der er konstateret et ulovligt lån, skal lånet beskattes hos låntageren som løn eller 

udbytte og revisor skal omtale lånet i sin erklæring på revisions eller udvidet gennemgang. Ved 

Review og assistance erklæring er det ikke et krav, at det nævnes i revisors erklæring.  

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/nu-skal-ulovlige-aktionaerlaan-indberettes-til-
bagmandspolitiet 
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3.0 Skatteretlige forhold 

3.1 Personlige virksomheder 

Personligt ejede virksomheder er som tidligere nævnt ikke en selvstændig juridisk enhed, men er i 

forlængelse af virksomhedens indehaver. Overskuddet i en personligt ejet virksomhed bliver som 

udgangspunkt beskattet efter personskatteloven, som er loven der også omfatter almindelige 

lønmodtagere. Der er dog som selvstændig erhvervsdrivende lavet nogle andre muligheder for 

beskatning, som kan være mere fordelagtig i nogle tilfælde.  

3.1.1 Personskatteloven 
Personskatteloven er grundstenen i det nuværende beskatningssystem for personer og 

erhvervsdrivende. Personskatteloven var en del af de store ændringer der skete i 

beskatningssystemet med skattereformen i 1987. Som selvangivelsessystemet er bygget op i dag, 

er beskatning efter personskatteloven det automatiske valg. Det betyder, at hvis den 

erhvervsdrivende vælger ikke at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen så 

beskattes virksomhedens resultat automatisk efter bestemmelserne i personskatteloven.  

3.1.1.1 Skattemæssige forhold   
Ved anvendelse af personskattelovens bestemmelser er det samlede overskud fra virksomheden 

den personlige indkomst, og renter skal fragå i kapitalindkomsten. Overskuddet beskattes med op 

til 52,06%, som udgør skatteloftet i 2021, hvorimod renter kun har fradragsværdi på ca. 32%. PSL 

er derfor mest relevant for dem, som ikke ønsker/kan spare op i virksomheden, og hvis der ikke er 

væsentlige renteudgifter i virksomheden.  

AM-Bidrag: Der skal betales et arbejdsmarkedsbidrag ligesom alle andre med en lønindkomst 

uanset alder eller indkomstniveau på 8%. 

Jf. PSL §5 opgøres summen af indkomstskatten til staten af følgende 7 parametre.  

1. Bundskat efter §6 

Bundskatten er den del af indkomstskatten, der betales til staten. Man ”slipper” kun for at betale 

bundskat hvis man tjener mindre end personfradraget, der i 2021 udgør 46.700. Bundskatten 

ligger på 12,11% og beregnes af den skattepligtige indkomst jf. reglerne i PSL §6.  
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2. Topskat efter §7 

For indkomståret 2021 udgør bundfradraget 544.800 kr. Hvis den personlige indkomst overstiger 

dette beløb, beskattes man med yderligere 15% af den del af indkomsten der overstiger 

bundfradraget. For indkomståret 2021 udgør den maksimale skatteprocent, også kaldet 

skatteloftet, 52,06%. Hvis summen af skatteprocenterne efter §§ 6, 7, og 8 tillagt den 

skattepligtiges kommunale indkomstskatteprocent overstiger 52,06% nedsættes topskatten så 

den samlede skat ikke overstiger skatteloftet. 

3. Udligningsskat efter §7a 

Udligningsskatten er afskaffet i 2018. 

4. Sundhedsbidrag efter §8 

Sundhedsbidraget blev endeligt udfaset i 2018, i stedet er bundskatten forhøjet tilsvarende. 

5. Skat af aktieindkomst efter §8a 

Skat af aktieindkomst der ikke overstiger et beløb på kr. 56.500 beskattes med 27%. skat af 

aktieindkomst der overstiger det grundbeløb beregnes med 42% skat. 

6. Skat af CFC-indkomst efter § 8b 

CFC-indkomst udgør indkomster fra udenlandske selskaber og foreninger. Case virksomheden har 

ingen CFC-indkomst, hvorfor dette ikke vil blive uddybet yderligere. 

7. Skat svarende til kommunal indkomstskat efter §8c 

For personer der omfattes af kildeskattelovens §2 stk. 1 nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 9-27 eller §2 stk. 2 

beregnes en skat svarende til kommunal indkomstskat af den skattepligtige almindelige indkomst. 

Den kommunale indkomstskat er forskellig fra kommune til kommune, og ligger i 2021 omkring 

25%.  
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3.1.1.2 Indkomsttyper i personskatteloven 

For personer, der er skattepligtige i Danmark, opgøres den skattepligtige almindelige lønindkomst 

efter personskatteloven. Indkomstskatten beregnes herudover af kapitalindkomst, aktieindkomst, 

ligningsmæssige fradrag og CFC-indkomst. Den skattepligtige indkomst beregnes således: 

Personlig indkomst +/ kapitalindkomst – ligningsmæssige fradrag = skattepligtig indkomst. 

 

Figur 5: Skattepligtig indkomst, egen tilvirkning 

 

3.1.1.3 Kapitalindkomst 

Som nævnt opgøres der en personlig indkomst i PSL, men der opgøres også en kapitalindkomst. 

Kapitalindkomsten indgår ikke i den personlige indkomst jf. PSL §3. Kapitalindkomsten er de 

indtægter og omkostninger, som stammer fra ejerens formue. PSL §3 viser, at der er 16 punkter 

med poster som har indflydelse på kapitalindkomsten. Vi vil her nævne de som oftest ses: 

1. Renteindtægter og renteudgifter. 

2. Kursgevinster og kurstab 

3. Rentekorrektioner 

Beskatningen af kapitalindkomsten sker efter nettoindkomstprincippet. Det betyder, at hvis 

eksempelvis renteindtægter og renteomkostninger går ud med hinanden sker der ingen 

beskatning. Såfremt at kapitalindkomsten er positiv bliver den selvstændige beskattet som ved 

den personlige indkomst fratrukket AM-bidrag, da kapitalindkomsten ikke er 

arbejdsmarkedsrelateret. Ved positiv kapitalindkomst har den selvstændige et bundfradrag på 

46.800 kr. i forhold til topskatten og dermed skal der ikke betales topskat af de første kr. 46.800. I 
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tilfælde af negativ kapitalindkomst kan man ikke fradrage dem i den personlige indkomst, dog kan 

den fradrages i kirkeskatten og kommuneskatten. Jf. PSL § 19 stk. 2. kan man maksimalt beskattes 

42% af kapitalindkomstgrundlaget. 

Hvis den selvstændige har aktieindkomst, gælder reglerne for beskatning at hvis aktieindkomsten 

ikke overstiger et grundbeløb på kr. 56.500 udgør beskatningen 27%. Skat af aktieindkomst, som 

overstiger grundbeløbet på kr. 56.500, beregnes med 42% skat. Begge udfald medregnes i 

slutskatten jf. PSL § 8a. 

3.1.1.4 Ligningsmæssige fradrag 

Ved brug af personskatteloven er der en række fradrag som reguleres i ligningsloven. Når et 

fradrag gives som et ligningsmæssigt fradrag er skatteværdien af fradraget omkring 30%. Det 

betyder med andre ord, at et ligningsmæssigt fradrag på kr. 10.000 reducerer skatten med cirka 

kr. 3.000. Et ligningsmæssigt fradrag reducerer ikke topskatten men gives kun i den personlige 

indkomst. 

De mest kendte og benyttede fradrag er følgende: 

1. Befordringsfradrag 

2. Bidrag til velgørenhed 

3. Faglige kontingenter (eksempelvis fagforening og a-kasse) 

4. Servicefradrag (Vinduespudsning og rengøring) 

5. Håndværkerfradrag (Energirenoveringer og klimatilpasning) 

6. Beskæftigelsesfradrag jf. LL§ 9J stk. 2. Beskæftigelsesfradraget varierer afhængigt af 

indkomst og udgør 10,6% af lønnen i 2021, dog højest 40.600. Kravet for at anvende 

fradrag er at man skal betale arbejdsmarkedsbidrag. SKAT fastsætter fradraget ud fra de 

oplysninger som man har givet på forskudsopgørelsen.  
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Figur 6: eksempel på opgørelse af skattepligtig indkomst (egen tilvirkning) 

Ovenstående er et eksempel på, hvordan en opgørelse af den personlige indkomst kan se ud for 

både lønmodtagere, men også for selvstændige erhvervsdrivende der bliver beskattet efter PSL. I 

dette tilfælde vil lønindkomsten bestå af overskuddet af virksomheden. 

3.1.1.5 Beregning af skat ved PSL 

Som tidligere nævnt består skatten efter personskatteloven både af AM-bidrag, bundskat, 

kommuneskat, kirkeskat og topskat. AM-bidraget bliver udregnet af den samlede lønindkomst 

eller det samlede overskud af den selvstændige virksomhed. Bundskatten, kommuneskat og 

kirkeskat beregnes alle ud fra den skattepligtige indkomst, som er den samlede indkomst der står 

til beskatning efter ligningsmæssige fradrag jf. ovenstående figur. 

Inden skatten beregnes, fratrækkes personfradraget. Topskatten bliver beregnet som 15% af al 

indkomst der overgår bundfradraget efter der er trukket AM-bidrag. I tilfælde af, at den samlede 

skat, eksklusive AM-bidrag, overstiger skatteloftet på 52,06%, vil der ske et nedslag i topskatten. 
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Der er udarbejdet et eksempel nedenfor. Der er i eksemplet brugt gennemsnitlige satser for 

kommuneskat og kirkeskat. 

 

Figur 7: Beregning af skat, egen tilvirkning 

I ovenstående eksempel overstiger den samlede skat altså skatteloftet med 0,75%, da den 

samlede skatteprocent vil udgøre 52,81%. Derfor bliver topskatten sat ned til 14,25%. Den 

skattepligtige indkomst er tidligere opgjort til 796.900 kr., og bundskat, kommuneskat og kirkeskat 

bliver alle udregnet som skattepligtig indkomst – personfradrag = skattegrundlag, hvorfor 

grundlaget bliver 750.200 kr. Der gives desuden nedslag for negativ kapitalindkomst på 8% af den 

samlede negative kapitalindkomst.  

3.1.1.6 Underskud i PSL 

PSL § 13 stk. 1-4 omhandler reglerne for underskud i den skattepligtige indkomst og personlige 

skat for henholdsvis enlige og gifte skattepligtige. Hvis den skattepligtige indkomst udviser 

underskud, beregnes skatteværdien af underskuddet med beskatningsprocenten for 

sundhedsbidrag jf. §8 og beskatningsprocenterne for kommunal indkomstskat og kirkeskat med 

beskatningsprocenterne efter §8c.  

