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1.1.1 - Indledning 

Den danske lovgivning for selvstændig erhvervsdrivende er omfattende og kan være vanskelig at orientere 

sig i. Det danske skattesystems kompleksitet og opbygning kombineret med det høje skattetryk medfører at 

virksomhedsejere bør investere tid og resurser i at opnår det bedste mulige fradrag og slutskat.   

Konsekvenserne ved at opgøre sin skatteberegning forkert, at foretage en suboptimal skatteberegning eller 

vælge en ugunstig virksomhedsordning kan være markante for selvstændigt erhvervsdrivende. 

Selvstændigt erhvervsdrivende er qua deres valg af virksomhedsform i forvejen er udsat for større privat 

risiko, da en eventuel konkurs kan medføre inddragelse af personlige værdier, hvor selskabsformen er 

immun. Lovteksten i virksomhedsloven og personskatteloven er relativt kortfattet, hvorfor der generelt er 

behov for dyb forståelse af lovens indhold som følge af fortolkningsmulighederne. 

I en undersøgelse fra Danmarks Statistik, nåede antallet af lønmodtagere op på 2.822.000 i maj 2021 [1]. 

Antallet af selvstændigt erhvervsdrivende ligger ifølge Dansk Erhverv på et sted omkring 200.000 personer 

[2]. Det er nærliggende at tænke, at det lave antal sammenlignet med andelen af lønmodtagere kan være 

et resultat af skattelovgivningens kompleksitet.  

Da Personskatteloven overordnet opdeler indkomsten i en personlig indkomst og kapitalindkomst, kan der 

opstå huller hvorved en personlig erhvervsdrivende ikke får optimeret fradraget for alle omkostninger 

afholdt i virksomheden og ordningen er derfor ikke altid gunstig skattemæssigt for selvstændig 

erhvervsdrivende og at denne betaler for meget i skat. 

Således er det nødvendigt at kende til reglerne i virksomhedsskatteordningen, der kan benyttes af 

selvstændigt erhvervsdrivende. Denne giver overordnet set, mulighed for at flytte rundt på fordelingen af 

visse fradrag i den personlige og- kapitalindkomsten og derved større mulighed for optimering af 

skattebetalingen.  
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1.2.1 - Problemformulering 

Denne opgave er udarbejdet med henblik til brug for revisorer og selvstændigt erhvervsdrivende, som 

redskab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og VSO-opgørelse. Da en opgave om opgørelse af 

skattepligtig indkomst og VSO-opgørelse er omfattende på grund af den store lovgivning, er det denne 

opgaves fokus at udfærdige en guide. 

På baggrund af ovenstående er følgende problemformulering udmundet: 

”Hvilke fordele henholdsvis ulemper er der ved at anvende virksomhedsskatteordningen fremfor beskatning 

via Personskatteloven for selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark?” 

1.2.2 – Underspørgsmål 

Problemstillingen i kapitel 1.2.1. vil blive analyseret og forsøgt besvaret via følgende underspørgsmål: 

1. På baggrund af regnskaberne for indkomståret 2019, hvilken beskatningsform vil give skatteyderen 

den laveste skattebetaling for skatteyderen i casen?  

2. På baggrund af regnskabet for indkomståret 2020, hvilke konsekvenser har skatteyderens behov for 

privat kapital, for valget af beskatningsform jf. underspørgsmål 1? 

1.3.1 - Afgrænsninger 

Da en opgave som denne tager fat i en omfattende lovgivning med adskillige punkter for nedslag samt 

fortolkning, har jeg valgt at foretage følgende afgrænsninger: 

- Opgaven anvender udelukkende den danske lovgivning 

- Opgaven tager udgangspunkt i en fiktiv case opstillet og præsenteret i opgaven. Den skattepligtige 

er en selvstændig erhvervsdrivende tømrer, der har startet sin egen private virksomhed og 

opgavens omfang strækker sig derfor over, hvad der kan betragtes som normal aktivitet for en 

tømrer. I denne opgaves øjemed vil den skattepligtige derfor kun beskæftige sig med én 

driftsaktivitet indenfor tømrerfaget. 

- Opgaven beskæftiger sig med dele af Virksomhedsskattelovens og Personskattelovens 

bestemmelser, men opgaven vil ikke omfatte alle love og bestemmelser indeholdt i lovene. 

- Opgaven beskæftiger sig ikke med CFC-indkomst eller aktieindkomstlovgivningen. Opgaven vil kort 

redegøre for lovgivningen i teoriafsnittet, men der vil ikke indgå CFC eller- aktieindkomst i 

analyseafsnittene. 

- Kapitalafkastordningen vil ligeledes blive beskrevet i teoriafsnittet, men ikke indgå som en 

væsentlig del af opgavens indhold. Dette skyldes, at kapitalafkastsatsen siden 2017 har været 
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fastsat til 0% og derved for denne opgaves vedkommende ikke har nogen reel indflydelse på 

resultatet af skatteberegningen. 

- Opgaven vil primært beskæftige sig med lovgivningen der omfatter selvstændigt erhvervsdrivende i 

Danmark, men opgaven vil trække referencer til Kildeskatteloven, Ligningsloven men vil ikke 

yderligere hverken gå i dybden i teori eller analyseafsnittene.  

- Opgavens beregningsgrundlag tager udgangspunkt i to fiktive regnskaber der strækker sig i 

indkomstårene 2019 og 2020. Det er derfor disse to indkomstår skattesatser, procenter mv., der vil 

blive anvendt i beregningen af skatten i analyseafsnittet.  

1.4.1 Metodeafsnit 

Opgavens struktur vil overordnet set blive udført gennem forskellige kapitler der hver især har til formål at 

behandle opgavens problemstilling. Opgaven indeholder fire overordnede kapitler med yderligere 

underkapitler. Kapitlerne er ikke betinget af indholdsfortegnelsen, men skal udelukkende ses som den 

overordnede struktur en akademisk opgave typisk er struktureret efter, herunder indledning/metode, 

teoriafsnit, analyse og konklusion. 

Til at svare på opgavens problemformulering, har jeg valgt at formulere en række underspørgsmål, hvis 

vinkling er inspireret af løsningen af casen der ligger til grund for denne opgave i praksis. For at kunne løse 

underspørgsmålene, herunder foretage en analyse af regnskabstallene vil opgaven første del definere den 

relevante teori og lovgivning der eksisterer på området. 

I underspørgsmålene ønskes besvaret, hvordan indkomstårets resultat beskattes i to indkomstår, samt 

konsekvenserne af de beslutninger der bliver taget eller tages i løbet af indkomstårene. Analysens primære 

fokuspunkt er, at belyse de forskellige muligheder for valg af beskatning for personligt erhvervsdrivende i 

Danmark, herunder hovedsageligt via Personskatteloven og Virksomhedsskatteordningen. 

Det første kapitel er opgavens indledning, hvor problemformuleringen vil blive udformes. Kapitlet vil 

derudover indeholde fastsatte afgrænsninger for opgavens omfang samt opgavens metodeafsnit. Afsnittet 

introducerer i al væsentlighed læseren problemstillingen samt hvilke forudsætninger, redskaber og 

fremgangsmåde der er anvendt til løsning af opgaven. 

Andet kapitel er et teorikapitel, der har til formål at beskrive den grundlæggende teori for hvorved opgaven 

tager sit udgangspunkt, herunder bliver lovgivningen præsenteret sammen med en redegørelse for hvilke 

beskatningsformer der eksisterer for private erhvervsdrivende. Der kommenteres på ligheder og forskelle 

imellem Personskatteloven og Virksomhedsskatteloven, der er de primære love anvendt i opgaven.  
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Tredje kapital er analysekapitlet, hvor teorien præsenteret i kapitel 2 bliver anvendt i praksis. Overordnet 

vil kapitlet blive opdelt i tre underkategorier med en analyse af regnskabet og tallene fra indkomståret 

2019 først, herunder opgørelse af indskudskontoen. Efterfølgende vil der laves lignende analyse på 

regnskabstallene for 2020, om end analysen vil blive vinklet på en anden måde. 

Det fjerde kapitel er det konkluderende, hvor problemformuleringen opsummeres hvorefter og bliver 

forsøgt svaret jf. resultatet af analyserne. 

Opgavens struktur tager udgangspunkt i et casestudy, hvorfra der vil blive anvendt en juridisk vinkel til at 

analysere problemstillingen. Opgavens tilgang er deduktiv, hvorfor opgaven tager udgangspunkt i den 

kendte teori og lovgivning der dækker private erhvervsdrivende i Danmark og derfra sammenligner og 

analyserer med casens indhold for at kunne drage konklusioner heraf.  

De udvalgte kilder vil i vid udstrækning være udvalgt fra officielle kilder, herunder Karnov Groups website 

som studerende på HD Regnskab har login til i forbindelse med deres studie på Copenhagen Business 

School. På Websitet er det muligt dels at finde opdaterede kildehenvisninger til lovbestemmelserne i 

Danmark foruden afgørelser og domme som er afgjort i landets domstole. Karnov Groups websitet er 

således at betragte som den primære kilde til opgavens indhold. Kilder fra skat vil blive anvist via deres 

hjemmeside html, herunder gældende skattesatser samt satserne for kommuneskat. 

Sekundære kilder såsom artikler el. lign vil blive anvist til deres html adresse i litteraturlisten. 

1.5.1 Præsentation af case 

Opgavens case tager udgangspunkt i tømrervirksomheden Handyman Tømrer. Virksomheden er en 

enkeltmandsvirksomhed oprettet og ejet af Jesper Jensen i 2018 efter i en årrække at have arbejdet hos en 

etableret tømrervirksomhed. Jesper Jensen er færdigudlært tømrer og agter ikke at videreuddanne sig i 

årene efter oprettelsen. 

Jesper Jensen har drevet virksomheden i personligt regi igennem indkomståret 2018, og agter at fortsætte 

dette i 2019 og 2020. Jesper Jensens personlige indkomst relaterer sig udelukkende til hans virksomhed og 

han har således ikke andre former for indtjening. Jesper Jensen havde god indtjening i 2018 men i kraft 

manglende forståelse for skattesystemet fik han hverken sat sin forskudsopgørelse korrekt op eller betalt 

nogen B-skatte rater i løbet af 2018. Han modtog derfor en stor restskat ved årsopgørelsen for 2018. 

Jesper Jensens har ikke nogen ægtefælle, men lever sammen med sin kæreste der er uddannet bogholder 

og som har hjulpet Jesper Jensen med den daglige bogføring af virksomhedens transaktioner. Jesper Jensen 

er bosat på Sjælland i Roskilde kommune i en lejelejlighed har ikke nogen lån til banken udover de 
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relevante for erhvervsvirksomheden. De relevante skattesatser for pågældende kommune anvendes i de 

indkomstår som behandles i casen.  

Jesper Jensen har hovedsageligt private kunder, da han har specialiseret sig i renovation af parcel og- 

sommerhuse. 

Jesper Jensen har ikke i nogen af indkomstårene, foretaget andre transaktioner imellem det private og 

virksomheden end lønhævninger til sig selv, hvilket tydeligt er blevet bogført på en separat konto. 

I forbindelse med oprettelsen af sin virksomhed, tager Jesper Jensen et lån i en bank for at kunne købe en 

ejendom hvor hans værksted kan have tilholdssted. Ejendommen køber han i samme år som han opretter 

virksomheden og bruges til at huse hans værksted, hvor han udover at drive sin virksomhed også opbevarer 

sit værktøj, materialer mv. Ejendommen er at betragte som til fuld erhvervsmæssig benyttelse. 

Derudover optager Jesper også gæld for en række maskiner han har behov for i den daglige drift, herunder 

en bil som han benytter både erhvervsmæssigt og i privat regi.  

1.5.2 - Indkomståret 2019 

Jesper Jensen har god indtjening i sit firma i regnskabsåret. Jesper Jensen blev dog noget forskrækket af 

den store restskat for 2018 og han besluttede sig derfor for at holde sine hævninger nede på lavere niveau, 

da han fejlagtigt troede at hans hævninger i 2018 var årsagen til den store restskat. Han er derfor både 

bange og i tvivl om sin restskat for indkomståret 2019. Jesper Jensen har dog taget lidt ved lære af 

resultatet i 2019 og fået sat sin forskudsopgørelse bedre op samt betalt nogle B-skatte rater. Han er dog 

stadig meget i tvivl om hvad der er bedste for ham og hans virksomhed. 

Han kontakter en revisor sent i 2019, der skal hjælpe ham med at optimere hans skattebetaling og hans 

virksomhed generelt. Den tilknyttede revisor skal hjælpe med opgørelsen af den skattepligtige indkomst, 

opstilling af regnskab for virksomheder i klasse A, samt indberetning af hans personlige selvangivelse.  

I indkomståret 2019 og 2020 agter Jesper Jensen at overgå til virksomhedsordningen efter anbefaling fra 

sin revisor. 

Jesper Jensen er af sin gode kammerat der arbejder i en bank, blevet anbefalet at investerer i aktier. Jesper 

Jensen har derfor investereret kr. 50.000 i aktier og bogført dem i sit regnskab. 
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1.5.3 - Indkomståret 2020 

Jesper Jensen har igen haft god aktivitet i sit firma hvilket igen er reflekteret i resultatet for indkomståret. 

Jesper har i dette indkomstår besluttet sig for at erhverve sig et sommerhus til ham og hans kæreste. Han 

har således haft markant større behov for at hæve ud til sig selv i 2020. 

Jesper Jensen har efter at have fået hjælp fra revisoren fået betydeligt bedre styr på sit regnskab, og med 

godt samarbejde og god kommunikation har revisoren og ham lagt en plan for, hvordan han får udnyttet 

sin virksomhed til at forfølge ønsket om køb af det nye sommerhus.  

1.6.1 – Forkortelser 

Da tilgangen til denne opgave tager udgangspunkt i det juridiske felt, vil følgende forkortelser blive anvendt 

fremfor hele navnet på loven: 

Personskatteloven PSL 

Virksomhedsordningen VSO 

Virksomhedsskatteloven VSL 

Statsskatteloven SSL 

Ligningsloven LiL 

Arbejdsmarkedsbidragsloven ArL 

 

2.1.1 - Den grundlæggende lov for indkomst i Danmark 

Grundlaget for opgørelsen af skattepligtig indkomst i Danmark skal findes i Statsskatteloven, hvis seneste 

regulering blev foretaget i 1922. Da §§§1, 2 og 3 beskriver andre forhold end de for denne opgave 

relevante paragraffer, vil fokus blive lagt på §§§4, 5 og 6.  

2.1.2 - §4 Indkomsttyper til beskatning 

§4 beskriver hvilke typer af indkomster der skal tages med i den skattepligtige indkomst. Paragraffen består 

af en række underpunkter, der beskriver forskellige typer af næring der skal tages med i den skattepligtige 

indkomst, herunder hverv som agerbrug, skovbrug, industri, handel mv., jf. SSL §4, pkt. a, udlejning af gods, 

ejendom eller lejlighed jf. pkt. b., renter eller udbytter fra aktier eller obligationer jf. pkt. e, indtægter fra 

lotterispil jf. pkt. f osv. 
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2.1.3 - §5 Indkomsttyper uden beskatning 

§5 beskriver indkomsttyper omkring formueavancer og som ikke skal tages med i den skattepligtige 

indkomst. De indkomsttyper der ikke tages med i den skattepligtige indkomst, er formueforøgelser af 

forskellige typer, herunder genstande, ejendomme eller aktier der stiger eller falder i værdi, jf. 

Statsskatteloven §5, pkt. a. Pkt. b beskriver gaver og arv og pkt. d beskriver rejsegodtgørelser og dagpenge 

under offentligt hverv, jf. SSL §5. 

2.1.4 - §6 Omkostningstyper til fradrag i indkomsten 

Paragraf 6 i SSL beskriver de fradragstyper der skal fratrækkes den skattepligtige indkomst. I særdeleshed 

SSL §6, pkt. a er almindeligt kendt grundet dens brede formulering. Punktet beskriver, at udgifter til at 

erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. 

SSL §6, pkt. a. Punktet danner grundlag for formuleringer i andre love, bl.a. PSL §3, stk. 1 mv. 

Statsskatteloven fastsætter således meget brede rammer for hvordan den skattepligtige indkomst i 

Danmark skal opgøres. 

2.1.5 - Mindstekravsbekendtgørelsen 

Mindstekravsbekendtgørelsen er en yderligere bekendtgørelse som selvstændigt erhvervsdrivende skal 

kende til og følge. Bekendtgørelsen stiller formelle krav til, at den selvstændige løbende fører regnskab 

med virksomhedens transaktioner jf. bogføringsloven hvilket danner grundlag for udarbejdelsen af 

årsregnskabet samt indberetningen af virksomhedens selvangivelse. Det er endvidere et krav at følge  

mindstekravsbekendtgørelsen for at kunne anvende virksomhedsskatteordningen  

(Mindstekravsbekendtgørelsen). 

2.2.1 - Indkomstskattens beregningsgrundlag 

Personskattelovens §1 redegør for, at personer der er skattepligtige her til landet, skal opgøre deres 

skattepligtige indkomst efter lovgivningens almindelige regler med de ændringer der følger af 

personskattelovens indhold.  

Indkomstskatten beregnes ud fra følgende indkomsttyper, jf. PSL §2: 

- Personlig indkomst 

- Kapitalindkomst 

- Ligningsmæssige fradrag 
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- Aktieindkomst 

- CFC-indkomst 

Ved beskatning efter personskatteloven beskattes indkomsten før renter som personlig indkomst, mens 

nettorenterne beskattes som kapitalindkomst. Den virksomhedsindkomst som den skattepligtige har 

indtjent før renter og eventuelt overførsel til medarbejdende ægtefælle, indgår således ved opgørelse af 

AM-bidragsgrundlaget. 

Beregningen af den skattepligtige indkomst kan opstilles på følgende måde: 

Personlig indkomst   x.xxx.xxx 

+/- Netto kapitalindkomst  +/- xx.xxx 

‒ Ligningsmæssige fradrag        - x.xxx 

Skattepligtig indkomst      xxx.xxx 

Skattepligtig indkomst udgør al indkomst, bortset fra indkomst, der er gjort til aktieindkomst efter PSL §4a, 

jf. PSL §2.  

Hvis hverken virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen vælges, vil en persons indkomst blive 

beskattes efter reglerne i personskatteloven. Dette følger af at VSL§2 således ikke er opfyldt, hvorfor PSL 

§1. 

2.2.2 - Personlig indkomst 

PSL §3 definerer personlig indkomst som alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og 

som ikke er kapitalindkomst. Af dette bør man således altid undersøge om en indkomsttype opfylder 

definitionen for kapitalindkomst, da den ellers vil blive personlig indkomst jf. PSL §3. Endvidere, omfatter 

§3, stk. 2 flere punkter af udgifter der ved opgørelsen af den personlige indkomst kan fradrages, herunder 

1) udgifter, som i årets løn er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Som nævnt i afsnittet om SSL, er denne paragraf et direkte udspring af indholdet i SSL 

§6. 

Punkt 2) benævner udgifter som beskrevet i LiL §8, der omfatter udgifter til rejser, reklame og lignende til 

den skattepligtiges erhverv.  

Punkt 3) beskriver, at bidrag til og præmier til pensionsordninger også er fradragsberettigede i den 

personlige indkomst, herunder er forskellige typer og grænseværdier nævnt i Pensionsbeskatningslovens 

§§18 og 52.  
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Rate, ophørende og livrente pension giver fuldt fradrag i den skattepligtige indkomst og beskattes alle som  

personlig indkomst ved udbetaling. Grænseværdierne for indbetalingsloftet for rate og ophørende pension  

justeres årligt, mens der for livrente pension ikke er en begrænsning på indbetalingsloftet. Den sidste  

kategori er aldersopsparing, hvor indbetalingsloftet er 5.300 kr. i 2020, men hvor der hverken er fradrag  

eller beskatning ved udbetaling [18]. 

Ved beskatning efter personskatteloven beskattes indkomst før renter som personlig indkomst, mens 

nettorenterne beskattes som kapitalindkomst. Den virksomhedsindkomst som den skattepligtige har 

indtjent, før renter og eventuelt overførsel til medarbejdende ægtefælle indgår således ved opgørelsen af 

AM-bidragsgrundlaget. 

Ved opgørelsen af den personlige indkomst kan følgende fradrages: 

- Årets udgifter til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten efter SSL §6, stk. 1, litra a, jf. PSL §3, 

stk. 2, nr. 1. 

- Etableringsudgifter til reklame efter LiL §8, stk. 1, forsøg og forskning efter LiL §8B, jf. PSL §3, stk. 2, 

nr. 2. 

- Overført overskud til medarbejdende ægtefælle efter Kildeskattelovens §25A, stk. 3, jf. PSL §3, stk. 

2, nr. 2. 

- Bidrag og præmier til privattegnede pensionsordninger efter Pensionsbeskatningsloven §18, jf. 

Personskatteloven §3, stk. 2, nr. 3. 

- Henlæggelser efter VSL §22B (kapitalafkastordningen), jf. PSL §3, stk. 2, nr. 8. 

- Skattemæssige afskrivninger, tab og fradrag efter Afskrivningsloven for selvstændigt 

erhvervsdrivende, jf. PSL §3, stk. 2, nr. 11. 

- Indskud på iværksætterkonto efter lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. 

PSL §3, stk. 2, nr. 12. 

De mest klassiske eksempler på personlig indkomst er lønindtægt, honorarer, indbetalinger på pensioner 

der giver et fradrag i den personlige indkomst, alle typer med fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Der ses en 

tydelig lighed med SSL §6 i listens første punkt. 
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2.2.3 - AM-bidrag 

I de nævnte beløb (personlig indkomst og skattepligtig indkomst) er der i forvejen beregnet 8% i AM-bidrag, 

som beregnes som 8% af den personlige indkomst, jf. Arbejdsmarkedsbidragsloven §1. AM-bidraget, som 

også kaldes bruttoskatten kan fradrages i den personlige indkomst.  

Grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere m.v. er følgende indkomster, jf. ArL §2, stk. 1.: 

1. Ethvert vederlag i penge eller naturalier, der kan henføres til personligt arbejde i 

ansættelsesforhold. 

2. Ethvert vederlag, som indgår i den personlige indkomst, i penge eller naturalier modtaget uden for 

ansættelsesforhold, når der ikke er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. 

3. Ethvert vederlag i penge eller naturalier for at være stillet til rådighed for at udføre arbejdet her i 

landet af en virksomhed, der ikke har hjemting her i landet. 

4. Indbetalinger foretaget af arbejdsgiver, tidligere arbejdsgiver eller offentlige myndigheder til 

pensionsordninger i samme omfang som nævnt i Pensionsbeskatningslovens §19. 

5. Indbetalinger foretaget af arbejdsgiver til pensionsordninger etableret i udlandet, når 

indbetalingerne i medfør af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes til den 

skattepligtige indkomst for lønmodtageren. 

Ved vederlag i form af naturalier i denne lov forstås; Jf. ArL §2, stk. 2 følgende: 

- Fri kost og logi 

- Bil, som helt eller delvis vederlagsfrit stilles til rådighed for den skattepligtige; 

- Fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse; 

- Fri sommerbolig 

- Fri lystbåd 

- Fri helårsbolig 

- Aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier; 

- Arbejdsgiversbetalte sundhedsforsikringer mv. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, 

der dækker de pågældende behandlinger m.v. 

2.2.4 - Aktieindkomst 

Aktieindkomst udgør efter PSL §4A følgende indkomster: 

- Udbytte fra danske selskaber eller udenlandske selskaber jf. PSL §4a, nr. 1. 
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- Afståelsessummer efter LiL 16B vedrørende danske selskaber eller udenlandske selskaber (salg til 

udstedende selskab), jf. PSL §4a, nr. 2. 

- Fortjeneste og tab på aktier efter Aktieavancebeskatningsloven §§12-14, jf. PSL §4a, nr. 4. 