 

Skatteværdien af underskuddet modregnes i den nævnte rækkefølge i skatterne efter §§6, og 7, og 

7a og 8a stk. 2. Er der resterende underskud til fremførsel til fradrag i den skattepligtiges 

indkomst, fremføres det til senere indkomstår. Hvis den skattepligtige er gift, kan underskuddet 

anvendes til modregning i ægtefællens positive indkomster jf. PSL §13 stk. 2. Underskud, som er 

opstået i indkomstår før ægteskab, kan fremføres til modregning hos ægtefællen, såfremt at 

ægtefællerne er samlevende ved udgangen af indkomståret, hvor der modregnes. 
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I tilfælde af en tvangsakkord eller gældssanering indebærer det at uudnyttede fradragsberettigede 

underskud nedsættes med det beløb, som gælden er nedsat med jf. PSL §13 a stk. 1. 1. 

Nedsættelsen har virkning fra det indkomstår hvor forslaget om rekonstruktion med 

tvangsakkorden bliver stadfæstet, eller der bliver afsagt kendelse om gældssanering. Det 

fremførselsberettigede underskud begrænses med det eftergivende beløb ved opgørelse af den 

skattepligtige- og personlige indkomst.  

3.1.2 Virksomhedsskatteordningen 
I 1987 blev der lavet en ny skattereform, hvor måden hvorpå fysiske personers skat blev udregnet, 

ændredes markant. Tidligere skulle der blot opgøres en skattepligtig indkomst, men efter den nye 

reform skulle fysiske personers indkomst opdeles i personlig indkomst, kapitalindkomst og 

aktieindkomst. Dette betød blandt andet, at flere fradrag ikke fik den fulde fradragsværdi som 

tidligere, hvor f.eks. erhvervsmæssige renter kun kunne fradrages i kapitalindkomsten hvilket 

betød en forringet skattemæssig værdi af fradraget. I forbindelse med skattereformen indførte 

man virksomhedsskatteordningen (VSO), som blandt andet skulle sikre, at alle erhvervsdrivende 

stadig kunne få fuld fradragsret for alle erhvervsmæssige omkostninger.4 

En anden grund til at virksomhedsskatteordningen blev indført, var for at give de erhvervsdrivende 

bedre mulighed for at styrke og udvide virksomheden. Der er i virksomhedsskatteordningen 

mulighed for at opspare overskud i virksomheden med en lempet beskatning i forhold til den del 

af overskuddet der hæves til privatforbrug, og dermed en mulighed for at styrke likviditeten i 

virksomheden. Muligheden for opsparet overskud giver også erhvervsdrivende med svingende 

indkomster en mulighed for at udjævne overskuddene over flere år.   

Virksomhedsskatteordningens bestemmelser fremgår af virksomhedsskatteloven (VSL).  

3.1.2.1 Opdeling af økonomi 

Jf. VSL §1 er det kun personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, der kan indgå i 

virksomhedsskatteordningen. Der skal ved indberetning af selvangivelsen oplyses, hvorvidt man 

benytter virksomhedsskatteordningen det pågældende år jf. VSL §2 stk. 2. Her fremgår det også, 

at valget kun gælder et indkomstår ad gangen, hvorfor det er muligt at indtræde og udtræde 

 
4 Grundlæggende skatteret 2020, s. 375 
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løbende. Hvis indehaveren driver flere virksomheder, behandles alle virksomhederne som én i 

virksomhedsskatteordningen. 

Jf. VSL §2 stk. 1 er der ved benyttelse af virksomhedsskatteordningen pligt til at adskille 

virksomhedens økonomi og indehaverens privat økonomi, modsat ved beskatning efter PSL, og 

pligt til at bogføringen skal opfylde bogføringslovens krav. Det er udelukkende virksomhedens 

økonomi, der kan beskattes efter virksomhedsskatteloven, og det er ikke muligt at udelukke nogle 

af virksomhedens aktiver fra virksomhedsskatteordningen. Aktiver, der benyttes både 

erhvervsmæssigt og personligt, kan som udgangspunkt ikke indgå i virksomhedsskatteordningen, 

dog er der jf. VSL §1 stk. 3. undtagelser. Det drejer sig bl.a. om den erhvervsmæssige del af en 

blandet benyttet ejendom, biler med blandet benyttelse, samt telefon, telefonabonnement, 

internet og lignende.  

3.1.2.2 Indskudskonto 

Et af kravene for at bruge virksomhedsskatteordningen er, at der skal opgøres en såkaldt 

indskudskonto. Indskudskontoen bruges til at opgøre hvilke aktiver og passiver indehaveren har 

indskudt i virksomheden, samt værdien heraf, i starten af det første indkomstår. Det fremgår af 

VSL §3 stk. 3. at indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver fratrukket de 

indskudte passiver.  

Efter værdien af indskudskontoen er fastsat i starten af første indkomstår fastfryses værdien. Der 

skal altså ikke ske løbende værdireguleringer, som af- eller nedskrivninger, og værdien påvirkes 

kun jf. VSL §3 stk. 6. ved yderligere indskud, eller hævninger af tidligere indskudt. Indskudskontoen 

har to formål, hvor det først og fremmest er en form for egenkapital, der viser hvad indehaveren 

har indskudt i virksomheden. De indskudte aktiver er allerede beskattede midler, og derfor er 

indskudskontoen et udtryk for, hvor meget indehaveren kan hæve i virksomheden uden der skal 

ske beskatning.  

Derudover har indskudskontoen også en funktion, i forhold til om der skal foretages 

rentekorrektion jf. VSL §11 stk. 1. Her fremgår det, at hvis indskudskontoen er negativ ved starten 

af virksomhedsordningens anvendelse, eller ved indkomstårets afslutning, skal der foretages 

rentekorrektion. Det skyldes at den negative indskudskonto kan indikere, at der er indskudt 

private lån i virksomheden. Rentekorrektionen skal derfor medføre at fradragsværdien af 
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renteudgifterne bliver reduceret, så indehaveren ikke får en højere fradragsværdi, end hvis lånet 

var optaget privat. Dog fremgår det af VSL §3 stk. 5., at hvis indehaveren kan dokumentere, at alle 

indskudte aktiver og passiver vedrører virksomhedens økonomi, så kan indskudskontoen reguleres 

til 0.  

3.1.2.3 Indkomst og opsparing 

Som tidligere nævnt skal indkomsten, ved brug af virksomhedsskatteordningen, opdeles i 

erhvervsmæssig og personlig indkomst, da det udelukkende er den erhvervsmæssige del af 

økonomien, der kan indgå i virksomhedsskatteordningen. Det skyldes, at indehaveren ved brug af 

virksomhedsskatteordningen nøjes med at opgøre én samlet skattepligtig indkomst for 

virksomhedens økonomi og dermed undgår at opdele indkomsten i personlig indkomst og 

kapitalindkomst.  

Ved at lave en samlet skattepligtig indkomst for virksomhedens økonomi betyder det, at alle 

udgifter kan fradrages i denne, inklusive renteudgifter. Dermed opnås der fuld fradragsværdi for 

renteudgifter, modsat beskatning efter PSL, hvor der kun opnås fradrag i kapitalindkomsten. Den 

samlede skattepligtige indkomst, der opspares i virksomheden, beskattes foreløbigt jf. VSL §10 stk. 

2. med den selskabsskattesats der fremgår af SEL §17 stk. 1., der siden 2016 har været 22%.  

 

 

Figur 8: Virksomhedskatteordningen (egen tilvirkning) 

Som det blev nævnt indledningsvist i afsnittet, er det muligt at dele virksomhedens overskud i to 

dele, nemlig opsparet overskud og hævet overskud. Det opsparede overskud bliver foreløbigt 
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beskattet med samme skattesats som selskaber, der siden 2016 har været 22%. Det betyder, at 

virksomheden har mulighed for at beholde 78% af overskuddet i virksomheden. Ved brug af PSL, 

hvor alt overskud beskattes, kan betales en skattesats på helt op til skatteloftet, der i 2021 er 

52,06%. Dette giver virksomheden en bedre mulighed for både at udvide og styrke virksomheden. 

Ligeledes giver det muligheden for at beholde kapitalen i virksomheden og konjunkturudligne ved 

dårligere indkomstår.  

3.1.2.4 Hævet overskud og hæverækkefølge 

Den del af overskuddet, der ikke opspares i virksomheden, kaldes det hævede overskud. Det 

hævede overskud skal opdeles i to, kapitalafkast og personlig indkomst, hvor kapitalafkastet 

beregnes jf. VSL §7. Her fremgår det, at kapitalafkastet beregnes som afkastgrundlaget ganget 

med afkastsatsen, der siden 2018 har været 0%. Af den årsag har det ikke været muligt at beregne 

et kapitalafkast til beskatning som kapitalindkomst de seneste år. Afkastgrundlaget beregnes som 

virksomhedens aktiver fratrukket virksomhedens gæld ved indkomstårets start. Kapitalafkastet 

bliver beskattet som kapitalindkomst jf. PSL §4 stk. 1, og den personlige indkomst bliver beskattet 

som personlig indkomst jf. PSL §3 stk. 1.   

Det fremgår af VSL §5, at værdier, der overføres fra virksomheden til den private økonomi, skal 

foretages i en bestemt rækkefølge. Hæverækkefølgen er som følgende: 

1. Kapitalafkast efter § 7, der vedrører det forudgående indkomstår, og som overføres til den 

skattepligtige inden oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13. 

2. Overskud efter fradrag af kapitalafkast (resterende overskud) efter § 10, stk. 1, der 

vedrører det forudgående indkomstår, og som overføres til den skattepligtige inden 

oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13. 

3. 3) Overskud i det pågældende år: 

a. Kapitalafkast efter § 7, der overføres til den skattepligtige inden udløbet af 

oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13, for indkomståret. 

b. Overskud efter fradrag af kapitalafkast (resterende overskud) efter § 10, stk. 1. 

4.  Opsparet overskud.   
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5. Indestående på indskudskonto.5 

Hæverækkefølgen har dog ikke den store betydning i forhold til at vælge virksomhedsform. Derfor 

vil dette ikke blive uddybet yderligere. 

3.1.3 Kapitalafkastordningen 

Som det kan ses af foregående afsnit kan virksomhedsskatteordningen være meget kompliceret. 

Som et alternativ til både PSL og virksomhedsskatteordningen er der mulighed for at gøre brug af 

kapitalafkastordningen (KAO). Ved brug af kapitalafkastordningen beregnes der et kapitalafkast på 

samme måde som i virksomhedsskatteordningen jf. VSL §7. Dette gør, at der er mulighed for at få 

fuld fradragsret for erhvervsmæssige renter. Kapitalafkastordningen giver dog kun en fordel hvis 

de erhvervsmæssige renter er af en forholdsvis stor størrelse, og den er sjældent set i praksis. 

Desuden har afkastsatsen siden 2018 været 0%, hvorfor det ikke findes relevant at tage denne 

beskatningsform i betragtning.   

3.2 Kapitalselskaber 

Kapitalselskaber er, som tidligere nævnt, betragtet som selvstændige juridiske enheder. Derfor 

betragtes kapitalselskaber også som selvstændige skattesubjekter. Kapitalselskaber indtræder i 

skattepligten ved stiftelsen af selskabet. Det sker ved underskrift af stiftelsesdokumentet jf. SEL §4 

stk. 1.  

Jf. SEL §10 opgøres den skattepligtige indkomst på baggrund af indkomståret. Selskaber behøver 

ikke nødvendigvis at vælge kalenderåret som indkomstår, men kan vælge andre skæringsdatoer 

som f.eks. 1/7 - 30/6. Et kapitalselskab kan ved første regnskabsår have en indkomstperiode på op 

til 18 måneder jf. SEL §4 stk. 2. I tilfælde af et selskab har et andet regnskabsår end kalenderåret, 

vedrører den skattepligtige indkomst det år, hvor regnskabsåret slutter. 

3.2.1 Selskabsbeskatning 

Kapitalselskaber, der er omfattet af SEL §1 stk. 1, nr. 1-2 b, 2 d-2 j og 3 a-6, og §3, stk. 7, hvor både 

aktie- og anpartsselskaber indgår, er underlagt aktieselskabsbeskatningen. 

Aktieselskabsbeskatningen har siden 2016 været på 22% af den skattepligtige indkomst jf. SEL §17 

stk. 1. Inden skatten beregnes skal der jf. SEL §22 rundes ned til nærmest 100 delelige kronebeløb.  

 
5 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2002/1 
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Jf. SEL §8 stk. 1 opgøres den skattepligtige indkomst efter statsskattelovens (SL) almindelige regler. 

Reglerne i SL §4-6, der beskriver hvilke indtægter og udgifter der skal medregnes i den samlede 

skattepligtige indkomst, gælder altså også for kapitalselskaber. Kapitalselskaber er ligeledes 

omfattet reglerne i ligningsloven og afskrivningsloven, og er også underlagt reglerne i 

ejendomsavance-beskatningsloven, kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven m.fl.  

Nedenstående eksempel viser, hvordan en opgørelse af den skattepligtige indkomst kan se ud. Der 

er i eksemplet lavet en regnskabsmæssig regulering af udskudt skat, hvorfor posten ”Skat af årets 

resultat” er 40.000 lavere end den udregnede selskabsskat i bunden af eksemplet.  

 

Figur 9: Skattepligtig indkomst, selskaber (egen tilvirkning) 

 

Selskabsskatten betales i løbet af året i form af aconto opkrævninger jf. SEL §29A stk. 1. Aconto 

skatteraterne bliver udregnet som 50% af gennemsnittet af de foregående 3 års indkomstskat, og 

afregnes 2 gange årligt, i marts og i november måned. Det er desuden muligt jf. SEL §29A stk. 6. at 

lave det der kaldes en frivillig indbetaling, hvis det skønnes at de fastsatte aconto-rater ikke er 
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tilstrækkelige. Der er tre muligheder for frivillige indbetalinger, i marts og november i 

indkomståret, samt i februar efter indkomståret er afsluttet. Eventuel restskat skal afregnes i 

november måned.  

3.2.2 Underskud 

Det er i tilfælde af underskud i et eller flere indkomstår muligt at fremføre disse og fradrage 

underskuddene i den skattepligtige indkomst i efterfølgende regnskabsår jf. SEL §12 stk. 1. Der er 

dog en grænse for, hvor meget underskud der kan fradrages 100% jf. SEL §12 stk. 2. Grænsen er på 

2021-niveau 8.767.500 kr. hvor den del, der overstiger dette beløb, kun kan fradrages med 60%.  

3.2.3 Sambeskatning 

Selskaber, der er koncernforbundne, skal jf. SEL §31 stk. 1. indgå i en sambeskatning. Selskaber er 

koncernforbundne, når et selskab har bestemmende indflydelse over 50% af 

stemmerettighederne i et andet selskab. Ved sambeskatning forstås, at alle selskaberne i en 

koncern bliver betragtet som en enkelt skatteenhed.  

For sambeskattede selskaber gælder det, at der laves en samlet skattepligtig indkomst for hele 

kredsen, som afregnes hos administrationsselskabet. Når der laves en samlet skattepligtig 

indkomst for hele sambeskatningskredsen, betyder det, at alle selskabernes skattepligtige 

indkomst slås sammen. Derfor kan eventuelle underskud i dele af sambeskatningskredsen 

modregnes den skattepligtige indkomst i de dele af kredsen, der er overskudsgivende.  

Hvis et selskab har genereret underskud i en periode før indgåelse i en sambeskatningskreds, er 

det ikke muligt at udnytte disse underskud i kredsen, men er det der kaldes særunderskud, som 

kun kan udnyttes af det selskab der har genereret underskuddet. 
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4.0 Analyse af case 

I nærværende afsnit laves der en analyse af den i indledningen omtalte case. Formålet er at 

analysere, hvilken virksomhedsform og beskatningsform der er den mest optimale for Claus. Der 

er taget udgangspunkt i 3 forskellige scenarier, hvor der i de enkelte scenarier vil ske udregning af 

skatterne hvis Claus vælger 1. selskabsform, 2. personlig virksomhed med beskatning efter PSL og 

3. personlig virksomhed med beskatning efter virksomhedsskatteordningen. I analysen startes der 

med scenariet hvor Claus taber udbuddet, hvorefter der vil være gennemgang af scenariet hvor 

Claus skal dele udbuddet med en anden. Sidst vil det sidste scenarie, hvor Claus vinder udbuddet 

alene, blive gennemgået.  

 

4.1 Scenarie 1 – Claus taber udbuddet  

I dette scenarie taber Claus’ virksomhed udbuddet, hvilket betyder, at han får et underskud på 

400.000 kr., første år. Andet år vil der være et overskud på 200.000 kr., og tredje år vil 

overskuddet være på 1.000.000 kr.  

 

4.1.1 Beregning ved selskabsform 

Hvis Claus vælger at starte virksomheden i selskabsform, er der jf. teoriafsnittet en del krav til 

stiftelse i form af vedtægter, stiftelsesdokumenter og lignende. Desuden er der kapitalkrav på 

40.000 kr. som det antages. at Claus ville vælge at stifte selskabet med.  

4.1.1.1 År 1 – underskud på 400.000 kr. 
Som det fremgår af casen, har Claus et underskud på 400.000 kr. regnskabsmæssigt i første 

regnskabsår. Da selskabet har underskud, er den skattepligtige indkomst negativ, og derfor er der 

ingen selskabsskat til betaling. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst udregnes ved først at 

tage årets regnskabsmæssige resultat. Hertil tillægges ej fradragsberettigede omkostninger. Det 

kan eksempelvis være regulering af tab på debitorer, ikke fradragsberettigede renteomkostninger 

og repræsentationsomkostninger.  

De ikke fradragsberettigede omkostninger fratrækkes årets regnskabsmæssige resultat, hvilket 

giver den skattepligtige indkomst som i første regnskabsår er negativ. Da resultatet og den 
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skattepligtige indkomst er negativ, har selskabet adgang til at fremføre det uudnyttede underskud 

til modregning i positiv skattepligtig indkomst i de efterfølgende indkomstår jf. SEL § 12 stk. 1. Det 

betyder, at selskaber kan modregne årets underskud i fremtidige overskud og derved nedsættes 

skatten, i forhold til hvis der ikke havde været underskud. På den måde er det lettere at klare sig 

gennem de år, der ikke giver overskud.   

Gennem regnskabsåret har Claus fået 300.000 kr. i løn i selskabet. De 300.000 kr., skal tillægges 

selskabets underskud, hvorfor det samlede underskud i stedet bliver 700.000 kr. AM-bidraget 

udregnes ud af den samlede løn på 300.000 kr. Bundskat, kommuneskat og kirkeskat udregnes ud 

fra den skattepligtige indkomst fratrukket personfradrag. Indkomsten ligger under bundfradraget 

for topskat, og der skal derved ikke betales topskat.  

 

 

Figur 10: skattepligtig indkomst, egen tilvirkning 

 

Den samlede skattebetaling vedr. Claus’ løn bliver 67.082 kr. jf. nedenstående tabel. 
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Figur 11: beregning af skat, egen tilvirkning 

 

Selskabet er stiftet med en kapital på 40.000 kr. og der vil derfor være en negativ egenkapital, idet 

at årets resultat er et underskud på 700.000 kr. hvilket giver en negativ egenkapital på 660.000 kr. 

Så længe egenkapitalen er negativ, vil det ikke være muligt at udlodde udbytte, i og med der ikke 

er nogle frie reserver i selskabet at udlodde udbytte af. Ligeledes skal ledelsen redegøre for, 

hvordan den har tænkt sig at reetablere egenkapitalen i årsrapporten.  

 

Figur 12: egenkapitalopgørelse, egen tilvirkning 

Nedenfor er det illustreret, at selskabet har en tilgang i uudnyttet skattemæssigt underskud for 

indkomståret 2021 på 700.000 kr. til modregning i senere års overskud. Med underskud til 

fremførsel menes der, at virksomheden kan realisere et overskud på 700.000 kr. i de kommende 

regnskabsår før at der skal betales selskabsskat.   

 

 

Figur 13: Uudnyttede skattemæssige underskud, egen tilvirkning 
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4.1.1.2 År 2 – Overskud på 200.000 kr.  
I år to har Claus fået en oparbejdet en større kundekreds og har fået vendt sidste års underskud til 

et overskud på 200.000 kr. før løn. Claus’ løn udgør igen i år 300.000 kr. hvilket giver et underskud 

på 100.000 kr. for året. Selskabet havde et underskud på 700.000 kr. i første regnskabsår og et 

underskud på 100.000 kr. i år.  

Illustreret i figuren nedenfor ses det at selskabet har et underskud til fremførsel fra år 2021 på 

700.000 kr., og en tilgang på 100.000 kr. i år. Det betyder at selskabet ikke skal betale selskabsskat 

af de første 800.000 kr. i skattepligtig indkomst i fremtidige regnskabsår.  

 

 

Figur 14: Uudnyttede skattemæssige underskud, egen tilvirkning 

 

Claus’ løn er identisk med første år og lige så med de skattemæssige beregninger og der henvises 

derfor til figuren i år 1., som viser udregningen af den skattepligtige indkomst, hvor skatten udgør 

67.082 kr.  