Aktieindkomst omfatter aktieudbytte, afståelsessummer, visse dele af udlodninger fra udloddende 

investeringsforeninger samt gevinster og tab opgjort efter aktieavancebeskatningsloven. 

2.2.5 - Kapitalindkomst 

Kapitalindkomst er beskrevet i PSL §4. Kapitalindkomst omfatter det samlede nettobeløb af punkterne 1-18 

i §4, herunder renteindtægter og renteudgifter, gevinster og tab efter kursgevinstloven, kapitalafkast, 

rentekorrektion samt visse aktieudbytte og -gevinster som ikke er aktieindkomst. De nævnte typer af 

indtægter og omkostninger skal dog medtages ved opgørelsen af den personlige indkomst, såfremt den 

skattepligtige person er næringsdrivende.  

Kapitalindkomst udgør i medfør af PSL §4 det samlede nettobeløb af: 

- Renteindtægter og renteudgifter, jf. PSL §4, nr. 1. 

- Gevinster og tab efter Kursgevinstloven, jf. PSL §4, nr. 2. 

- Beregnet kapitalafkast i selvstændig erhvervsvirksomhed efter VSL §22A, jf. PSL §4, nr. 3a. 

- Skattepligtigt aktieudbytte efter LiL §16A, stk. 1, der ikke er aktieindkomst efter Personskattelovens 

§4a.  

- Overskud eller underskud af en- eller tofamilieshuse m.v., fritidshuse, ejerlejligheder og lignende jf. 

PSL §4, nr. 6. 

- Provisioner efter LiL §8, stk. 3, jf. PSL §4, nr. 7. 

- Fradrag af rentekorrektion efter VSL §11, stk. 3, jf. PSL §4, nr. 8. 

- Fortjeneste på fast ejendom efter Ejendomsavancebeskatningsloven, jf. PSL §4, nr. 15. 

2.2.6 - Ligningsmæssige fradrag 

Ligningsmæssige fradrag er beskrevet i LiL og PSL som giver fradrag i den skattepligtige indkomst.  

Ligningsmæssige fradrag omfatter udgifter til befordring, faglige kontingenter, bidrag til 

arbejdsløshedskasser, underholdningsbidrag, gaver til godkendte foreninger, beskæftigelsesfradrag m.m. 

For her i landet fuld skattepligtige personer, jf. opnås et jobfradrag på 3,75% maksimalt kr. 2.100 (2019) – 

4,5%, maksimalt kr. 2.600 (2020) [17]. 

For her i landet fuld skattepligtige personer, jf. opnås et beskæftigelsesfradrag på 10,10% maksimal kr. 

37.200 (2019) – 10,50% maksimalt kr. 39.400 (2020) [17]. 
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Beskæftigelsesfradrag reguleres årligt, men giver en konkret procentvis fradrag i den skattepligtige 

indkomst før AM-bidrag. Fradraget er dog betinget af en øvre grænse, der reguleres årligt [17].  

Ligeledes gives der et jobfradrag, der fungerer på samme måde som ved beskæftigelsesfradraget hvoraf der 

gives et procentfradrag i den skattepligtige indkomst, betinget af en øvre grænse [17].  

2.3.1 - Beregningen af indkomstskatten 

Indkomstskatten er reguleret i PSL §5, der jf. 7 stykker betegner punkterne hvorved skatten opgøres efter.  

Punkterne refererer til de følgende paragraffer i loven, hvor indkomstårets skatteprocent er opgjort. De 

mest almindelige og de relevante for denne opgave er 1), 2), 5) og 7) der omfatter bundskat, topskat, skat 

af aktieindkomst og skat svarende til kommunal indkomstskat. 

Personfradraget er afhængigt af alderen på den skattepligtige, og reguleres hvert år.  

Indkomstskat til staten opgøres efter PSL §5 som summen af: 

- Bundskat, jf. PSL §6; 

- Topskat, jf. PSL §7; 

- Skat af aktieindkomst, jf. PSL §8a; og 

- Skat af CFC-indkomst, jf. PSL §8b. 

2.3.2 - Bundskat 

Bundskatten beregnes med 12,14% (2020) af den personlige indkomst med tillæg af positiv 

kapitalindkomst, jf. PSL §6, stk. 1-2. 

Hvis en gift person har negativ kapitalindkomst, modregnes dette beløb forinden i den anden ægtefælles 

positive kapitalindkomst, såfremt ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb, jf. PSL §6, stk. 3. 

For bundskatten udregnes et bundfradrag som alle skattepligtige personer i Danmark er fritaget for at 

betale skat af. Bundfradraget reguleres årligt igennem PSL §7 og giver et nedslag i bundskatten. 

2.3.4 - Topskat 

Topskatten beregnes med 15% af den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst over kr. 

44.800 (2019) – kr. 45.800 (2020), der overstiger et grundbeløb på kr. 513.400 (2019) – kr. 531.000 (2020), 

jf. PSL §7, stk. 1-2.  

For gifte personer er der angivet nærmere regler for opgørelsen af ægtefællernes topskatter, jf. PSL §7, stk. 

3-9. 
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2.3.5 - Skat af aktieindkomst 

Skat af aktieindkomst beregnes som følger: 

Aktieindkomst under kr. 54.000 (2019) – kr. 55.300 (2020) beskattes med 27% af dette beløb, jf. PSL §8A, 

stk. 1. 

Aktieindkomst over kr. kr. 54.000 (2019) – kr. 55.300 (2020) beskattes med 42%, jf. PSL §8A, stk. 2, 1. pkt.  

Er en gifts persons aktieindkomst lavere end grundbeløbet, forhøjes den anden ægtefælles grundbeløb 

med forskelsbeløbet, såfremt ægtefællerne var samlevende ved indkomstårets udløb, jf. PSL §8A, stk. 4. 

2.3.6 - Personfradrag 

For her i landet fuldt skattepligtige personer, jf. Kildeskatteloven §1, opnås et personfradrag på kr. 46.200 

(2019) – kr. 46.500 (2020), jf. PSL §10, stk. 1. 

For personer under 18 år udgør personfradraget kun kr. 34.500 (2018) – kr. 35.300 (2019), jf. PSL §10, stk. 

2. 

2.3.7 - Skatteloftet 

Hvis den skattepligtiges kommunale og amtskommunale skatteprocenter sammenlagt med 

skatteprocenterne for bundskatten, mellemskatten og topskatten overstiger 52,05% (2019) – 52,06% 

(2020), beregnes der et nedslag i statsskatten svarende til, at skatteprocenten i topskatten nedsættes med 

de overskydende procenter, jf. PSL §19, stk. 1. 

2.3.8 - Selvstændig erhvervsdrivende 

Grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende, som ikke anvender VSO, jf. VSL, 

udgør den personlige indkomst ved selvstændige virksomhed, jf. ArL §4, stk. 1. 

Grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender VSO, jf. VSL, udgør 

summen af overførsel fra virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af kapitalafkast efter VSL §5, 

stk. 1, nr. 3, og overførsel af beløb fra virksomhedens konto for opsparet overskud med tillæg af den 

virksomhedsskat, der svarer hertil, til den skattepligtige samt rentekorrektion, der medregnes til den 

personlige indkomst efter VSL §11, stk. 3, jf. ArL §5, stk. 1. 

Hvis den skattepligtige efter VSL §23a har valgt at medregnes kapitalafkastet som personlig indkomst, 

nedsættes kapitalafkastet, der skal fradrages, med det beløb, der skal medregnes som personlig indkomst, 

jf. ArL §5, stk. 2. 
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3.1.1 - Virksomhedsskatteordningen 

Hovedformålet med VSO er at give en række skattemæssige fordele med paralleller til virksomheder drevet 

i selskabsform.  

VSO kan benyttes hvis man ejer en selvstændig erhvervsvirksomhed. Det er et krav, at der udarbejdes et 

selvstændigt regnskab for virksomheden i det givne indkomstår, som opfylder en række krav der står 

beskrevet i bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen og som laver en klar sondring imellem 

virksomhedens økonomi og privatøkonomien, jf. VSL §1 og §2, stk 2 og stk .4.   

Rent teknisk, skal den skattepligtige jf. VSL §2 stk. 2 i forbindelse med indberetningen af selvangivelsen for 

indkomståret, tilkendegive at man ønsker at anvende virksomhedsordningen. Denne tilkendegivelse 

medfører, at den skattepligtige overgår fra at blive beskattet gennem PSL til VSL.  

Driver den skattepligtige flere selvstændige erhvervsvirksomheder, behandles samtlige virksomheder som 

én virksomhed ved anvendelsen af VSO, jf. VSL §2, stk. 3. 

3.2.1 - Indskudskontoen 

Overgangen fra PSL til VSL medfører, at den skattepligtige skal opgøre en indskudskonto. Indskudskontoen 

har til formål at vise hvilke aktiver og passiver virksomheden i virksomhedsordningen blev oprettet med. 

Hvilke aktiver og passiver der skattemæssigt indgår på indskudskontoen skal opgøres som det første ved 

benyttelse af virksomhedsordningen.  

Indskudskontoen opgøres som den skattemæssige værdi af indskudte aktiver med fradrag af 

gældsforpligtelser og deraf kan betegnes som den skattemæssige egenkapital, når man overgår til VSO, jf. 

VSL §3, stk. 3.  

Det fremgår af VSL §3, stk. 2 at indskudskontoen skal opgøres ved indkomstårets begyndelse i første år VSO 

anvendes. Efterfølgende reguleres indskudskontoen kun med yderligere indskud samt med overførsler, der 

ikke er overskud. Mens der i loven er fastsat regler for, hvilke aktiver der kan og ikke kan medtages i 

virksomhedsordningen, er der ikke fastsat begrænsninger for, hvilke gældsposter der kan indgå. 

Saldoen på indskudskontoen viser, hvor store beløb den skattepligtige skattefrit kan føre ud af 

virksomheden (positiv indskudskonto) i hæverækkefølgen efter VSL §5, dvs. efter at virksomhedens 

overskudsbeløb (indeværende og tidligere års) er hævet. 

Indskudskontoen er endvidere afgørende for, om der skal foretages rentekorrektion efter VSL §11 (negativ 

indskudskonto). Det er den skattepligtiges opgave at dokumentere at alle de til virksomheden hørende 
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aktiver og gældsposter er medregnet i opgørelsen, samt at den modregnede gæld er erhvervsmæssig. Er 

dokumentationen ud fra Skats vurdering fyldestgørende nok, sættes indeståendet dog til kr. 0 uden 

rentekorrektion, jf. VSL §3, stk. 5. Denne bestemmelse danner ofte grundlag for sager mellem Skat og 

skatteydere der har anvendt virksomhedsordningen som har forskellige fortolkninger af hvilke aktiver og 

passiver der med rette har kunnet indskydes i VSOen. Dette vil yderligere blive gennemgået under kapitel 

4.1.5.  

VSL er blevet ændret med virkning fra 11. juni 2014 således at, såfremt indskudskontoen er negativ (primo 

eller ultimo), bortfalder muligheden for opsparing af årets overskud. Begrundelsen for ændringen er at 

sikre, at selvstændige ikke kan anvende lavt beskattede midler til at finansiere privatforbrug og afdrage 

privat gæld uden at midlerne beskattes som personlig indkomst. 

Som følge af VSL §3, stk. 4 skal ejendomme medtages til den kontakte anskaffelsessum eller den ved 

indkomstårets begyndelse fastsatte ejendomsværdi med fradrag af byrder.  

Det er ikke muligt for at indregne aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven jf. VSL §1, stk. 2., 

medmindre den skattepligtige driver næring med handel af aktier, hvorfor regnskabsmæssige værdier vil 

indregnes til 0 i skatteberegningen.  

Overførsel fra den skattepligtige til virksomheden anses for indskud, dog ikke beløb, der bogføres på 

mellemregningskontoen efter VSL §4a, jf. VSL §3, stk. 1. 

Aktiver, der både benyttes erhvervsmæssigt og privat, indgår ikke i virksomhedsordningen efter VSL §1, stk. 