Da selskabet har underskud igen i år, forringes egenkapitalen yderligere og der kan derfor heller 

ikke udloddes og udbetales udbytte til hovedanpartshaveren i år 2. Figuren nedenfor viser, at 

selskabet har en negativ egenkapital på 760.000 kr. Igen i år skal ledelsen redegøre for, hvordan 

den har tænkt sig at reetablere egenkapitalen i årsregnskabet.  

 

 

Figur 15: egenkapitalopgørelse, egen tilvirkning 
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4.1.1.3 År 3 – overskud på 1.000.000 kr.  

I år 3 har Claus fået mere gang i hjulene og har nu et regnskabsmæssigt overskud på 1.000.000 kr.  

Fratrukket en løn på 300.000 kr. har selskabet et regnskabsmæssigt overskud og en skattepligtig 

indkomst på 700.000 kr.  De skattemæssige forhold ved lønnen er uændret, og der henvises derfor 

igen til figuren i år 1., som viser udregningen af den skattepligtige indkomst, hvor skatten udgør 

67.082 kr. 

Selskabet havde et uudnyttet skattemæssigt underskud primo på 800.000 kr. I år har selskabet en 

afgang på 700.000 kr., og der er derfor igen ingen selskabsskat til betaling. Der er fortsat et 

underskud til fremførsel på 100.000 kr., hvilket betyder, at der ikke skal betales selskabsskat af de 

første 100 t.kr næste regnskabsår. Hvis selskabet ikke havde haft uudnyttede skattemæssige 

underskud fra tidligere år, havde selskabskatte udgjort 154.000 kr. forudsat at skatteprocenten er 

22% i år 2023.  

 

 

Figur 16: Uudnyttede skattemæssige underskud, egen tilvirkning 

 

Med årets overskud på 700.000 kr. går det den rette vej med selskabets egenkapital som primo 

var negativ med 760.000 kr. Med årets resultat i 2023 nærmer selskabet sig en positiv egenkapital 

sammenlignet med tidligere regnskabsår som ultimo 2023 udgør -60.000 kr. Med den negative 

egenkapital er det stadig ikke muligt at udlodde udbytte til hovedanpartshaveren og igen i år skal 

det nævnes i årsrapporten hvorledes ledelsen vil reetablere egenkapitalen.  

 

Figur 17: egenkapitalopgørelse, egen tilvirkning 
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4.1.1.4 Oversigt over skattebetalinger for årene ved brug selskabsform 

Nedenfor ses en oversigt over Claus’ og selskabets skattebetalinger og udbetalte beløb. 

Da selskabets underskud for 1. og 2. år overstiger den skattepligtige indkomst i 3. år, er der ingen 

selskabsskat til betaling, og det er derfor kun Claus’ personlige skat fra lønnen, som fremgår af 

tabellen.  

 

Figur 18: samlet skat og udbetaling, egen tilvirkning 

Claus har fået en løn på 300.000 kr. hvert år uanset resultatet i virksomheden, hvilket giver en årlig 

lønudbetaling på 232.918 kr., i alt 698.754 kr. fordelt over årene med en skattebetaling på 67.082 

årligt. 

4.1.2 Beregning ved personskatteloven 
Claus’ anden mulighed er at starte virksomheden som en personligt ejet virksomhed og lade sig 

beskatte efter personskattelovens regler. Ved beskatning efter PSL indgår, som tidligere nævnt, 

virksomhedens samlede overskud (eller underskud) som indehaverens personlige indkomst.  

4.1.2.1 År 1 – underskud på 400.000 kr. 

I nedenstående beregning ses Claus’ skattepligtige indkomst for 2021 ved brug af 

personskatteloven.  

Som det fremgår af figuren, har han et underskud i den skattepligtige indkomst på 479.900 kr. som 

er summen af den personlige indkomst, kapitalindkomsten og ligningsmæssige fradrag. I forhold til 

scenariet hvor Claus driver sin virksomhed i selskabsform er der stor forskel på det skattepligtige 

resultat, i dette tilfælde hvor virksomheden har underskud. I selskabsformen er der et 

skattepligtigt underskud, som kan fremføres til brug i fremtidige år, men ved PSL er det ikke så 

simpelt at tage virksomhedsresultatet og kigge på det. Ved at drive det i personligt regi flyder 

virksomhedens økonomi og privatøkonomien nemlig sammen. 
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Figur 19: skattepligtig indkomst, egen tilvirkning 

Det betyder, at der skal tages højde for private renteindtægter- og udgifter. Hertil har man som 

tidligere nævnt i teoriafsnittet en række ligningsmæssige fradrag, som modregnes i den 

skattepligtige indkomst.  

Underskuddet opdeles i to indkomster - den personlige indkomst og i den skattepligtige indkomst 

som skrevet i PSL § 13 stk. Da der er et underskud, kan det fremføres til fremtidige år, såfremt 

Claus’ ægtefælle Lone ikke kan gøre brug af det fulde underskud.  Underskuddet i fremtidige år vil 

først blive modregnet i skatterne i nævnte rækkefølge: 

- I bundskatten jf. §6.  

- i Topskatten jf. §7 

- I udligningskatten jf. §7a (Udligningskatten er afskaffet)  

- I aktieindkomsten jf. 8a stk. 2 med det støttebeløb som overstiger bundfradraget.  

- Et eventuelt resterende underskud bliver fremført til fremtidige indkomstår. 

Hvis der er en negativ overskydende skatteværdi, skal denne omregnes til negativ skattepligtig 

indkomst og modregnes i Claus’ kone Lones positive skattepligtige indkomst for samme år. 

Da der er et underskud på 400.000 kr. i virksomheden, beregnes der ingen skat til betaling, og 

underskuddet i den skattepligtige indkomst, som fremføres, er 479.900 kr., fordelt på: 
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- Personlig indkomst -455.900 kr. 

- Kapitalindkomst -5.000 kr.  

- Ligningsmæssige fradrag -19.000 kr.   

4.1.2.2 År 2 – Overskud på 200.000 kr.  
År 2 er der et overskud i virksomheden på 200.000 kr. mod et underskud på 400.000 kr. første år.  

Nedenfor er den skattepligtige indkomst for Claus opgjort. 

 

Figur 20: skattepligtig indkomst, egen tilvirkning 

 

Da der nu er overskud i virksomheden på 200.000 kr., er der en personlig indkomst netto i plus 

modsat første år. Claus’ rente ind- og udgifter er identiske med år 1 og ligesådan med de 

ligningsmæssige fradrag. Summen af den personlige indkomst fratrukket fradrag giver en 

skattepligtig indkomst på 120.100 kr. Da virksomheden havde underskud tidligere år, modregnes 

dette i årets skattepligtige indkomst, hvorfor der ikke beregnes et AM-bidrag for året.  

Havde dette været Claus’ første indkomstår med selvstændig virksomhed, ville der have været en 

skat til betaling, men som det blev beregnet i år 1, var der et underskud i den skattepligtige 

indkomst på 479.900 kr. 

- Underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år = -479.900 kr. 
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- Skattepligtig indkomst år 2 = 120.100 kr.  

- Underskud i skattepligtig indkomst der fremføres = 359.800 kr. 

Med andre ord betyder det, at Claus ikke skal betale skat i år 2, da han modregner første års 

underskud i dette års overskud. Hertil fremføres de resterende 359.800 kr. til år 3.  

4.1.2.3 År 3 – Overskud på 1.000.000 kr.  
Claus har nu fået gang i hjulene, fået opbygget en kundebase i virksomheden og kan nu 

præsentere et overskud i virksomheden på 1.000.000 kr. Nedenfor er vist Claus’ skattepligtige 

indkomst for år 3 med et overskud i virksomheden på 1 mio. kr.  

 

Figur 21: skattepligtig indkomst, egen tilvirkning 

Til forskel fra de første to år er den personlige indkomst netto nu så høj, at han kan modregne hele 

tidligere års underskud i den skattepligtige indkomst. Det vil sige, at da overskuddet er så højt, er 

han berettiget til beskæftigelsesfradrag på 40.600 kr., og jobfradraget på 2.600 kr. modsat 

tidligere år. Som tidligere nævnt modregnes tidligere års underskud og derfor er AM-bidraget 

64.000 kr. svarende til 6,4% mod de 8%, som det normalvis er. I alt lander Claus på en skattepligtig 

indkomst på 812.900 kr. for året.  
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Der er blevet fremført et underskud på 359.800 kr. fra tidligere år, som kan modregnes i årets 

skattepligtige indkomst hvilket giver en beregningsmæssig skattepligtig indkomst på 453.100 kr. 

for året. 

- Skattepligtig indkomst i år = 812.900 kr. 

- Underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år = -359.800 kr.  

- Beregningsmæssige skattepligtig indkomst = 453.100 kr. 

Det betyder, at på trods af at der er en skattepligtig indkomst for året på 812.900 kr. er det ikke 

det beløb, som der skal betales skat af, da tidligere års underskud modregnes. Derfor er det 

453.100 kr., som der beregnes skat ud fra. Modsat tidligere år er Claus nu over topskattegrænsen, 

hvilket udgør 15% af 23.500 = 3.525 kr.  

 

 

Figur 22: skatteberegning, egen tilvirkning 

 

Skatteberegningen er beregnet i tabellen ovenfor, hvor det ses at årets skat til betaling udgør 

211.320 kr.  
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4.1.2.4 Oversigt over skattebetalinger for årene ved brug af personskatteloven 

Illustreret nedenfor ses det, at det først er i år 3, med et overskud på 1.000.000 kr., at 

virksomheden over alle 3 år genererer et samlet overskud på 800.000 kr. 

 

Figur 23: samlet skat, egen tilvirkning 

Modregnet fradrag har Claus i alt en skattepligtig indkomst på 453.100 kr. hvilket giver en samlet 

skattebetaling på 211.302 kr.   

4.1.3 Beregning ved virksomhedsordningen  

4.1.3.1 År 1 – underskud på 400.000 kr. 
I nedenstående beregning ses Claus’ skattepligtige indkomst for virksomhedens første leveår ved 

brug af virksomhedsordningen. 

 

Figur 24: skattepligtig indkomst, egen tilvirkning 
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Til forskel fra scenariet med personskatteloven er forskellen nu bl.a., at Claus er berettiget til at 

fradrage virksomhedens renteudgifter i den personlige indkomst, hvilket forhøjer den negative 

personlig indkomst.  

I andre scenarier, hvor virksomheden havde givet et overskud, ville renteudgifterne have 

reduceret den personlige indkomst, da de fratrækkes virksomhedens resultat.  

Som det ses i figuren, har han en negativ personlig indkomst på -470.900 kr., fradrag i 

kapitalindkomst på 5.000 kr. og ligningsmæssige fradrag for 19.000 kr., som i alt giver en negativ 

skattepligtig indkomst på 479.900 kr., som fremføres til næste indkomstår.  

Der gælder en særlig rækkefølge for modregningen af virksomhedens underskud, når man 

anvender virksomhedsskatteordningen.  

1. Virksomhedens opsparede overskud 

Underskuddet for indkomståret skal først modregnes i tidligere års opsparede overskud.  Her 

gælder reglen jf. PSL § 10 stk. 5, at det ældst opsparede overskud modregnes først. Da dette er 

Claus’ første indkomstår, vil der ikke være noget opsparet overskud.  

2. Positiv nettokapitalindkomst  

Hvis underskuddet overstiger tidligere års opsparede overskud, fradrages underskuddet i den 

positive kapitalindkomst jf. VSL § 13 stk. 2. Da Claus er gift og samlevende med Lone ved 

indkomstårets udløb fradrages underskuddet med et beløb svarende til hendes samlede positive 

kapitalindkomst, uanset om hendes skattepligtige kapitalindkomst herefter bliver negativ.  

3. Anden personlig indkomst uden for virksomhedsordningen. 

I tilfælde af at der ikke er tidligere års opsparede overskud at modregne i, eller positiv 

kapitalindkomst kan underskuddet modregnes i Claus’ anden personlige indkomst. Anden 

personlig indkomst omfatter lejeindtægter, hvis Claus eksempelvis udlejer en del af sin bolig og 

lønhonorar.  

4. Underskud fremføres til senere indkomstår  

Jf. PSL § 13 er det muligt at fremføre underskuddet uden for virksomhedsskatteordningen, såfremt 

de tre muligheder ovenfor ikke er tilstrækkelige. Det er ikke muligt at fremføre underskud i 
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virksomhedsskatteordningen og derfor skal Claus først gennemgå de første 3 punkter og gøre brug 

af de muligheder.  

4.1.3.2 År 2 – Overskud på 200.000 kr. 
Virksomheden har nu et overskud på 200.000 kr. Fratrukket indbetalinger til ratepension og 

renteudgifter, lander Claus på en personlig indkomst netto på 120.100 kr. Da Claus fortsat har en 

samlet negativ skattepligtig indkomst, er der ingen AM-bidrag til betaling, lige så vel som der ikke 

er beskæftigelsesfradrag og jobfradrag grundet den lave skattepligtige indkomst.  

 

Figur 25: skattepligtig indkomst, egen tilvirkning 

 

Som nævnt ovenfor ved år 1, er der blevet fremført et underskud på 479.900 kr. fra tidligere 

indkomstår. I dette indkomstår anvender Claus sidste års underskud, og modregner den 

skattepligtige indkomst på 120.100 kr. i sidste års underskud. Derfor er der ingen skat til betaling 

for året, og de resterende 359.800 kr. fremføres til modregning i efterfølgende år. 

- Underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år = -479.900 kr. 

- Skattepligtig indkomst i år = 120.100 kr. 

- Underskud i skattepligtig indkomst der fremføres = -359.800 kr.  
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4.1.3.3 År 3 – Overskud på 1.000.000 kr.  
Claus har nu et overskud af selvstændig virksomhed på 1.000.000 kr. Herfra modregnes indkomst 

til beskatning efter reglerne i VSO (årets opsparede overskud tillagt virksomhedsskat) på 41.848kr. 

Virksomheden har et opsparet overskud på 32.641 kr., tillagt virksomhedsskat udgør det 41.848 

kr. Efter at have anvendt tidligere års underskud udgør AM-bidrag 60.652 kr. Modregnet fradraget 

for indbetalinger til ratepension udgør den personlige indkomst 841.600 kr. Fradraget for 

kapitalindkomst er uændret i forhold til tidligere år, og ligningsmæssige fradrag udgør 62.200 kr.  

 

Figur 26: skattepligtig indkomst, egen tilvirkning 
 

Nedenfor illustreres det opsparede overskud, skat til betaling og opsparet overskud ekskl. skat. 
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Figur 27: opsparet overskud og skattebetaling af personlig indkomst, egen tilvirkning 

I skatteberegningen ved figur 27 ovenfor kan det udledes at Claus’ skattebetaling for året er 

199.133 kr.  

Claus har en personlig indkomst på -55.900 kr. fra indbetalingen til ratepension – den personlige 

indkomst fra virksomheden udgør 897.500 kr. i alt en personlig indkomst på 841.600 kr. før 

underskudsanvendelse. Som det fremgår af år 2 er der blevet videreført et underskud i den 

skattepligtige indkomst fra tidligere år på 359.800 kr. Den beregningsmæssige personlige indkomst 

er dermed 481.800 kr., og skattebetalingen for året er 199.193 kr.  

  

4.1.3.4 Oversigt over skattebetalinger for årene ved brug af virksomhedsskatteordningen 
 

Som ved beskatning efter PSL har virksomheden et samlet overskud på 800.000 kr. For de 3 år 

udgør den skattepligtige indkomst 414.600 kr. Her afviger den skattepligtige indkomst fra brug af 

PSL idet Claus anvender virksomhedsordningen og derved modregner det opsparede overskud i år 

3. Den skattepligtige indkomst er 38.500 kr. lavere ved brug af VSO, som giver en skattebetaling på 

199.193 ved brug af VSO mod 211.302 ved brug af PSL.  
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Figur 28: samlet skat, egen tilvirkning 

 

4.1.4 Sammenligning af ordningerne 

Hvis Claus taber udbuddet, vil der ved alle 3 beskatningsmuligheder være mulighed for at fremføre 

underskuddet fra første år til de efterfølgende år. Sammenholdt ser skatterne for de enkelte 

ordninger ud som vist i figuren nedenfor. 

 

Figur 29: sammenligning af skat 

4.2 Scenarie 2: Claus skal dele udbuddet  

I det andet scenarie vinder Claus udbuddet sammen med en anden. Claus vurderer ikke, at han har 

mulighed for at skaffe yderligere kunder, hvis han skal dele udbuddet, hvilket vil resultere i et 

årligt overskud på 400.000 kr. alle tre år.  

4.2.1 Anpartsselskab 

Hvis Claus vælger at drive virksomheden i selskabsform, skal han af overskuddet udbetale løn. Som 

det fremgår af casen, skal Claus have 300.000 kr. i løn, hvilket ikke adskiller sig fra de øvrige 

tilfælde. 
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Figur 30: skattepligtig indkomst for Claus, egen tilvirkning 

Det betyder, at Claus i hvert af de 3 år har en skattepligtig indkomst på 161.700 kr. Dette adskiller 

sig heller ikke fra de øvrige scenarier, da lønnen, som tidligere nævnt, er 300.000 kr., uanset om 

Claus vinder udbuddet eller ej.  

   

Figur 31: Skattebetaling af personlig indkomst, egen tilvirkning 

Det fremgår af ovenstående figur, at Claus’ årlige skattebetaling af lønnen udgør 68.082 kr.  

Efter lønnen er udbetalt har Claus et overskud på 100.000 kr. i virksomheden, som skal beskattes 

efter selskabsskattelovens regler, med en skattesats på 22%. Det resulterer i en selskabsskat på 

22.000 kr. af det resterende overskud, hvilket betyder, at der er 78.000 kr., som overføres til de 

frie reserver. 
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Figur 32: selskabsskat, egen tilvirkning 

De frie reserver på 78.000 kr. kan udbetales som udbytte, til en beskatning på 27% op til 113.000 

kr., da Claus er gift. Hvis Claus vælger at udlodde udbytte på 78.000 kr., skal der betales 21.060 kr. 

i udbytteskat, og Claus kan udbetale 56.940 kr. i udbytte.  

 

Figur 33, udbytte, egen tilvirkning 

Samlet set skal Claus betale en personlig skat på 67.082 kr. om året. Udbytteskatten er som sagt 

21.060 kr. om året, og selskabsskatten er 22.000 kr. om året.  

 

Figur 34: samlet skat ved selskabsform, egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående, er den samlede skat 110.142 kr. om året, og Claus’ samlede 

udbetaling efter skat er 289.858 kr. Over alle 3 år vil Claus få udbetalt 869.574 kr. og betale 

330.426 kr. i skat. Der vil i ovenstående tilfælde ikke blive overført frie reserver i selskabet i løbet 

af de 3 år, og egenkapitalen forbliver intakt i form af selskabskapitalen.  

4.2.2 Personskatteloven 

Hvis Claus vælger at drive sin virksomhed i personligt regi, og lader sig beskatte efter 

personskatteloven vil hans lønninger ikke påvirke virksomhedens resultat, da den bogføres som en 
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hævning under egenkapitalen og altså ikke indberettes løbende og heller ikke er 

fradragsberettiget i virksomheden.  

Alle tre år vil overskuddet af virksomheden udgøre 400.000 kr. Personlig indkomst fratrukket 

kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag giver en skattepligtig indkomst på 244.900 kr., som er 

gældende for alle tre år, idet virksomhedens resultat er det samme alle år.  

 
Figur 35: skattepligtig indkomst ved PSL, egen tilvirkning 

Beregningen af skatten foregår på samme måde som ved 1. scenarie, hvor AM-bidrag beregnes ud 

fra den samlede lønindkomst, og bundskat, kommuneskat og kirkeskat beregnes ud fra den 

skattepligtige indkomst. 

 

Figur 36: beregning af skat i PSL, egen tilvirkning 

Det fremgår af ovenstående, at den samlede årlige skattebetaling bliver 106.539 kr., hvilket 

resulterer i en årlig udbetaling til Claus på 293.461 kr. 
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Figur 37: samlet skat og udbetaling ved PSL, egen tilvirkning 

Det giver altså en samlet skattebetaling over alle 3 år på 319.617 kr. og en samlet udbetaling på 

880.383 kr. Hvis dette sammenholdes med resultatet fra foregående afsnit, hvor Claus vælger at 

starte et selskab, så er der altså en smule mindre skattebetaling ved at starte virksomheden som 

en enkeltmandsvirksomhed. 

Årsagen hertil skal findes i udbytte- og selskabsskatten. Selvom skatteprocenterne er mindre ved 

udbytteskat og selskabsskat, så er der ikke mulighed for at udbytte sit personlige fradrag i disse. 

Dermed bliver den samlede beskatning af de sidste 100.000 kr. ved selskabsformen på ca. 43% af 

hele beløbet. 

4.2.3 Virksomhedsordningen 

Hvis Claus vælger at lade sig beskatte via virksomhedsskatteordningen, er en af fordelene, at han 

kan fradrage eventuelle renter i virksomheden i den personlige indkomst. Da han ikke har lånt 

penge i banken, og det antages at han kun har et mindre bankindestående, er det meget 

begrænset, hvad der er af rente ind- og udgifter i virksomheden, dermed ingen fradrag i den 

personlige indkomst.  