3, bortset fra følgende aktiver: 

- Den erhvervsmæssige andel af en ejendom fordelt efter ejendomsværdien på denne del af boligen; 

samt 

- Biler. Ved fastsættelse af den private benyttelse anvendes Ligningslovens §16, stk. 4, jf. afsnit 

3.5.2.2 

Hvis den erhvervsdrivende vælger at lade bilen indgå i virksomheden, skal bilen, ved opgørelsen af 

indskudskontoen medtages til den afskrivningsberettigede saldoværdi. Saldoværdien svarer til 

handelsværdien på tidspunktet for overførslen til VSOen, da overførsel af bil mellem virksomheden og 

privatøkonomien betragtes som salg uagtet at benyttelsen af bilen fortsat er blandet jf. VSL §1, stk. 3. og LiL 

§9C, stk. 7. 
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Jf. VSL §1, stk. 2., kan finansielle aktiver såsom aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede 

obligationer og præmieobligationer ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige 

driver næring med sådanne aktiver.  

De typisk indskudte aktiver vil være ejendom, driftsmidler, varelager, debitorer og likvider. For blandet 

benyttet ejendom indregnes den andel, der relaterer sig til erhvervet jf. VSL §1, stk. 3. Figus 1 viser en 

oversigt over værdiansættelsen af de typer af aktiver og passiver, der typisk bliver indskudt i en VSO. 

Aktiver Værdiansættelse 

Fast ejendom Seneste ejendomsvurdering eller den kontante 

anskaffelsessum. Ved blandet benyttelse skal der 

laves en forholdsmæssig fordeling af privat og 

erhvervsmæssig andel.  

Driftsmidler Afskrivningsberettigede saldoværdi 

Blandet benyttet bil Afskrivningsberettigede saldoværdi 

Indskudt tidligere privat driftsmiddel Handelsværdi 

Varelager Opgøres efter varelagerloven 

Debitorer Dagsværdi 

Goodwill Anskaffelsessum fratrukket afholdte afskrivninger 

Likvider Dagsværdi 

Passiver Værdiansættelse 

Gæld Dagsværdi 

Skyldig moms og skatter Dagsværdi 

Tabel 1. Oversigt over værdiansættelse af indskudte aktiver. 

Som vist i tabel 1, opgøres værdiansættelsen af driftsmidler til den skattemæssige saldoværdi. Det kan her 

bemærkes, at negativ saldoværdi ikke kan fradrages i opgørelsen af indskudskontoen, men fastsættes til 0. 

Blandede benyttede biler kan indskydes med den fulde værdi og der skal således ikke foretages korrektion 

for den private andel. 

Værdiansættelsen af et indskudt varelager skal opgøres i henhold til Varelagerlovens §1, stk. 1, hvilket 

betyder på baggrund af dagsværdi, indkøbspris eller fremstillingsprisen såfremt varen er fremstillet i egen 

virksomhed, jf. Varelagerloven §1, stk. 1.  
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3.2.2 - Rentekorrektion 

Som nævnt i kapitel 3.2.1, er det muligt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, hvorved det 

yderligere bliver muligt at flytte fradraget for renteudgifter fra kapitalindkomst til den personlige indkomst. 

Der kan imidlertid blive indskudt for meget privat gæld i virksomheden, hvorfor det vil være nødvendigt at 

foretage en rentekorrektion. 

Er indeståendet på indskudskontoen negativt, svarer det til, at der er hævet for meget skattefrit i 

virksomhedsskatteordningen, eller at der indskudt for meget gæld i virksomhedsordningen, og der skal 

derfor ske rentekorrektion, jf. VSL §3, stk. 5. 

Rentekorrektionen beregnes med et beløb, der svarer til afkastsatsen efter VSL §9 ganget med den 

talmæssige største negative saldo, hvor VSOen påbegyndes, eller for efterfølgende indkomstår ved 

indkomstårets begyndelse, henholdsvis udløb, jf. VSL §11, stk. 1, 2. pkt. 

Afkastsatsen opgøres en gang årligt og udgør 0% (2019) – 0% (2020), jf. VSL §9. 

Det samlede rentekorrektionsbeløb medregnes til den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomst, 

jf. VSL §11, stk. 3. 

3.2.3 - Opgørelse af den skattepligtige indkomst 

Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. VSL §6, stk. 

1. Der opnås således fuld fradragsret for renteudgifter i den personlige indkomst, når VSO anvendes jf., PSL 

§3, stk. 2. 

Fradrag for renteudgifter, jf. LiL §5, samt renteindtægter periodiseres i øvrigt over den periode, de 

vedrører, jf. VSL §6, stk. 2. 

Overskud med fradrag af kapitalafkastet der overføres til den skattepligtige, skal medregnes til den 

skattepligtige indkomst, jf. VSL §10, stk. 1. 

Når virksomhedens skattepligtige indkomst er opgjort, skal overskuddet fordeles til henholdsvis personlig 

indkomst, kapitalindkomst og virksomhedsindkomst. Personlig og kapitalindkomst følger som tidligere 

nævnt skattereglerne i PSL, mens virksomhedsindkomsten beskattes med 22% (2019) – 22% (2020), 

svarende til selskabsskatteprocenten i det givne indkomstår [19]. 

Til fordeling af virksomhedens indkomst anvendes følgende illustration: 
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Billede 1. Kassesystemet til opgørelse af VSO samt hæverækkefølge. 

Billede 1 viser kassesystemet der er et anvendt værktøj i praksis, der bruges til at fordele virksomhedens 

overskud i VSOen. 

Fremgangsmåden er følgende: 

1. Virksomhedsoverskuddet indsættes i kasse 1. 

2. Evt. beregnet kapitalafkast indsættes i kasse 2. 

3. Det resterende overskud indsættes i kasse 3, og udregnes som virksomhedsoverskuddet fratrukket 

kapitalafkastgrundlaget. 

4. Den personlige indkomst indsættes i kasse 4.  

5. Det resterende overskud indsættes i kasse 5, og udregnes som forskellen mellem det resterende 

overskud og den personlige indkomst. 

6. Virksomhedsskatten udregnes som 22% af virksomhedsindkomst og indsættes i kasse 6. 

7. Det tilbageværende overskud indsættes i kasse 7 og angives som det opsparede overskud i 

virksomheden. 

Denne metode anvendes til at optimere den personlige indkomst i virksomhedsordningen. Det gøres ved at 

optimere den personlige indkomst i kasse 4 op til topskattegrænsen. Dette kan lade sig gøre på grund af 

det opsparede overskud der korrigeres som følge af resultatet af virksomhedsindkomsten og den 

personlige indkomst bliver ”fastlåst”, hvorfor det opsparede overskud er eneste tilbageværende kasse der 

kan ændres på. 
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3.2.4 - Hæverækkefølge 

Grundideen i virksomhedsordningen er, at den skattepligtige først skal beskattes af indkomsten i privat 

regi, når pengene hæves i virksomheden. For at kunne holde styr på beskatningsgrundlaget og 

disponeringen af årets indkomst er det nødvendigt at foretage en opgørelse af årets indskud og hævninger 

efter et bruttoprincip og efterfølgende rang ordne hævningerne i en hæverækkefølge. Hæverækkefølgen er 

bestemmende for disponeringen af årets indkomst på de enkelte indkomstarter ved beskatning i personligt 

regi.  

I princippet anses alle indskud i virksomheden for indskud af beskattede midler på indskudskontoen. Dette 

er ikke hensigtsmæssigt, fordi dette ville medføre urimelige skattemæssige konsekvenser i de tilfælde, hvor 

den skattepligtige overfører midler fra privat regi til virksomheden til dækning af et midlertidigt 

likviditetsbehov for efterfølgende at tilbageføre pengene til privat regi. I de tilfælde, hvor den skattepligtige 

midlertidigt overfører penge fra privat regi til virksomheden, er det tilladt at postere pengene på en 

mellemregningskonto, som efterfølgende kan udlignes ved hævninger udenom hæverækkefølgen.  

Hæverækkefølgen er bestemmende for disponeringen af årets indkomst på de enkelte indkomstarter i 

personligt regi. Mellemregningskontoen er en særlig konto under egenkapitalen. Det skal fremhæves, at 

det ikke er muligt at oprette en mellemregningskonto i virksomhedens favør. Hvis mellemregningen bliver 

negativ, skal mellemregningen udlignes ved en hævning i hæverækkefølgen.  

Hæverækkefølge kan stilles op som følgende rangorden, hvor punkt 1 er første prioritets hævning, punkt 2 

er anden prioritets hævning etc.: 

1. Refusion af driftsomkostninger, som den erhvervsdrivende har afholdt privat 

2. Beløb til medarbejdende ægtefælle 

3. Virksomhedsskat 

4. Hensat til senere hævning i primobalancen 

5. Kapitalafkast af finansielle aktiver, som ikke kan opspares 

6. Øvrigt kapitalafkast 

7. Resterende overskud 

8. Opsparet overskud 

9. Indkudskontoen 

10. Beløb udover indskudskontoen som eksempelvis lån optaget i virksomheden 
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Som nævnt ovenfor, er punkt 1 til 5 tvungne hævninger, hvorfor der ved indkomstårets udgang som 

minimum skal være hævet et beløb svarende til disse punkter. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt likviditet til 

at dække de tvungne hævninger kan der ske ét af følgende: 

- Differencen anses for indskudt i virksomheden (bogført ind over indskudskontoen i kredit) 

- Hensættelse til senere hævning (bogføringen laves på samme måde som ovenstående, pålydt 

”hensat til senere hævning”) 

Såfremt den skattepligtige driver flere virksomheder, behandles overførsler af penge mellem 

virksomhederne som overførsler indenfor virksomheden. Der er således ikke tale om hævninger til den 

skattepligtige i den ene virksomhed og efterfølgende indskud fra den skattepligtige i den anden 

virksomhed. Det er vigtigt, at dokumentationen viser, at der er sket en overførsel mellem virksomhederne 

frem for en hævning og et efterfølgende indskud. Såfremt overførslen bogføres som en hævning og et 

efterfølgende indskud vil dette forøge årets bruttohævninger og indskud, og dermed forringe mulighederne 

for at optimere overskudsdisponeringen ved opsparing i virksomheden, ligesom det kan medføre beregning 

af rentekorrektion på grund af hævninger og indskud på indskudskontoen i samme år. Årets hævninger 

omfatter de faktiske hævninger og overførsler samt de beløb, som skattemæssigt kan anses for overført 

med virkning for indkomståret. 

3.2.5 - Opsparet overskud 

Som nævnt i kapitel 3.2.3 er den anden mulighed for skatteoptimering samt udjævning af svingende 

indkomster opsparing af virksomhedens overskud. Det forudsættes at den skattepligtige ikke har hævet 

mere end virksomhedens indtjening for at kunne opspare overskud i virksomheden.  

På konto for opsparede overskud opgøres den del af virksomhedens resultat samt eventuelle kapitalafkast, 

som opspares i virksomheden hvilket i praksis udgør den del af overskuddet, som den erhvervsdrivende 

vælger ikke at lade blive beskattet i den skattepligtige indkomst.  

Da satsen for virksomhedsskatten ikke nødvendigvis er ens fra indkomstår til indkomstår, skal opsparet 

overskud bogføres separat på en opsparingskonto påført den pågældende skattesats anvendt ved 

opsparingen. I praksis har skattesatsen været uændret i en årrække, men dette krav skal stadig være 

opfyldt det til trods. 

Overskud, der ikke overføres til den skattepligtige, beskattes foreløbigt med en aconto virksomhedsskat på 

22% (2019) – 22% (2020), og dette overskud med fradrag af virksomhedsskatten indgår på virksomhedens 

konto for opsparet overskud, jf. VSL §10, stk. 2. 
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Når beløb hæves fra kontoen for opsparet overskud, medregnes det hævede overskud (78%) med tillæg af 

den tidligere betalte virksomhedsskat 22% i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. VSL §10, stk. 3, 

pkt. 1. 

Når skatten er beregnet, fradrages herefter tidligere betalte á conto-skat i den således opgjorte skat, jf. VSL 

§10, stk. 3, 2. pkt. 