En anden af fordelene ved at gøre brug af virksomhedsskatteordningen er, at der er mulighed for 

at udjævne indkomsten, og dermed opspare alt overskud der er over topskattegrænsen. I 

scenariet, hvor Claus skal dele udbuddet og dermed må nøjes med et overskud på 400.000 kr., er 

hans indkomst ikke over topskattegrænsen, hvorfor der ikke er den store fidus i at vælge 

virksomhedsskatteordningen til dette formål. Det vil have en mindre effekt, i det tilfælde at Claus 

ikke har anden indkomst i det år, hvor han hæver overskuddet, da han får fradraget for det ekstra 

år, i forhold til hvad han ville gøre, hvis alt hæves på 3 år.  
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Der er dog en tredje fordel ved brug af virksomhedsskatteordningen. Claus kan i tilfælde af at han 

ikke er interesseret i at hæve mere end de 300.000 kr., som det fremgår af casen, vælge at 

opspare 100.000 kr. om året med 22%. Det kan være en fordel som nystartet virksomhed at spare 

likviditeten på skatten til at styrke eller udvikle virksomheden i stedet. Det giver ikke Claus en 

regulær skattebesparing over tid, da Claus i sidste ende alligevel kommer til at blive beskattet af 

det opsparede overskud efter personskatteloven. Dog kan det altså være en mulighed, hvis 

likviditeten i virksomheden er stram.  

 

 

Figur 38: Virksomhedsskatteordningen, egen tilvirkning 

 

Ovenstående figur viser, hvordan beskatningen sker, hvis Claus vælger at opspare 100.000 kr. i 

virksomheden. Det vil udløse en skat på 22.000 kr. af det opsparede overskud, ligesom 

selskabsskatten, og den personlige indkomst vil blive beskattet efter personskatteloven med 

samme resultat som ved selskabsform, hvor Claus skal betale en skat på 67.082. Samlet set giver 

det en årlig skat på 89.082 kr. i hvert af de 3 år. Hvis det antages, at Claus vælger at hæve det 

resterende overskud i år 4, hvor han ikke har anden indkomst, vil det resultere i en personlig 

indkomst på 234.000. 

 



54 af 109 
 
 

 
Figur 39: skattepligtig indkomst, egen tilvirkning 

Den skattepligtige indkomst vil udgøre 109.060 kr., som vil blive beskattet efter 

personskattelovens regler. 

 

Figur 40: skatteberegning, egen tilvirkning 

Den samlede skat i år 4 udgør altså 41.898 kr., hvor Claus kan hæve de resterende 192.102 kr. 

Dermed bliver der en samlet skat for alle 4 år 309.144 kr. og en samlet udbetaling på 890.856 kr. 
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Figur 41: samlet skat, egen tilvirkning 

Det er dog værd at bemærke, at Claus skal vente med at hæve det opsparede overskud til år 4, før 

det udløser den lave beskatning.  

4.2.4 Sammenligning af ordningerne 
Hvis Claus skal dele udbuddet sammen med en anden, fremgår det af nedenstående figur, at det 

er virksomhedsskatteordningen, der er løsningen med den laveste samlet skat.  

 
Figur 42: Sammenligning, egen tilvirkning 

Det vil være op til læserens subjektive vurdering, hvorvidt det kan betale sig at opspare overskud i 

3 år for at få en skattebesparelse på 10.000 kr. Under alle omstændigheder vil den umiddelbare 

anbefaling dog være, at Claus skal starte virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed.  
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4.3 Scenarie 3: Claus vinder udbuddet 

Det tredje mulige scenarie er, hvor Claus vinder udbuddet alene. Som nævnt i indledningen 

betyder det, at Claus forventer at få et overskud på 1.000.000 kr. hvert af de 3 første år af 

virksomhedens levetid.  

4.3.1 Anpartsselskab 

Når virksomheden drives i selskabsform, skal der indberettes løn, der udbetales ligesom det skal 

ved almindelige lønmodtagere. Der er fradrag for lønomkostningerne. Det er nævnt i 

indledningen, at Claus skal have en løn på 300.000 kr. om året, hvorfor overskuddet til beskatning i 

stedet bliver 700.000 kr. For at simplificere antages det, at den skattepligtige indkomst er den 

samme som det skattemæssige resultat.  

 

Figur 43, beregning af selskabsskat, egen tilvirkning 

Som det ses i ovenstående skatteberegning, skal der betales 22% selskabsskat af overskuddet på 

700.000, der i alt udgør 154.000 kr. Desuden skal Claus beskattes af lønindkomsten på 300.000 kr. 

Af nedenstående udregning ses det, at den samlede skattepligtige indkomst for Claus bliver 

161.700. 



57 af 109 
 
 

 

Figur 44, opgørelse af skattepligtig indkomst, egen tilvirkning 

Som tidligere nævnt bliver AM-bidraget udregnet af den samlede indtægt på 300.000. Bundskat, 

kommuneskat og kirkeskat udregnes ud fra den skattepligtige indkomst fratrukket 

personfradraget. Da indkomsten efter AM-bidrag er under bundfradraget for topskat, skal der ikke 

betales topskat. 

 

Figur 45, beregning af skat, egen tilvirkning 
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Det ses af ovenstående udregning, at den samlede skat, som Claus skal betale, er 67.082 kr. 

Sammen med selskabsskatten skal der i alt betales 221.082 kr. i skat. Det resterende overskud på 

546.000 kr. overføres til frie reserver under egenkapitalen. Det er disse frie reserver, der er 

mulighed for at udbetale udbytte af. Som tidligere nævnt, kan der udbetales 56.500 kr. til en 

beskatning på 27%. Eftersom Claus er gift, kan han udbetale det dobbelte, altså 113.000 kr. til 27% 

beskatning.  

 

Figur 46, udbytte, egen tilvirkning 

Claus har altså mulighed for at få udbetalt 82.490 kr. i udbytte og nøjes med at betale 30.510 kr. i 

skat. De 113.000 vil så fragå egenkapitalen, og de frie reserver der overføres til år 2 bliver 433.000 

kr. Samlet skal der afregnes 251.592 kr. til skat om året, og Claus vil få udbetalt ca. 315.000 kr. 

hvert år, hvis det antages, at skattesatserne er de samme for alle tre år. Efter 3 år vil de frie 

reserver i virksomheden være 1.299.000 kr., som kan udbetales som udbytte i efterfølgende år. 

Det er også muligt at udlodde alle de frie reserver på én gang, dog vil alt over 113.000 kr. blive 

beskattet med 42%.  

Hvis det antages, at Claus udlodder alle frie reserver i år 3, vil det resultere i en 42% beskatning, 

der i alt udgør 545.580 kr., mens Claus kan hæve de resterende 753.420 kr. Som det ses af 

nedenstående figur, betyder det, at der over 3 år skal betales 462.000 kr. i selskabsskat over alle 3 

år. 

 

Figur 47, samlet skat, egen tilvirkning 
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Claus skal betale 838.356 kr. i skat af sin løn og udbytte og får altså ved at drive virksomheden i 

selskabsform udbetalt 1.699.644 kr., hvis han vinder udbuddet af byggeprojektet alene. Det er dog 

usandsynligt, at man som kapitalejer i et selskab vil vælge at udlodde alt udbytte på én gang. Det 

mere sandsynlige ville være at fordele udbyttet ud over flere år og derfor udnytte den lavere 

beskatning på 27% årligt fremfor at lade sig beskatte med 42% af størstedelen af udbyttet.  

 

Figur 48, udbytte fordelt på 15 år, egen tilvirkning 

Hvis Claus vælger at udbetale udbyttet løbende op til grænsen for 27%, vil det være muligt at 

udbetale 113.000 kr. hvert år i 11 år og 56.000 det sidste år, hvilket vil betyde en skattebesparelse 

på ca. 195.000 kr., som vil blive udbetalt til Claus i stedet. Der er altså en klar skattemæssig fordel i 

at fordele udbytteudlodningen udover flere år.  

4.3.2 Personskatteloven 

Hvis Claus vælger at starte virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed og beskattes efter 

personskatteloven, vil han ikke skulle udbetale løn. Derfor vil det samlede overskud, der skal til 

beskatning, være 1.000.000 kr. Hvis Claus vælger at starte virksomheden i selskabsform, er der 

taget udgangspunkt i, at han får 300.000 kr. i løn om året, hvor han ved personligt ejet virksomhed 

efter PSL har hele overskuddet som lønindkomst. Dermed er der også et markant større 

rådighedsbeløb over de 3 år i personligt regi, end hvis virksomheden startes i selskabsform.  



60 af 109 
 
 

 

Figur 49: skattepligtig indkomst, egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående udregning, opgøres den skattepligtige indkomst til at være 

796.900 kr., hvilket er over topskattegrænsen. Claus skal betale topskat af alle indtægter efter AM-

bidrag, der overstiger bundfradraget for topskat, som er 544.800 kr. Indkomsten efter AM-bidrag 

er 920.000 kr., hvorfor den del der skal beskattes efter topskatten er 920.000 - 544.800 = 375.200 

kr.  

 

Figur 50 Beregning af skat, egen tilvirkning 
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Beregningen ovenfor viser, at den samlede skat udgør 52,81% eksklusive AM-bidrag, hvilket er 

over skatteloftet, og topskatten nedsættes med 0,75%. Det betyder altså, at Claus ved beskatning 

efter personskatteloven skal betale en skat på 416.717 kr. årligt og får årligt udbetalt 583.283 kr. 

Over alle 3 år bliver den samlede skat 1.250.151 kr., og den samlede udbetaling bliver 1.749.849 

kr. 

 

Figur 51, samlet skat PSL, egen tilvirkning 

Den samlede udbetaling er altså ca. 50.000 kr. højere ved beskatning efter PSL i forhold til at drive 

virksomheden i selskabsform, hvis alle frie reserver i selskabet udloddes i år 3. Hvis der tages 

udgangspunkt i, at udbyttet udloddes over 15 år, er der dog en samlet udbetaling, der er ca. 

145.000 kr. større ved at vælge selskabsform frem for PSL. Der er dog også en fordel i at vælge 

beskatning efter PSL i og med, at det private rådighedsbeløb er markant større herved i forhold til 

de 413.000 kr. i løn og udbytte ved selskabsform.  

Hvis udgangspunktet var, at Claus skulle udvide eller styrke virksomheden, er der på kort sigt flere 

likvide midler i virksomheden til at gøre dette, hvis man vælger selskabsformen frem for personligt 

ejet virksomhed beskattet efter PSL. Projektets formål er dog at se på den beskatningsform, der 

giver det største personlige udbytte, og her vil selskabsformen være mere fordelagtig end 

beskatning efter PSL.  