Virksomhedsskat, der ikke kan rummes i årets slutskat, udbetales kontant, jf. VSL §10, stk. 3, 3. pkt. 

3.2.6 - Hensættelse til senere hævning 

I virksomhedsskatteordningen er der mulighed for at hensætte beløb til senere hævning i forbindelse med 

opgørelsen i et givent indkomstår. Hensatte beløb til senere hævning beskattes i det indkomstår som 

overførslen vedrører og kan derefter senere hæves skattefrit fra virksomheden til den erhvervsdrivende. 

Hævningen har ingen frist hvad angår udbetalingen af det hensatte beløb, men skal opfylde reglerne for 

hæverækkefølgen beskrevet tidligere.  

Bogføringsmæssigt er det et krav at kontoen for senere hævninger behandles som en passivkonto i 

balancen og kontoen fragår i beregningen af kapitalafkastgrundlaget ultimo. 

Reglen omkring hensættelse til senere hævning udvider mulighederne for i virksomhedsordningen at 

optimere den personlige indkomst op til topskattegrænsen såfremt virksomheden har udsigt til at bevare 

sin indtjening på samme niveau i fremtiden. I praksis vil overskud i et givent indkomstår der er under 

topskattegrænsen kunne blive beskattes yderligere således, at den personlige indkomst optimeres op til 

topskattegrænsen, mens overskud i indkomst over topskattegrænsen, kan man modregne de tidligere 

hensatte beløb i den personlige indkomst op til topskattegrænsen tillige, dermed optimere 

skattebetalingen for den erhvervsdrivende imellem indkomstår. 

3.2.7 - Mellemregningskontoen 

§4 i Virksomhedsskatteloven er et bindeled virksomhedsejeren kan benytte sig af, til at foretage indskud fra 

privatøkonomien udenom indskudskontoen til virksomhedsordningen. Det er påkrævet, at dette bogføres 

separat på en uforrentet mellemregningskonto jf.  VSL §4a.  

Fordelen ved at benytte mellemregningskontoen er, at den skattepligtige kan lave overførsler fra 

mellemregningskontoen til privatøkonomien uden, efter VSL §5 om overførsel af værdier fra virksomheden 

til den skattepligtige, at medregne overførslerne til den skattepligtiges indkomst, jf. stk 3. 

Mellemregningskontoen kan deraf benyttes til bogføring af driftsomkostninger, betalt via privatøkonomien 
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som metode til at hæve sine udlæg uden at overførslen skal anskues efter §5. Dette følger af stk. 3 og stk. 

4. 

Den skattepligtige kan i stedet for at overføre beløb via indskudskontoen, jf. VSL §3, i stedet vælge at 

overføre kontante beløb fra privatøkonomien til VSOen, der bogføres på en uforrentet 

mellemregningskonto, jf. VSL §4a, stk. 1. 

På tidspunktet, hvor virksomhedsordningen påbegyndes, kan der ikke bogføres på mellemregningskontoen, 

jf. VSL §4a, stk. 2. 

Beløb, der overføres til beskatning hos en medarbejdende ægtefælle efter Kildeskatteloven §25, stk. 3 og 

VSL §12 kan hensættes på mellemregningskontoen med virkning fra indkomstårets begyndelse, jf. VSL §4a, 

stk. 5. 

Beløb eller værdier, der hæves på mellemregningskontoen, kan hæves skattefrit uden at skulle medregnes 

til den skattepligtige indkomst, jf. VSL §4a, stk. 3, 1. pkt. 

Såfremt indeståendet på mellemregningskontoen på noget tidspunkt bliver negativt, skal beløbet udlignes 

ved en overførsel efter VSL §5, jf. VSL §4a, stk. 3, 2. pkt. 

3.2.8 - Kapitalafkastet 

Den skattepligtige kan beregne et kapitalafkast af den investerede kapital i virksomheden. Kapitalafkastet 

udgør et beløb svarende til produktet af kapitalafkastgrundlaget primo og kapitalafkastsatsen. 

Kapitalafkastsatsen opgøres på grundlag af et gennemsnit af obligationsrenten i de åbner serier i de første 

6 måneder af året og fastsættes af SKAT. Årets kapitalafkast kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 

årets resultat og der ses bort fra kapitalafkastet, såfremt dette er negativt. 

Kapitalafkastgrundlaget skal godtgøre, at det ikke må være dårligere skattemæssigt for en person at drive 

virksomhed i personlig regi kontra investering i passiv investering, eksempelvis obligationer eller lignende. 

Godtgørelsen opgøres og trækkes fra i den personlige virksomhedsindkomst og lægger det til i 

kapitalindkomsten, svarende til hvad man ville gøre ved passiv investering. 

Opgørelsen af kapitalafkastet er beskrevet i VSL §8, og udregnes som virksomhedens skattemæssige 

egenkapital med fradrag af gæld, beløb, der er afsat §§ 4 og 10, stk. 1, indestående på 

mellemregningskonto §4 a og beløb, der overføres fra virksomhedsordningen til privatøkonomien med 

virkning fra indkomstårets begyndelse. 
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Kapitalafkastgrundlaget anvendes til beregning af kapitalafkastet og opgøres henholdsvis primo og ultimo 

indkomståret. Principperne for værdiansættelse af aktiver og gæld ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget 

fremgår af VSL. Bliver kapitalafkastet negativt, bortses der herfra, jf. VSL §7, stk. 1. pkt. 3, og kapitalafkastet 

kan ikke overstige årets skattepligtige overskud jf. VSL §7, stk. 1. 4. pkt. 

Afkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse efter VSL §8 som: 

- Virksomhedens aktiver med fradrag af gæld 

- Beløb, der er afsat efter VSL §4, og VSL §10, stk. 1. 

- Indeståendet på mellemregningskontoen efter VSL §4a, og 

- Beløb, der overføres fra virksomhedsordningen til privatøkonomien med virkning fra indkomstårets 

begyndelse, jf. VSL §8 stk. 1. 

Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum, jf. VSL §8, stk. 2. 

Afkastsatsen opgøres en gang årligt og udgør 0% (2019) – 0% (2020), jf. VSL §9. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres på samme måde som indskudskontoen, dog med værdiansættelse af fast 

ejendom på følgende måde: 

- Fast ejendom: kontant anskaffelsessum medmindre anskaffet før 1/1 1987 hvor så den 18. 

almindelige vurdering kan anvendes med tillæg af senere afholdte ombygnings- og 

forbedringsudgifter.  

Endvidere påvirkes kapitalafkastgrundlaget af indskud, hævninger, virksomhedens resultat, ændret 

værdiansættelse af aktiver og passiver og løbende nedskrivninger af goodwill. Saldoen på kontoen for 

hensættelse til senere hævning og indestående på mellemregningskontoen fragår. 

Da kapitalafkastsatsen har været 0% i indkomstårene 2019 og 2020, vil der i analysen ikke blive lagt 

dybdegående vægt på opgørelsen af denne udover det at vise den praktiske fremgangsmåde for hvordan 

det opgøres og beregnes. Dette gøres, da på trods af opgavens definerede tidsperiode stadig bør gøres 

hvert år eftersom kapitalafkastsatsen kan ændres til en værdi i det efterfølgende indkomstår. 

Kapitalafkastet vil kun blive beregnet og forevist i første del af analysen der dækker over indkomståret 

2019. 

3.2.9 - Afståelse og ophør af VSO-ordningen 

Afstår den skattepligtige sin virksomhed, eller ophører den skattepligtige med at drive selvstændig 

erhvervsvirksomhed, medregnes indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af den dertil 
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svarende virksomhedsskat til den personlige indkomst i samme indkomstår efter VSL §10, stk. 3., jf. VSL 

§15, stk. 1. 

Overtager eller påbegynder den skattepligtige anden virksomhed inden udløbet af det efterfølgende 

indkomstår, kan den skattepligtige anvende virksomhedskatteordningen uden ophør, jf. VSL §15, stk. 2. 

Ophører den skattepligtige med at anvende virksomhedsskatteordningen, medregnes indestående på 

konto for opsparet overskud på 78% i (2018) – 78% (2019) med tillæg af den dertil svarende 

virksomhedsskat på 22% i (2018) – 22% (2019) til den personlige indkomst efter VSL §10, stk. 3 i 

indkomståret efter det indkomstår, hvor den skattepligtige senest har anvendt virksomhedsordningen, jf. 

VSL §15b, stk. 1. 

3.2.10 - Underskud i virksomhedsskatteordningen 

Skulle den selvstændige genere underskud i virksomhedsskatteordningen, gælder der en rækkefølge 

hvorved dette underskud skal anvendes og modregnes jf. VSL §13: 

- Modregnes i opsparet overskud med tillæg af den afholdte virksomhedsskat, jf. VSL §13, stk. 1. 

- Yderligere underskud kan fradrages i positiv kapitalindkomst samt den skattepligtige indkomst eller 

modregnes i ægtefællens nævnte indkomst, jf. VSL §13, stk. 2 og 4. 

- Yderligere underskud kan fradrages i den skattepligtiges personlige indkomst, uanset om denne 

bliver negativ, jf. VSL §13, stk. 3 og 4. 

3.2.11 - Biler i VSO 

Erhvervsdrivende der anvender VSO har to muligheder for benyttelse af bil i virksomheden – enten er bilen 

taget 100% ind i VSO eller også holdes den udenfor, det uafhængigt af hvorvidt bilen er til blandet 

benyttelse eller fuld erhvervsmæssigt.  

Hvis bilen indgår i virksomheden, beskattes den erhvervsdrivende efter reglerne om værdi af fri bil, ved at 

et beløb svarende til værdien af fri bil medregnes ved opgørelsen af virksomhedens overskud. Beløbet 

anses for at være hævet for virksomheden til den erhvervsdrivende.  

Beskatningsgrundlaget af fri bil udgør 25% af de første kr. 300.000 og 20% af den resterende del, dog altid 

mindst kr. 160.000. 

I det tredje år efter indregistreringsåret reduceres beskatningsgrundlaget til 75% af bilens oprindelige 

værdi, dog stadig mindst kr. 160.000. Hvis bilen er mere end 3 år gammel på købstidspunktet, beregner 

man værdien af fri bil ud fra den faktiske købspris med tillæg af omkostninger til istandsættelse og 

forbedring i forbindelse med anskaffelsen. Også her gælder minimumsværdien på kr. 160.000. 
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Hvis bilen holdes uden for virksomheden, har den erhvervsdrivende følgende muligheder: 

- Enten at få den erhvervsmæssige kørsel godtgjort, ved at virksomheden betaler en beregnet ”leje” 

svarende til den erhvervsmæssige del af driftsudgifter og afskrivninger. 

- Eller at få den erhvervsmæssige kørsel godtgjort af virksomheden efter Ligningsrådets satser for 

erhvervsmæssig kørsel i egen bil. 

Hvis virksomheden godtgør de faktiske erhvervsmæssige udgifter, fradrages godtgørelsen i virksomhedens 

regnskab. Godtgørelsen hæves uden om hæverækkefølgen – dvs. uden beskatning. Nettoeffekten er altså, 

at man opnår fradrag for den erhvervsmæssige andel af udgifterne.  

Den erhvervsmæssige andel af udgifterne beregnes udelukkende efter antal kørte kilometer, og der skal 

føres en detaljeret kørebog. De udgifter, der er forbundet med kørslen, skal kunne dokumenteres ved 

fremlæggelse af bilag. Afskrivning på bilen henregnes til de samlede driftsudgifter. 

Udbetalinger efter Ligningsrådets satser fratrækkes i virksomheden, og der skal føres kontrol med den 

erhvervsmæssige kørsel.  

Ved dom SKM 2002, 270 medgav landsretten at en skatteyders indskudte bil i virksomhedsordningen ikke 

var at betragte som privat. Argumentationen var blandet andet at den indskudte bil var en varevogn og 

derfor, om end egnet ikke velegnet til privat kørsel. Derudover blev skatteministeriets argument omkring at 

bilen blev opbevaret ved den private ejendom afvist, eftersom ejendommen var en landbrugsejendom og 

derfor en arbejdsplads [14]. 