4.3.3 Virksomhedsskatteordningen  

Den sidste beskatningsform, der vil blive gennemgået for scenariet, er 

virksomhedsskatteordningen. Som det er nævnt tidligere, er denne beskatningsform mulig for 

personligt ejede virksomheder. Som personligt ejet virksomhed er det, ligesom ved PSL, hele 

overskuddet, der skal til beskatning. Virksomhedsskatteordningen giver mulighed for at 

skatteoptimere gennem opsparing i virksomheden, hvor virksomhedsejeren selv kan vælge hvor 
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stort et beløb der skal hæves og hvor meget der skal opspares. Det mest optimale i Claus’ situation 

vil være at lade sig beskatte efter PSL op til topskattegrænsen.  Det vil sige, at det hævede 

overskud fratrukket AM-bidrag skal svare til bundfradraget for topskatten, 544.800.  

 

Figur 52, beskatning efter virksomhedsskatteordningen, egen tilvirkning 

Det hævede overskud skal være 592.174 kr. for at ramme bundfradraget for topskat, hvilket 

betyder et opsparet overskud i virksomheden på 407.826 kr.  

 

Figur 53, skattepligtig indkomst VSO, egen tilvirkning 
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Af det opsparede overskud skal der betales en foreløbig skat på 22%, som jf. ovenstående figur 

udgør 89.722 kr. hvorefter 318.104 kr. er det opsparede overskud efter skat. Det hævede 

overskud bliver beskattet efter PSL hvor der opgøres en skattepligtig indkomst, der jf. 

ovenstående, er beregnet til 421.700 kr.  

 

Figur 54, skatteberegning, egen tilvirkning 

Det betyder, at der i hvert af de 3 år er en skattebetaling jf. PSL på 188.761 kr., og at der betales 

en foreløbig skat på 22% af det opsparede overskud på 89.722 kr. Samlet over de 3 år vil der altså 

jf. nedenstående blive betalt 269.166 kr. i foreløbig skat, 566.283 kr. i skat jf. PSL og udbetalingen 

til Claus bliver over de 3 år 1.210.239 kr.  

 

Figur 55, Skat år 1-3 i VSO, egen tilvirkning 

Der er dog stadig midler i virksomheden efter de 3 år, bestående af de opsparede overskud. Hvert 

år er der opsparet 318.104 kr., hvilket giver et samlet opsparet overskud på 954.312 kr. For at 

simplificere antages det, at Claus ikke har nogen anden indkomst i de efterfølgende år og lever af 

det opsparede overskud. Hvis Claus hæver hele overskuddet i år 4, vil han komme over 

topskattegrænsen, hvorfor det mest optimale skattemæssigt vil være at udbetale til 

topskattegrænsen i år 4, ligesom det blev gjort i år 1-3. Som de tidligere år beskattes dette som 

personlig indkomst jf. PSL. 
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I år 5 vil det opsparede overskud være på 362.138 kr., som er beløbet, der skal beskattes efter PSL. 

I dette tilfælde er indkomsten ikke høj nok til at få det fulde beskæftigelsesfradrag. 

 

Figur 56, skattepligtig indkomst år 5, egen tilvirkning 

Som det ses i ovenstående udregning, vil der i år 5 være en skattepligtig indkomst på 212.280 kr. 

Jf. nedenstående skatteberegning resulterer det i en skattebetaling for år 5 på 91.177 kr.  

 

Figur 57, skatteberegning år 5, egen tilvirkning 
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Samlet for de efterfølgende 2 år, hvor det opsparede overskud udbetales, skal der ske en 

skattebetaling på 279.938 kr., mens Claus får udbetalt 674.374. Jf. nedenstående tabel ses det, at 

der er en samlet foreløbig skat på 269.166 kr. og en skat på 846.221 kr. efter PSL. Samlet skal Claus 

altså afregne 1.115.387 kr. i skat over de 5 mens, men han får udbetalt 1.884.613 kr.  

 

Figur 58, samlet skat ved VSO, egen tilvirkning 

4.3.4 Sammenligning af ordningerne 

Ved at sammenholde de ovenstående skatteudregninger og udbetalinger fås nedenstående 

sammenligning. 

 

Figur 59, sammenligning af skat og udbetaling, egen tilvirkning 

Det ses, at den ordning der er den mest indbringende for Claus, er at starte i selskabsform og 

udbetale løn og udbytter. Det er dog værd at bemærke, at det tager Claus 15 år at få pengene ud 

af selskabet til den lave 27% beskatning. Ved at Claus benytter virksomhedskatteordningen kan 

han i løbet af 5 år få udbetalt 10.000 kr. mindre end ved selskabsløsningen, men altså også undgå 

at vente yderligere 10 år med at få alle pengene ud.  

Det er svært at tale for beskatning efter personskatteloven, når Claus har så stort overskud som 

han har, i tilfælde af at han vinder udbuddet alene. Først og fremmest er det den beskatningsform, 
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hvor han skal betale mest i skat. Dernæst giver virksomhedsskatteordningen Claus muligheden for 

selv at bestemme, hvor meget han vil opspare i virksomheden, og hvor meget han vil hæve. 

Anbefalingen til Claus vil altså i dette tilfælde være, at han skulle gøre brug af 

virksomhedsskatteordningen og dermed starte virksomheden som enkeltmandsvirksomhed. 

4.4 Brancheforhold 
4.4.1 Finansielle forpligtelser og eventualforpligtelser i håndværkerbranchen 
I valget af virksomhedsform er det også vigtigt at huske på de finansielle forpligtelser, som er 

forbundet med driften af en tømrervirksomhed. Der er store forskelle på størrelsen af finansielle 

forpligtelser mellem brancherne. Hvis man ser på en konsulent eller ekstern bogholder, så kræver 

det ikke særlig meget for at starte op, og drive sin virksomhed. Man skal have en computer, et 

bogføringsprogram og en kontorplads, som kan være i sit eget hjem. Man har derfor ikke ”bundet” 

sig til større økonomiske forpligtelser for fremtiden. I håndværkerbranchen vil der typisk være 

større forpligtelser forbundet med driften som nævnes nedenfor.  

4.4.2 Leasingforpligtelser  
Tømrerbranchen kan være en af de brancher, som har større forpligtelser. Først og fremmest 

kræver det, at man har en bil til at komme ud til kunderne. Flere vælger at lease en håndværkerbil 

med en typisk leasingperiode på 3-5 år, og vælger man en finansiel leasing vil der også være en 

forpligtelse til enten at købe bilen efter endt leasingperiode eller finde en anden køber af bilen. 

Tager man udgangspunkt i en Mercedes Sprinter, koster den 3.400 kr. at lease om måneden med 

en forpligtelse på 48 måneder. Dermed er der en leasingforpligtelse på 163.200 kr. over de 4 år. 

Herudover kommer omkostninger til forsikring, vægtafgift mv. Vælger man at købe bilen, vil der 

også være en forpligtelse til afdrag mv. Som tømrer er man også forpligtet til at tegne en lovpligtig 

arbejdsskadeforsikring, som dækker alle ansatte, og en erhvervsansvarsforsikring som dækker 

erstatningsansvar. Hertil kommer køb af driftsmateriel som maskiner, værktøj mv.  

4.4.3 Garantiforpligtelser 
Ved større byggerier stiller entreprenøren en arbejdsgaranti over for bygherren, til sikkerhed for at 

entreprenøren kan opfylde sine kontraktlige forpligtelser. Med forpligtelsen sikrer bygherren sig, 

at tømrervirksomheden er i stand til at gøre entreprisen færdig og udbedre fejl og mangler i 

afhjælpningsperioden.  
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4.4.4 Handelsbetingelser i håndværksbranchen  
Igen er der stor forskel på, om man er konsulent eller håndværker. Som håndværker kræver det 

materialer til udførslen af sit arbejde. Som nystiftet virksomhed må det forventes, at leverandører 

som Stark, Fog mv. fastsætter en kort betalingsfrist, som kan være kontant betaling eller 8 dages 

betalingsfrist, da der ikke er nogen historik at kreditvurdere ud fra. Samtidig vil ens debitorer 

kræve så lang betalingsfrist som muligt, og herudover er der en risiko for, at kunden ikke betaler 

ens tilgodehavende. Derfor kan det anbefales at acontofakturere kunden inden opstart.  

Hvis man vælger at indkøbe varer til lager, vil der ofte være en forskydning mellem betaling af 

varer, og hvornår man modtager betaling for sit udførte arbejde. Derfor vil det ofte kræve en god 

likviditet eller kassekredit, således at man kan stå imod, indtil at man modtager betalingen.  
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5.0 Konklusion 

Projektets formål har været at undersøge de erhvervsretlige forskelle ved kapitalselskaber og 

personligt ejede virksomheder samt de skatteretlige forskelle på selskabsbeskatning og beskatning 

efter personskatteloven og virksomhedsskatteordningen. Undersøgelserne af disse forhold har 

dannet ramme om analysen af den fiktive iværksætter Claus, der vil starte en virksomhed og har 

opsøgt en revisor for rådgivning om, hvorvidt han skal starte et selskab eller en personligt ejet 

virksomhed, og hvilken beskatningsform der er den med indbringende løsning for hans personlige 

økonomi. Slutteligt er der lavet en analyse af brancheforhold, for at undersøge hvorvidt 

selvstændiges branche kan have indflydelse på valg af virksomhedsform. 

Erhvervsretligt adskiller kapitalselskaber og personligt ejede virksomheder sig meget. Ved at starte 

en personligt ejet virksomhed skal indehaveren blot registrere sig på Erhvervsstyrelsens 

hjemmeside med virksomhedens navn, og så er virksomheden registreret. Der er ikke noget 

kapitalkrav ved at stifte en personligt ejet virksomhed. Ved personligt ejede virksomheder 

oprettes der ikke en selvstændig juridisk enhed. Virksomheden bliver betragtet som ét med 

indehaveren, hvorfor indehaveren hæfter ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Der er i 

den forbindelse heller ikke mulighed for at fradrage løn til indehaveren, hvorfor indehaveren kan 

hæve frit af virksomhedens midler. Der er ikke krav til at aflægge årsrapport til Erhvervsstyrelsen 

for personligt ejede virksomheder, men der er krav til overholdelse af bogføringslovens 

bestemmelser.  

Kravene til et kapitalselskab er generelt markant strammere end til personligt ejede virksomheder. 

Ved stiftelse af et kapitalselskab oprettes der en ny selvstændig juridisk enhed. Der er krav til, at 

der skal udarbejdes stiftelsesdokumenter og vedtægter for selskabet. Desuden er der kapitalkrav 

på minimum 40.000 kr. for anpartsselskaber over 400.000 kr. for aktieselskaber, som ejeren skal 

indskyde ved stiftelsen enten i form af kontanter eller ved apportindskud, hvor der indskydes 

aktiver. Ejeren af selskaber hæfter kun begrænset, hvilket vil sige, at det i teorien kun er den 

indskudte selskabskapital, ejeren kan risikere at miste ved en eventuel konkurs. I praksis er det 

dog mere regel end undtagelse, at ejeren hæfter personligt for f.eks. banklån og i mange tilfælde 

også for leasingaftaler og lignende.  
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Der er for selskaber krav til at indlevere en årsrapport til Erhvervsstyrelsen og som udgangspunkt 

også krav til at få revideret årsregnskabet af en revisor. Der er dog enkelte undtagelser, hvor 

såkaldte mikro regnskabsklasse B virksomheder kan fravælge revision, hvis de i 2 

sammenhængende år er under minimumskravene. Alle transaktioner med ledelsen skal udloddes 

enten som løn eller udbytte, hvor løn giver fradrag i selskabets skattepligtige indkomst, mens 

udlodning af udbytte er en resultatdisponering direkte fra egenkapitalen og beskattes som 

aktieindkomst hos modtageren.  

Det er ikke tilladt at hæve/låne af selskabets midler uden indberetning. Dette kaldes et ulovligt 

anpartshaverlån. Hvis der har været et ulovligt lån i regnskabsåret, skal ejeren betale renter og 

skat af lånet, og revisor har pligt til at indberette ejeren til SØIK. Desuden er der for alle 

kapitalselskaber krav til, at der er en direktion, mens der i aktieselskaber også er krav til en 

bestyrelse.  

Skatteretligt er der også væsentlige forskelle på at drive virksomhed som personligt ejet 

virksomhed og i selskabsform. I personligt ejede virksomheder er hovedreglen, at man beskattes 

efter personskattelovens bestemmelser. Årets overskud i virksomheden bliver beskattet som 

personlig indkomst, hvoraf der kan fradrages almindelige ligningsmæssige fradrag som 

personfradrag, beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag, pensionsfradrag og lignende. Derudover 

opgøres kapitalindkomst som f.eks. renteindtægter og -udgifter.  

Den personlige indkomst og kapitalindkomsten fratrukket diverse personfradrag giver den 

skattepligtige indkomst. Der betales skat i form af arbejdsmarkedsbidrag af den personlige 

indkomst, og bundskat, kommuneskat og kirkeskat af den skattepligtige indkomst. Den del af den 

personlige indkomst, der ligger over bundfradraget for topskat, skal beskattes yderligere 15% eller 

op til skatteloftet, hvor den samlede skat ikke må overstige 52,06% i 2021. I tilfælde af underskud i 

virksomheden kan dette fremføres til fradrag i senere års skattepligtige indkomst. 

Som alternativ til personskatteloven er det blevet gjort muligt at gøre brug af 

virksomhedsskatteordningen. Virksomhedsskatteordningen blev oprettet med henblik på, at 

virksomhedsejere af personligt ejede virksomheder fik den samme mulighed som selskaberne for 

at styrke og udvide virksomheden samt mulighed for at konjunkturudligne indehaverens indkomst, 

i tilfælde hvor indtjeningen ikke er konstant hvert år. Desuden er der mulighed for at få fuld 
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fradragsret for renter, hvor der i personskattelovens bestemmelser kun gives fradrag som 

kapitalindkomst.  

Ved brug af virksomhedsskatteordningen gives der mulighed for at opspare overskud i 

virksomheden til samme midlertidige beskatning som kapitalselskaber, som har været 22% siden 

2016. På den måde er der mulighed for at udjævne svingende resultater, men også spare 

likviditeten i virksomheden ved at betale en lavere skat af den del af overskuddet, der ikke hæves 

til privatforbrug, og på den måde styrke og udvide virksomheden med den ekstra likviditet. Der 

skal hvert år tages stilling til, om der skal ske beskatning efter virksomhedsskatteordningen eller 

personskatteloven, så det er altså ikke nødvendigt, at indehaveren tager endeligt stilling til 

beskatningsformen, før selvangivelsen bliver indberettet. 

Kapitalselskaber adskiller sig skatteretligt ved at være omfattet af selskabsskatteloven. Selskaber 

skal betale selskabsskat på 22% af den skattepligtige indkomst. Selskabsskatten betales som 

aconto skatterater 2 gange årligt, i marts og november, men der er mulighed for at lave yderligere 

frivillige indbetalinger, hvis den beregnede aconto skat er for lav. I tilfælde af underskud er det 

muligt at fremføre disse til senere år, hvor de kan fradrages i overskud. Hvis selskaber indgår i en 

sambeskatningskreds, så betragtes alle selskaberne i kredsen som en skattepligtig enhed, hvor der 

skal opgøres en samlet skattepligtig indkomst. Det er derfor muligt at modregne et underskud i et 

søsterselskab i sambeskatningskredsens samlede overskud. Ejeren skal beskattes af den løn, der 

udbetales fra selskabet som personlig indkomst, alternativt af udbytte i form aktieindkomst.  

Branchen har en betydning for valg af virksomhedsform, især i forhold til hæftelse. Der er 

brancher som f.eks. frisører, massører, konsulenter og lignende, hvor virksomheden ikke som 

udgangspunkt har de store forpligtelser i form af kreditorer og leasingforpligtelser. I tilfælde af at 

disse brancher i en personligt ejet virksomhed går konkurs, vil der ikke være så mange kreditorer, 

som vil kunne rette sit krav mod indehaveren, udover banken. Det vil dog i praksis også ske, hvis 

de havde drevet virksomheden i selskabsform, da bankerne ofte forlanger personlig hæftelse.  

Hvis der derimod er tale om produktion af større produkter med lange leveringstider, som f.eks. 

vindmøller, entreprenører og håndværkere, vil der ofte være større mængder af forpligtelser med 

varer købt på kredit, biler og maskiner, der er leaset mv. I disse tilfælde vil der være en fornuft i at 
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begrænse sin hæftelse ved at drive virksomheden i selskabsform, da det i tilfælde af konkurs kan 

have store konsekvenser for indehaveren, hvis kreditorerne gør krav mod indehaveren. 

I analysen er der taget udgangspunkt i de 3 scenarier, der er nævnt i indledningen, hvor det første 

er, at Claus taber udbuddet, det andet hvor han skal dele udbuddet med en anden, og det sidste 

hvor han vinder udbuddet alene. Der er foretaget skatteberegninger for alle 3 scenarier for både 

selskab, personligt ejet virksomhed med beskatning efter personskatteloven og personligt ejet 

virksomhed med beskatning efter virksomhedsskatteordningen.  

 

 

Ovenstående figur viser alle 3 beskatningsformer for alle 3 scenarier. Ved det første scenarie ses 

det, at udbetalingen i selskabsform er markant højere, da Claus jf. casen skal have 300.000 kr. i løn 

om året, mens hans overskud over alle 3 år kun bliver 800.000 kr. i personligt ejet virksomhed. Det 

er derimod også kun lønnen, der bliver beskattet, da underskuddene fra år 1 og 2 ikke udligner 

overskuddet i år 3. Det vil i praksis være meget svært for Claus at skulle drive selskabet de første 2 

år med så store underskud, uden han som privatperson skal finansiere dele af driften for at kunne 

betale sine kreditorer eller optage lån. Det er dermed ikke nødvendigvis den bedste løsning 

generelt, men er dog den løsning, hvor beskatningen er lavest i forhold til indtægtens størrelse. 

Grundet det store underskud de første år er muligheden for at overleve størst ved at starte med 

en personligt ejet virksomhed. Der skal ikke tages stilling til skatteordning, før han har udnyttet de 

store skattemæssige underskud fra første år, men det er anbefalingen, at Claus vælger beskatning 

efter virksomhedsskatteordningen, så han kan udjævne resultatet fra år 3 og dermed undgå at 

betale topskat. 

I andet scenarie, hvor Claus skal dele udbuddet, ses det, at han får den laveste beskatning ved at 

gøre brug af virksomhedsskatteordningen. Det er dog med det forbehold, at dele af overskuddet 

hvert år bliver opsparet, og den opsparede del først udbetales i år 4. Det giver Claus mulighed for 

at udbytte mere personfradrag af overskuddet end ved brug af personskattelovens regler. Det kan 

diskuteres, hvorvidt det er værd at opspare overskud over 3 år for at spare 10.000 kr. i skat. Under 

Figur 60: sammenligning af skattebetalingerne for alle scenarier, egen tilvirkning 



72 af 109 
 
 

alle omstændigheder vil det være anbefalingen til Claus, at han i tilfælde af at skulle dele 

udbuddet skal vælge at starte virksomheden som en personligt ejet virksomhed. 

I det tredje scenarie ses, at der, hvor Claus får det største udbytte, er ved at drive virksomheden i 

selskabsform. Det er dog værd at bemærke, at den lave beskatning kræver, at Claus udlodder 

udbytte til 27%-beskatningsgrænsen i 15 år for at få det største udbytte og den billigste 

beskatning. Hvis Claus vælger at starte virksomheden som en personligt ejet virksomhed, kan han 

dog nøjes med at vente til år 5 med at få udbetalt det resterende overskud, mens der kun skal 

betales 10.000 kr. mere i skat over de 5 år i forhold til ved selskabsform. Det er derfor 

anbefalingen til Claus at starte virksomheden som personligt ejet virksomhed og gøre brug af 

virksomhedsskatteordningen til beskatning.  

Det bemærkes, at der ikke er store forskelle i de forskellige beskatningsformer for Claus, uanset 

om han vælger at starte et selskab eller en personligt ejet virksomhed. Den største forskel i 

beskatningen for den mest profitable beskatningsløsning for personlige virksomheder og 

selskaber, er omkring 10.000 kr. i skattekroner til den personligt ejede virksomheds fordel. Det kan 

derfor komme ned til de erhvervsretlige forhold, hvilken løsning der vil være den bedste for 

indehaveren, hvilket kan være meget individuelt. Udover spørgsmålet om hæftelse er det dog 

markant nemmere at stifte og drive en personligt ejet virksomhed end et selskab.  

Med de 3 scenarier i betragtning vil det altså skattemæssigt være mest fordelagtigt for Claus at 

starte virksomheden som en personligt ejet virksomhed og blive beskattet efter 

virksomhedsskatteordningen. Det er som nævnt ikke nødvendigt for Claus at tage stilling til 

beskatningsformen, før han kender svaret på, om han vinder udbuddet eller ej. Der er dermed 

mulighed for, at han kan vælge både beskatning efter personskatteloven og 

virksomhedsskatteordningen, alt efter hvilket af scenarierne der bliver en realitet. Derfor er den 

endelige anbefaling til Claus er at starte virksomheden som en personligt ejet virksomhed. 
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