4.1.1 – Indkomstanalyse og overskudsdisponering i 2019 

Beregningen af den skattepligtige indkomst og opgørelse af VSOen for Handyman Tømrer i indkomståret 

2019 tager udgangspunkt i oplysningerne givet under præsentation af casen under kapitel 1.5.1. 

Formålet med analysen af hans regnskab i indkomståret 2019 er at give ham bedre vilkår for optimering af 

hans indtjening og derved undgå endnu en stor restskat 

4.1.2 - Opgørelse af VSO 

At opgøre en VSO er mere end at lave beregningerne ud fra tallene i regnskabet, da der findes mange 

betingelser der skal være overholdt før man kan anvende ordningen. Krav og betingelser til VSOen vil i 

denne opgave blive belyst ved at inddrage retspraksis, herunder vil informationerne givet i præsentationen 

af casen blive holdt oppe mod domme eller afgørelser, der tidligere har behandlet problemstillingen i 

praksis.  
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4.1.3 - Skatteberegning og opgørelse af VSO for indkomståret 2019 

For indkomståret 2019 ser regnskabet for Handyman Tømrer ud som følgende: 

Balance 

Ejendom, kostpris (vurdering = 940.000 kr.)  850.000,00 

Driftsmidler (skattemæssig værdi 400.000 kr.) 450.000,00 

Tilgodehavender 800.000,00 

Aktier 50.000,00 

Likvider 250.000,00 

Aktiver i alt 2.400.000,00 

  
Gæld til realkreditinstitutter 1.200.000,00 

Bankgæld 400.000,00 

Kreditorer og anden gæld 735.000,00 

Gæld 2.335.000,00 

  
Egenkapital 65.000,00 

Passiver i alt 2.400.000,00 

 

Årets resultat 

Bruttoresultat 1.900.000,00 

Driftsomkostninger -540.000,00 

Regnskabsmæssige afskrivninger på driftsmidler -120.000,00 

Finansielle omkostninger, netto -40.000,00 

Forventet resultat 1.200.000,00 

  
Årets hævninger 450.000 

 

Det skal bemærkes, at årets hævninger ikke er inkluderet i driftsomkostninger hvorfor de er præsenteret 

som et separat regnskabstal. I hævningerne indgår beskatningen af fri bil. 
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4.1.4 - Virksomhedsskattelovens betingelser 

Jf. beskrevet i præsentationen af casen har Jesper Jensen ikke anvendt VSO i indkomståret 2018, men vil 

gerne overgå til denne i indkomståret 2019 og videre frem. Indledningsvist vil det således først skulle 

undersøges hvorvidt Jesper Jensen er berettiget til at anvende VSO jf. VSL §1 som beskrevet i kapitel 3.1.1.  

At blive betragtet som skattepligtig person der driver selvstændig erhvervsvirksomhed kan være svært at 

definere. Det fremgår af dom U.2003.2515H [3] at Højesteret gav Skatteministeriet medhold i, at sagens 

hovedperson blev anset for Lønmodtager, da denne arbejdede i Danica sideløbende med at være anvende 

virksomhedsordningen som selvstændig erhvervsdrivende. Konsekvensen af dette var, at hovedpersonens 

opsparede overskud blev flyttet og anset som værende personlig indkomst til beskatning i en række 

indkomstår.  

Samme resultat er kommet af dom TfS 1997.473 hvor en ingeniør ligeledes blev anset som værende 

lønmodtager og derfor ikke kunne benytte virksomhedsordningen [4] samt fra dom TfS 1995, 458 hvor en 

branddirektør heller ikke fik medhold af landsretten ved samme problemstilling [5]. 

Afgørelserne i disse domme dækker alle over, at sagernes hovedpersoner blev anset for lønmodtagere, idet 

deres vilkår og risikoprofil ved kontrakterne væsentlig var reduceret i forhold til at være selvstændig 

erhvervsdrivende som beskrevet i den juridiske vejledning D.A.3.1.3 [6].  

I præsentationen af casen fremgår det, at Jesper Jensen har arbejdet som tømrer i et firma frem til sin 

uddannelses slutning og derfra har oprettet sin egen selvstændige virksomhed. Derudover er der 

oplysninger om, at Jesper Jensen privat arbejder med private kunder hvorfor risikobetingelsen fra 

definitionen hos skat kan betragtes som værende opfyldt. I casens tilfælde er det således antageligt at 

Jesper Jensen opfylder kriteriet omkring at være selvstændig erhvervsdrivende hvorfor han kan benytte 

ordningen i 2019 som ønsket. 

Jf. VSL §2 skal den skattepligtige udarbejde et selvstændigt regnskab der opfylder bogføringslovens krav. Jf. 

dom TfS 1991, 59 fik en pelsavler afvist at kunne benytte virksomhedsordningen da det ikke var muligt at 

adskille transaktionerne mellem den private og virksomheden [7]. En lignende afgørelse blev truffet i dom 

SKM2010.277.BR hvor en skatteyder ikke havde bogført sit regnskab korrekt og skatteministeriet havde 

derved anset skatteyderens resterende opsparede overskud for skattepligtigt i forbindelse med ophør af 

virksomhedsordningen [8]. Jesper Jensens regnskab præciserer hvilke transaktioner der er privat og hvilke 

der er virksomhedens hvor han overholder bogføringsloven og derved kan benytte virksomhedsordningen.  
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4.1.5 - Indskudskontoen 

Som beskrevet i kapitel 3.2.1., skal skattepligtige der ønsker at anvende virksomhedsordningen opgøre en 

indskudskontoen, jf. VSL §3, stk. 2.  

Som beskrevet i kapitel 3.2.1, kan man indregne privat gæld i opgørelsen af indskudskontoen. Netop dette 

punkt har været genstand for adskillige domme, da skatteministeriet kan anse den indskudte gæld som 

værende af privat karakter og således tolke og opgøre indskudskontoen anderledes en den skattepligtige. 

Netop denne tvist er omdrejningspunkt i dommene TfS 1990, 415, TfS 1990, 153 hvor skatteyderen har 

klaget over skats opgørelse af dennes indskudskonto. Resultatet af disse domme blev at den opgjorte 

indskudskonto enten blev ansat til en værdi betydeligt under den oprigtige opgørelse eller at nulstillingen 

blev vurderet ugyldig [11][12]. Da det ikke er muligt for en skatteyder at hæve større beløb end 

indtjeningen i sin VSO er det nærliggende at observere en tendens i dommene omkring indskudskontoen, 

eftersom ordlyden af afgørelserne ofte benævnes at skatteyderens private forbrug overstiger dennes 

skattepligtige indkomst. Dette var videre tilfældet i dom TfS 1990, 286 hvor en murermesters opgørelse af 

indskudskonto blev ansat til – kr. 150.000 i stedet for selvangivet 0 [13], det samme resultat som i [11] og 

[12]. Jf. afsnit 1.5.1 indskyder Jesper Jensen ikke noget privat gæld ind i sin VSO og opgørelsen- 

Indskudskontoen opgøres som værdien af de indskudte aktiver og med fradrag af gæld jf. VSL §3, stk 3., og 

kan derved betragtes som den skattemæssige egenkapital ved overgang til virksomhedsordningen. Da 

Jesper Jensen ønsker at indtræde i indkomståret 2019, skal tallene fra 2019 regnskabet anvendes til at 

opgøre indskudskontoen. Tabel 2 angiver indskudskontoen og de skattemæssige værdier vil blive 

kommenteret under. 

Indskudskonto     

  Regnskabsmæssig værdi Skattemæssige værdier 

Ejendom (vurdering = 

940.000) 850.000,00 940.000,00 

Driftsmidler (skattemæssig 

værdi 400.000 kr.) 450.000,00 400.000,00 

Tilgodehavender 800.000,00 800.000,00 

Aktier 50.000,00 0,00 

Likvider 250.000,00 250.000,00 

Akitver 2.400.000,00 2.390.000,00 
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Gæld til realkreditinstitutter 1.200.000,00 1.200.000,00 

Bankgæld 400.000,00 400.000,00 

Kreditorer og anden gæld 735.000,00 735.000,00 

Gæld 2.335.000,00 2.335.000,00 

  
 

  

Egenkapital (Indskudskonto) 65.000,00 55.000,00 

Tabel 2. Opgørelse af indskudskontoen for Handyman Tømrer. 

For ejendommen gælder det jf. VSL §3, stk. 4., at fast ejendom må medregnes til den ved indkomstårets 

begyndelse fastsatte ejendomsværdi, således bliver den skattemæssige værdi lig med vurderingsværdien. 

Det kan være vanskeligt at behandle indskud af ejendomme i en eksisterende VSO, eftersom der er 

markant forskel på hvorvidt man anvender netto eller- bruttoprincip til opgørelse af dette. Ved 

bruttoprincippet forstås at ejendommens værdi uden fradrag af prioritetsgæld indgår på indskudskontoen, 

mens indskud af prioritetsgæld betragtes som en hævning [14].  

I en dom fandt skatterådet, at der ikke kunne anvendes nettoprincip i forbindelse med at en fast ejendom 

blev indskudt i virksomhedsordningen. I svar fra skatterådet TfS 2007, 147 blev resultatet af der ved 

overførslen af ejendommen til virksomhedsordningen enten kunne vælges at skyde prioritetsgælden i 

virksomhedsordningen eller at holde gælden udenfor. Hvis skatteyderen valgte at overføre gælden til 

virksomhedsordningen, skulle overførslen anses som en hævning efter VSL §5 [15]. Lignende afgørelse er 

blevet retspraksis via dom TfS 2006, 103 hvor samme afgørelse om en ejendom er blevet anset for fuld ud 

erhvervsmæssig og dermed overført til virksomhedsordningen og heller ikke her kunne der ske modregning 

af prioritetsgæld som ved svaret fra skatterådet [16].  

For driftsmidler gælder det, at forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig opgørelse af 

afskrivninger at den skattemæssige værdi indregnes i indskudskontoen. Forskellen opstår da 

afskrivningsmetoden regnskabsmæssigt opgøres efter den lineære afskrivningsmetode, mens man benytter 

saldometoden når der afskrives skattemæssigt jf. Afskrivningsloven §§2 og 5, stk. 2 og 3. 

Tilgodehavender og likvider bliver indregnet skattemæssigt til samme værdi, da der ikke er oplysninger om 

at den skattemæssige værdi af disse er forskellig fra den regnskabsmæssige.  

Det ses i praksis, at virksomheder hensætter til tab på debitorer for således at opnå skattemæssigt fradrag 

for tabet. Jf. Kursgevinstloven §§3 og 12 er der ikke fradrag for dette fradrag før tabet endeligt er 

konstateret af en ekstern inkasso eller advokatvirksomhed og at denne anser fordringen for tabt. Således vil 

evt. hensættelse til tab på debitorer skulle gennemgås for fordringer hvor det skattemæssige fradrag ikke 
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er opnået og i en case som denne opgave tager udgangspunkt i, vil dette kunne ændre på opgørelsen af 

indskudskontoen. 

Der ses adskillige eksempler på denne retspraksis, i dom SKM2012.31.ØLR stadfæstede landsretten en dom 

hvor et tab først blev ansat for konstateret 3 år efter at fradraget var blevet medtaget som skattemæssigt 

fradrag [9].  

Beholdningen af aktier der er indregnet i regnskabet for Handyman Tømrer kan ikke indgå i 

virksomhedsordningen jf. VSL §1, stk. 2. Jf. svar fra skatteministeriet TfS 1987, 567 var skatteministeriet 

blevet adspurgt til hvorvidt en skatteyder der var tilmeldt virksomhedsordningen, midlertidigt kunne 

investere sin frie kapital i aktier. Skatteministeriet afviste denne efterspørgsel netop med henvisning til VSL 

§1, stk. 2 [10].  

I denne case, er der i præsentationen beskrevet at Jesper Jensen køber aktierne som følge af en anbefaling 

fra en god kammerat og sandsynligvis ikke giver konsekvensen af at inddrage dem i sin virksomhed noget 

opmærksomhed. Af det faktum, at Jesper Jensen køber på baggrund af en vens anbefaling, bør det være 

vurderingen, at han ikke driver næring med køb og salg af aktier jf. VSL §1, stk. 2, og værdien sættes derfor 

til 0 ved opgørelse af indskudskontoen. 

For de tre passiver, gæld til realkreditinstitutter, bankgæld og kreditorer er der i præsentationen af casen 

ikke oplysninger omkring ændringer eller forhold der kunne ændre på de skattemæssige værdier, hvorfor 

de bliver indregnet til de regnskabsmæssige værdier. 

Den opgjorte indskudskonto i denne case er således positivt, og opfylder derved kriterierne i VSL §3, stk. 5.  

4.1.6 - Kapitalafkastgrundlaget 

Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget opgøres for indkomståret 2019 ved følgende beregningskasse i 

lighed med kassesystemet. Beregningsgrundlaget opgøres efter VSL §8. 

Praktisk opgøres kapitalafkastgrundlet som den skattemæssige egenkapital, eller indskudskontoen 

fratrukket den skattemæssige værdi af ejendommen og tillagt den kontante anskaffelsessum.  

Kapitalafkastet er præsenteret i tabel 3.  
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Kapitalafkastgrundlag   

Indskudskonto   15.000,00 

Skattemæssig værdi -940.000,00 

Kontant anskaffelsessum 850.000,00 

Kapitalafkastgrundlag -75.000,00 

Kapitaafkastsats (2019) 0,00% 

Kapitalafkast   0,00 

Tabel 3. 

Kapitalafkastgrundlaget ganges med satsen for at finde frem til kapitalafkastet, der som nævn i kapitel 3.2.8 

i indkomstårene 2019 og 2020 er 0%.  

Jf. kapitel 3.2.8 vil kapitalafkastet i tilfælde af negativt resultat blive bortkastet, hvorfor der i denne cases 

tilfælde alligevel ville blive se bort fra afkastet. 

4.1.7 - Fri bil 

Da bilen i Handyman Tømrer er til blandet benyttelse med erhverv og privat jf. kapitel 1.5.1., er Jesper 

Jensen nødsaget til at lade sig beskatte efter reglerne om værdi af fri bil. Da bilen blev erhvervet i 2018, er 

den for dette indkomstår stadig under 3 år bliver beskatningsværdien ikke nedsat til 75% jf. kapitel 3.2.11. 

Da beskatningen som udgangspunkt er indregnet i de hævninger som Jesper Jensen har foretaget i 

indkomståret og der ikke er oplysninger om bilens anskaffelsessum eller værdi vil der kun blive foretage et 

regneeksempel for at vise praksis. 

Hvis antagelsen af bilens værdi ligger på kr. 200.000 jf. regnskabstallene præsenteret i kapitel 4.1.3 og med 

årlig grøn ejerafgift antaget til kr. 600, vil beløbet Jesper Jensen skal beskattes af blive følgende: 

Beskatningsgrundlag 
 

Sats for bilens værdi under kr. 300.000 25% 

Sats for bilens værdi over kr. 300.000 20% 

   
Bilens værdi =  200.000,00 

Beskatningsgrundlag 50.000,00 

   
Miljøtillæg 

 
Grøn ejerafgift (150%) 600,00 

Miljøtillæg beregning 900,00 
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Samlet beskatning årligt i 2019 50.900,00 

Satserne for beskatning er ændret fra juli 2021 og fremefter, men da Skat.dk har en fyldestgørende 

opgørelse af beregning af værdien af fri bil vil der blive kildehenvist dertil. Beskatningen i dette 

regneeksempel er lavet ud fra værdierne angivet indtil 30. juni 2021 [21]. 

4.1.8 - Skattemæssige resultat 

Det skattemæssige resultat for 2019 for virksomheden Handyman Tømrer i VSO ser ud som følger: 

Skattemæssigt resultat 
 

Bruttoresultat 1.900.000,00 

Driftsomkostninger -540.000,00 

Regnskabsmæssige afskrivninger på driftsmidler -100.000,00 

Finansielle omkostninger, netto -40.000,00 

Resultat 1.220.000,00 

 

For bruttoresultat og driftsomkostninger er der ikke nogen reguleringer at være opmærksom på. Som 

nævnt tidligere, kan der være reguleringer vedrørende tab på debitorer ved driftsomkostninger, men 

skatteberegningen tager udgangspunkt i samme forudsætning som ved opgørelsen af indskudskontoen. 

Ved opgørelsen af driftsmidler ses en ændring i opgørelsen af den skattemæssige værdi. Afskrivninger 

udregnes forskelligt afhængigt af om der er tale om regnskabsmæssige eller skattemæssige. Det følge af 

Afskrivningsloven §5, stk. 2., at indkomstårets afskrivningsberettigede værdier afskrives efter 

saldometoden. Der følger derudover af stk. 3., at afskrivningen højest kan udgøre 25 pct. Af den 

afskrivningsberettigede værdi efter stk. 2.  

Afskrivningerne på driftsmidler skal derfor beregnes ud fra den skattemæssige værdi af driftsmidlerne, som 

i tabel 2 er opgjort til kr. 400.000 med 25% som vil blive anvendt i denne case. Resultatet af dette er kr. 

100.000. 

Slutteligt vil de finansielle omkostninger blive indregnet til samme værdi skattemæssigt som 

regnskabsmæssigt, da der ikke er oplysninger om ændringer i casen. 

4.1.9 - Opsparet overskud, hævninger og virksomhedsindkomst 

Som nævnt i teorikapitlet 3.2.3, anvendes kassesystemet til at kunne opfylde VSL krav omkring 

hæverækkefølge samt binde virksomhedsindkomsten sammen med årets private hævninger. 
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Årets hævninger i 2019 er givet ved regnskabstallene og udgør kr. 450.000 hvilket skal indsættes i 

hæverækkefølgen. Forklaringen af de indtastede data sker under billede 3. 

 

Billede 3. Opgørelse af VSO og hæverækkefølgen for indkomståret 2019. 

Billede 3 viser overskudsdisponeringen der er resultat af, at Jesper Jensens revisor optimerer ham op til 

topskattegrænsen for 2019, der jf. gældende skattesatser udgør kr. 513.400 efter AM eller kr. 558.043 før 

AM-bidrag er trukket [19].  

Det skattemæssige resultat indsættes i første boks direkte fra kapitel 4.1.6. Kapitalafkastet er en tvungen 

hævning jf. kapitel 3.2.4, men da kapitalafkastsatsen endvidere ikke har nogen værdi, bliver værdien 

således 0, og det resterende overskud bliver da udregnet til at være lig med det skattemæssige overskud.  

Da Jesper Jensen kun hæver kr. 450.000 i indkomståret 2019, står han som udgangspunkt med et 

disponibelt beløb/opsparet overskud før skat på kr. 770.000. For at finde virksomhedsskatten divideres 

dette beløb med 22%. Dette giver virksomhedsindkomsten og herfra kan det opsparede overskud 

fratrækkes for at finde virksomhedsskatten. Virksomhedsskatten er jf. kapitel 3.2.4 en tvungen hævning. 

Med udgangspunkt i årets hævninger kan der laves en opdeling af beskatningen i personligt regi og 

virksomhedsindkomst, eftersom det resterende overskud og virksomhedsindkomsten er kendt.  

På billede 3 har Jesper Jensens revisor foretaget optimering til topskattegrænsen jf. beskrevet i kapitel 

3.2.3, ved at hensætte til senere hævning ultimo således at det bliver det opsparede overskud der reguleres 

hvorefter den personlige indkomst kan optimeres til topskattegrænsen. Metoden til at finde det opsparede 

overskud er iterativ, og kan med fordel integreres i en model i virksomheder til automatisk at udregne hvad 

det opsparede overskud ender på når der optimeres til topskattegrænsen.  
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Hæverækkefølgen for indkomståret 2019 bliver da virksomhedsskatten på kr. 145.630 efterfulgt af den 

personlige indkomst på kr. 558.044, hvori kr. 253.674 er hensat til senere hævning.  

4.1.10 - Opgørelse af den personlige indkomst 

I de følgende afsnit vil Jesper Jensens personlige indkomst blive opgjort og skatten heraf blive præsenteret. 

For indkomståret 2019, hvor Jesper Jensen efter anbefaling af sin revisor har anvendt 

virksomhedsordningen, vil den personlige indkomst blive opstillet således, at den effektive skattebetaling 

vil blive sammenlignet med og uden VSO.  

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst samt selv skatteberegningen foretages ud fra de fastsatte 

værdier præsenteret i teoriafsnittet under personlig indkomst, og beregnes ved at blive indsat i et excelark 

med dertil hørende formler der automatisk tager højde for forskellene i fradrag mv.  

4.1.11 - Skattepligtig indkomst ved brug af VSO   

 
    

VSO   558.044 

AM-bidrag 8% -44.644 

Personlig indkomst   513.400 

      

Kapitalindkomst     

Kapitalindkomst   0 

      

Beskæftigelsesfradrag 56.362 37.200 

Jobfradrag 20.927 2.100 

Ligningsmæssige fradrag   39.300 

      

Skattepligtig indkomst   474.100 

 

I beregningen tages først højde for den personlige indkomst genereret fra VSO opgørelsen, der blev 

optimeret op til topskattegrænsen ved hjælp af hensættelse til senere hævning. Da Jesper Jensen ikke har 

nogen renteudgifter eller indtægter privat, er hans kapitalindkomst beregnet til 0. 

Job og- beskæftigelsesfradraget overstiger ved beregning ud fra indtægten fra VSO-opgørelsen de fastsatte 

maksimumsgrænser for 2019, hvorfor der ses bort fra de beregnede værdier på kr. 56.362 og kr. 20.927 

forkastes for anvendelsen af maksimalværdierne på kr. 37.200 og kr. 2.100. 
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Jesper Jensens skattepligtige indkomst ender for indkomståret 2019 på kr. 474.100. 

Den beregnede skat vises ved opstillingen i tabel 4: 

Beregnet skat       

Type Grundlag Procent Skat 

AM-bidrag 558.044 8% 44.644 

Bundskat 513.400 12% 62.275 

Bundskat, nedslag 46.200 12% -5.604 

Kirkeskat 474.100 0,8% 3.982 

Kommuneskat 474.100 25,2% 119.473 

Kommuneskat, nedslag 46.200 26% -12.030 

Topskat 0 15% 0 

Nedslag for beskatning 0 1,12% 0 

Virksomhedsskat 661.956 22,00% 145.630 

Total     358.371 

Effektiv skatteprocent     29,37% 

 

Tabel 4. Beregnet skat for indkomståret 2019 ved brug af VSO. 

AM-bidrag, bundskat og kommuneskatten beregnes ud fra de fastsatte værdier oplyst i kapitel 2.3.1 og via 

gældende skattesatser fra skat.dk, mens at virksomhedsindkomst og skat stammer fra VSO-opgørelsen [19]. 

Den samlede skattebetaling for indkomståret 2019 bliver for Jesper Jensen da kr. 358.371, hvorved han 

effektivt betaler 29,37% af summen af sin personlige indkomst samt virksomhedsindkomst.  

4.1.12 - Skattepligtig indkomst uden brug af VSO   

      

Overskud (før renter) af selvstændig virksomhed 1.260.000 

AM-bidrag 8% -100.800 

Personlig indkomst   1.159.200 

      

Kapitalindkomst   -40.000 

Kapitalindkomst   -40.000 
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Beskæftigelsesfradrag 127.260 37.200 

Jobfradrag 47.250 2.100 

Ligningsmæssige fradrag   39.300 

      

Skattepligtig indkomst   1.079.900 

 

I beregningen korrigeres for renteudgifterne i den personlige indkomst, da der ikke er fradrag for disse i 

den personlige indkomst når virksomhedsordningen ikke anvendes. De skal derimod indregnes i 

kapitalindkomsten. Udover denne korrektion er fremgangsmetoden ens med opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst ved brug af VSO. 

De beregnede skatter er vist i tabel 5: 

Beregnet skat       

Type Grundlag Procent Skat 

AM-bidrag 1.260.000 8% 100.800 

Bundskat 1.119.200 12% 135.759 

Bundskat, nedslag 46.200 12% -5.604 

Kirkeskat 1.079.900 0,8% 9.071 

Kommuneskat 1.079.900 25,2% 272.135 

Kommuneskat, nedslag 46.200 26% -12.030 

Topskat 645.800 15% 96.870 

Nedslag for beskatning 645.800 0,28% -1.808 

Total     595.192 

Effektiv skatteprocent     47,24% 

 

Tabel 5. Beregnede skatter for indkomståret 2019 uden brug af VSO. 

Den samlede skattebetaling for indkomståret 2019, bliver for Jesper Jensen kr. 595.192. Han betaler 

således 47,24% i skat af sin samlede indkomst uden brug af VSO.  

4.1.13 – Konsekvenser af beregningerne 

For at opsummere forskellen mellem at benytte og ikke benytte virksomhedsordningen er følgende skema 

opsat på baggrund af værdierne i opgørelsen af den skattepligtige indkomst og skattebetalingen for 

udregningerne med og uden VSO- Tallene præsenteres i tabel 5: 
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VSO Uden VSO 

Personlig indkomst 513.400,48 1.159.200,00 

Kapitalindkomst 0,00 -40.000,00 

Ligningsmæssige fradrag 39.300,00 39.300,00 

Skattepligtig indkomst 552.700,48 1.158.500,00 

Virksomhedsindkomst 661.956,00 0,00 

Total 1.214.656,48 1.158.500,00 

 

Skattebetalinger 
  

AM-bidrag 44.643,52 100.800,00 

Bundskat 62.275,48 135.758,96 

Bundskat, nedslag -5.604,06 -5.604,06 

Kirkeskat 3.982,44 9.071,16 

Kommuneskat 119.473,32 272.134,80 

Kommuneskat, nedslag -12.030,48 -12.030,48 

Topskat 0,07 96.870,00 

Nedslag for beskatning -0,01 -1.808,24 

Virksomhedsskat 145.630,32 0,00 

Total 358.370,61 595.192,14 

Tabel 5. Sammenligning af skattebetalinger for indkomståret 2019. 

Det ses af tabel 5, at en væsentlig forskel imellem de to opgørelser af den skattepligtige indkomst er den 

personlige indkomst, hvor der i VSO-beregningen er mulighed for at lade en del af det opsparede overskud 

forblive i virksomheden, hvorved det ikke beskattes i samme indkomstår. Det bemærkes yderligere, at 

korrektionen for renteudgifterne overgår fra kapitalindkomsten til den personlige indkomst ved brug af 

VSO, hvor beskatningen er hårdere. Dette illustreres ved at kigge ned over de beregnede skattebetalinger, 

hvor der eksempelvis AM-bidrags betalingen er faldet med 55%.  

Skattebesparelsen illustreres bedst ved at sammenligne de effektive skatteprocenter på hhv. 29,37% og 

47,24% ved brug af VSO og uden brug af VSO. Omregnes dette til et faktisk beløb, er den samlede 

besparelse ved at benytte VSO for Jesper Jensen bliver i indkomståret 2019 kr. 595.192,14 – kr. 358.370,61 

= kr. 263.821,53, hvilket må betragtes at være en betydelig skattebesparelse for en gennemsnitlig indtægt i 

Danmark.  
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5.1.1 – Indkomstanalyse og overskudsdisponering for 2020 

Beregningen af den skattepligtige indkomst og opgørelse af VSOen for Handyman Tømrer i indkomståret 

2020 tager igen udgangspunkt i oplysningerne givet under præsentation af casen under kapitel 1.5.1. 

For indkomståret 2020 ser regnskabet for Handyman Tømrer ud som følger: 

 
Regnskab 

Ejendom, kostpris (Vurdering = 940.000 kr) 850.000,00 

Driftsmidler 330.000,00 

Tilgodehavender 600.000,00 

Aktier 50.000,00 

Likvider 150.000,00 

Aktiver i alt 1.980.000,00 

  
Gæld til realkreditinstitutter 525.000,00 

Bankgæld 350.000,00 

Kreditorer og anden gæld 835.000,00 

Gæld 1.710.000,00 

  
Egenkapital 270.000,00 

Passiver i alt 1.980.000,00 

 

Bruttoresultat 2.000.000,00 

Driftsomkostninger -640.000,00 

Afskrivninger på driftsmidler -120.000,00 

Finansielle omkostninger, netto -50.000,00 

Forventet resultat 1.190.000,00 

 

Årets hævninger 985.000 

 

Ligesom ved indkomståret 2019, er årets hævninger ikke inkluderet i driftsomkostningerne og igen 

præsenteret på en konto for sig selv. 
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5.1.2 - Skattemæssige resultat 

Det skattemæssige resultat for Handyman Tømrer i VSO ser ud som følger: 

Bruttoresultat 2.000.000,00 

Driftsomkostninger -640.000,00 

Afskrivninger på driftsmidler -87.500,00 

Finansielle omkostninger, netto -50.000,00 

Forventet resultat 1.222.500,00 

 

Der er ingen reguleringer at være opmærksom på i lighed med indkomstopgørelsen for 2019 for 

bruttoresultat og driftsomkostninger.  

5.1.3 - Opsparet overskud, hævninger og virksomhedsindkomst 

Overskudsdisponeringen er igen gjort med hjælp fra kassesystemet. Forskellen fra 2019 er hensættelsen til 

senere hævning, der væsentlig ændrer på beregningen for 2020. Derudover har Jesper Jensen haft behov 

for at hæve væsentligt mere fra sin virksomhed end i 2019 på grund af hans ønsket om erhvervelse af 

sommerhus. 

Billede 4 viser opstillingen og beregningerne i overskudsdisponeringen for 2020: 

 

Billede 4. Opgørelse af VSO og hæverækkefølge for indkomståret 2020. 

Hensættelsen til senere hævning indgår i hæverækkefølgen som en tvungen hævning jf. kapitel 3.2.4. 
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5.1.4 – Konsekvens af beregning 

Som direkte konsekvens af, at Jesper Jensen har behov for at øge sine personlige hævninger i indkomståret 

2020, ses det på billede 4, at virksomhedens opsparede overskud bliver negativt jf. beregningen. Dermed 

har Jesper Jensen opbrugt det opsparede overskud fra 2019 og skal foretage udligning af kontoen.  

Da der skal beregnes rentekorrektion hvis indskudskontoen er negativ på det tidspunkt hvor 

virksomhedsordningen tages i brug, eller hvis indskudskontoen er negativ primo eller ultimo i ét af 

indkomstårene efter begyndelsen, er det en betingelse jf. VSL §11, stk. 4 at reglerne for beskatningen i §11, 

stk. 1. pkt. 1., ikke kan benyttes. Dette betyder i praksis, at det ikke vil være muligt for Jesper Jensen at 

opspare overskud i indkomståret 2021, skulle han lade det nuværende resultat af billede 4 stå. 

På baggrund af dette er det da en klar anbefaling, at beløbet til udligning af det opsparede overskud 

udlignes med en del af den opgjorte indskudskonto jf. tabel 2. 

Jesper Jensen kan derudover også foretage en person tilførsel af kapital forud for indkomståret 2021 for at 

kunne imødekomme kravet i VSL §11, stk. 4., da denne løsning vil bibeholde værdien af hans 

indskudskonto.  

Af disse to løsninger, er den ene åbenlyst bedre end den anden da beløbet til udligning ikke er af væsentlig 

betydning for hvad der må betragtes som en normal selvstændig erhvervsdrivende. Anbefalingen bør 

hælde mest til privat udligning af det negative beløb da dette ikke er en markant tilførsel og 

indskudskontoen derved består i sin oprindelig stand.  

Uagtet hvilken løsning der vil blive anvendt, bør Jesper Jensen udligne det negative beløb således at han 

har mulighed for at kunne opspare overskud igen i indkomståret 2021. 
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6.1.1 – Konklusion 

Problemstillingen der behandles i opgaven, beror sig på anvendelsen af virksomhedsskatteordningens 

bestemmelser, beregninger og betingelser for fiktiv erhvervsdrivende i Danmark.  

Opgavens formål har været at belyse fordele eller ulemper i den personlige beskatning ved anvendelse af 

VSO fremfor PSL og ligeledes undersøgt de skattemæssige konsekvenser af række punkter opstået på tværs 

af casens tidsperiode, herunder fra oprettelsen af virksomheden i 2018 frem til opgørelse af 

overskudsdisponeringen for VSO i 2020.  

Generelt set er strategien i praksis at forsøge at fjerne så meget indkomst væk fra den personlige indkomst 

som muligt, da denne med afstand den hårdeste indkomstbeskatning i Danmark. Den personlige indkomst 

bliver beskattet procentvis ad flere omgange, herunder ved bund, kommune, kirke og topskat ud fra den 

skattepligtige indkomst hvilket giver flere omgange af beskatning fremfor sammenlignet med eksempelvis 

selskabsbeskatningens ene skatteberegning, alt andet lige må give højere skattebetaling. 

Resultatet af analysen i 2019 viste således, at Jesper Jensen drog klar fordel i forhold den faktiske 

skattebetaling ved at anvende VSO fremfor at lade hele sit overskud beskatte efter PSL.  

Konsekvensen af Jesper Jensens ageren i indkomståret 2019, hvor han ikke trækker ligeså, mange penge ud 

til sig selv som i indkomståret 2020, har ikke stor betydning for hans benyttelse af VSO. I dette ligger der, at 

han med hjælp fra sin revisor fik kunne få optimeret sin indkomst ved at benytte reglen om hensættelse til 

senere hævning, for derved at kunne optimere sin indkomst op til topskattegrænsen for indkomståret og 

derved betale undgå en ekstra skatteberegning som følge af at ligge under topskattegrænsen. 

For underspørgsmål 1 er svaret således, at anvendelsen af VSO ud fra regnskabstal, oplysninger og kriterier 

er den bedste beskatningsform at benytte sig af. 

Resultatet af analysen i for indkomståret 2020 bliver anderledes i den form, at Jesper Jensen får behov for 

en stor mængde af privat kapital til at udleve hans ønske om at tilkøbe et sommerhus. Krav til hævninger 

bliver sammenlignet med indkomståret 2019 markant forøget og dette påvirker resultatet af 

overskudsdisponeringen i VSO.  

I praksis er det ikke usædvanligt at en virksomhedsejer får et akut behov for flere likvider, og det således 

opgaven for en revisor at vise konsekvenserne af dette. Nærmere specifikt er hævninger altid et punkt til 

diskussion netop fordi de kan påvirke resultatet af det opsparede overskud. Tilfældet i denne case er 

simplificeret, men i praksis ses der ofte erhvervsdrivende der i kraft af deres gode indtjening kommer til at 
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hæve for meget i virksomheden ud til sig selv, eller får lavet transaktioner der bliver anset som en hævning 

når bogføringen gennemgås.  

Resultatet af hævningerne i indkomståret 2020 skaber tydeligt et billede af konsekvenserne for Jesper 

Jensens overskudsdisponering, idet han er nødt til at korrigere for det negative resultat ved enten at tilføre 

privat kapital eller hæve fra indskudskontoen. Konsekvenserne hvis han havde hævet mere og således ikke 

kunne udligne beløbet fra indskudskontoen ville være, at han slet ikke ville have mulighed for at opspare 

overskud i det følgende indkomstår, hvilket for Jesper Jensens vegne kunne resultere i et markant større 

resultat af selvstændig virksomhed, der således ville blive beskattet som personlig indkomst hvorved jf. 

diskussionen under indkomståret 2019 ville resultere i flere omgange af hård beskatning og skattebetaling.  

For underspørgsmål 2 er svaret da, at konsekvenserne ved at foretage større hævninger end resultatet i 

virksomheden kan resultere i væsentlige begrænsninger for benyttelse af VSO i det følgende indkomstår og 

derved en højere skattebetaling i fremtiden. 

For problemformuleringen i kapitel 1.2.1., er fordelene ved VSO illustreret og besvaret ved 

indkomstanalysen i 2019 og ulemperne ved VSO illustreret og besvaret ved indkomstanalysen i 2020. 
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