
 

 
  

Virksomhedsordningen 
MED FOKUS PÅ FORÆLDREKØB  

Forfatter: Julie Kirk Brodde (Studie nr. 54630) 

Vejleder: Henrik Kofod Dich    Antal sider ekskl. bilag 77 

    Antal sider inkl. bilag 79 

    Antal anslag i alt 151.680 

Kandidatafhandling  
af 17. maj 2021 
Cand. Merc. Aud.  
Copenhagen Business School 
 



Julie Kirk Brodde Kandidatafhandling 2020 

S i d e  1 | 79 

 

Indholdsfortegnelse 

Abstract ............................................................................................................................................................. 4 

Kapitel 1 Indledning ........................................................................................................................................... 5 

1.1 Problemstilling ......................................................................................................................................... 6 

1.1.1 Problemformulering ......................................................................................................................... 6 

1.1.2 Undersøgelsesspørgsmål .................................................................................................................. 6 

1.2 Afgrænsning ............................................................................................................................................. 7 

1.3 Begrebsdefinitioner ................................................................................................................................. 8 

1.4 Forkortelser ............................................................................................................................................. 8 

1.5 Målgruppe ............................................................................................................................................... 9 

1.6 Metode .................................................................................................................................................... 9 

1.6.1 Disposition ........................................................................................................................................ 9 

1.6.2 Videnskabsteori .............................................................................................................................. 10 

1.6.3 Undersøgelsens formål ................................................................................................................... 10 

1.6.4 Undersøgelsesdesign ...................................................................................................................... 11 

1.6.5 Undersøgelsesteknik ...................................................................................................................... 11 

1.6.6 Undersøgelsesinstrument .............................................................................................................. 12 

Kapitel 2 Intro til forældrekøbslejligheder ...................................................................................................... 13 

2.1 Begrebet forældrekøbslejlighed ............................................................................................................ 13 

2.2 Huslejen ................................................................................................................................................. 14 

2.3 Regnskab ................................................................................................................................................ 15 

2.4 Delkonklusion ........................................................................................................................................ 15 

Kapitel 3 Beskatningsformer ........................................................................................................................... 16 

3.1 Personskatteloven ................................................................................................................................. 17 

3.2 Virksomhedsordningen ......................................................................................................................... 17 

3.2.1 Krav og betingelser for anvendelse af ordningen........................................................................... 18 

3.2.2 Indtræden i virksomhedsordningen ............................................................................................... 19 

3.2.3 Indskudskonto ................................................................................................................................ 20 

3.2.4 Indregning af aktiver ....................................................................................................................... 20 

3.2.5 Indregning af passiver..................................................................................................................... 22 

3.2.6 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast........................................................................................... 23 

3.2.7 Rentekorrektion .............................................................................................................................. 24 

3.2.8 Mellemregningskonto .................................................................................................................... 26 

3.2.9 Opsparet overskud og underskud .................................................................................................. 26 



Julie Kirk Brodde Kandidatafhandling 2020 

S i d e  2 | 79 

 

3.2.10 Hensættelse til senere hævning ................................................................................................... 28 

3.2.11 Hæverækkefølgen ........................................................................................................................ 28 

3.2.12 Overskudsdisponering .................................................................................................................. 30 

3.2.13 Udtræden af virksomhedsordningen ........................................................................................... 33 

3.3 Delkonklusion ........................................................................................................................................ 37 

Kapitel 4 Redegørelse af lov nr. 2226 af 29.12.2020 ....................................................................................... 38 

4.1 Nærtstående parter ............................................................................................................................... 39 

4.2 Måletidspunktet .................................................................................................................................... 41 

4.3 Skematisk rentekorrektion .................................................................................................................... 41 

4.4 Skematisk korrektion for fast ejendom i kapitalafkastgrundlaget ........................................................ 44 

4.4.1 Effekten af kapitalafkast ................................................................................................................. 44 

Kapitel 5 Bevæggrund til lov nr. 2226 af 29.12.2020 ...................................................................................... 46 

5.1 Økonomiske konsekvenser .................................................................................................................... 48 

5.2 Forvridning af boligmarkedet ................................................................................................................ 49 

5.3 Forældrekøbsordningen anvendes kun af topskatteydere ................................................................... 50 

5.4 Er forældrekøb erhvervsmæssigt aktivitet? .......................................................................................... 51 

5.5 Opgørelse af huslejen til markedsværdien ............................................................................................ 52 

5.6 Muligheder for omgåelse af loven ........................................................................................................ 54 

5.7 Delkonklusion ........................................................................................................................................ 55 

Kapitel 6 Beskatning af forældrekøb ............................................................................................................... 57 

6.1 Forudsætninger ..................................................................................................................................... 57 

6.2 Forældrekøb med overskud .................................................................................................................. 59 

6.3 Forældrekøb med nulresultat ................................................................................................................ 60 

6.4 Forældrekøb med underskud ................................................................................................................ 61 

6.5 Delkonklusion ........................................................................................................................................ 63 

Kapitel 7 Vurdering af konsekvenserne af lov nr. 2229 af 29.12.2020 ........................................................... 64 

7.1 Ulemper ved den skematiske løsning .................................................................................................... 64 

7.1.1 Negativ eksempel på rentekorrektionen ........................................................................................ 65 

7.1.2 Positivt eksempel på rentekorrektionen ........................................................................................ 66 

7.1.3 Eksempel på kapitalafkastgrundlaget ............................................................................................. 67 

7.1.4 Rentekorrektion eksempel ved opretholdelse af virksomhedsordningen ..................................... 69 

7.2 Delkonklusion ........................................................................................................................................ 70 

Kapitel 8 Konklusion ........................................................................................................................................ 71 

Kapitel 9 Perspektivering ................................................................................................................................. 73 



Julie Kirk Brodde Kandidatafhandling 2020 

S i d e  3 | 79 

 

9.1 Min vurdering af lovændringen ............................................................................................................. 73 

9.2 Lovændring om sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen .............................................................. 74 

Kapitel 10 Litteraturliste .................................................................................................................................. 76 

10.1 Bøger.................................................................................................................................................... 76 

10.2 Folketingets hjemmeside .................................................................................................................... 76 

10.3 Øvrige hjemmesider ............................................................................................................................ 77 

10.4 Andre kilder ......................................................................................................................................... 77 

Kapitel 11 Bilag ................................................................................................................................................ 78 

Bilag 1 – Interview ....................................................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julie Kirk Brodde Kandidatafhandling 2020 

S i d e  4 | 79 

 

Abstract  

The purpose of this master thesis is to examine the consequences of law No. 2229 of 29th of December 2020 

for abrogation of the tax advantage for parental purchases of an apartment. The amendment concerns 

parents who choose to be taxed after the tax regulation, in Danish called “virksomhedsordningen”.   

Before the amendment parents were able to deduct interest expenses directly in the company´s income and 

thereby reduce personal income. If the parents use the tax regulation, in Danish called “personskatteloven” 

which is the basic set up, where the profit before interest is included in the personal income tax. The interest 

is therefore deducted in the personal capital income instead of the company’s income.  

Parental purchases of an apartment, the regulation for “personskatteloven” and “virksomhedsordningen” 

will be described and afterwards there will be a description of the amendment. The implication of Law No 

2229 of 29th of December 2020 is a systematic neutralization of the tax advantage of parental purchases of 

an apartment in “virksomhedsordningen”. The purpose of the amendment is that interest cost will have the 

same deduction values as taxation after “personskatteloven”. The changes will amount from 25% to 

approximately 56%. 

The master thesis examines the cause and consequences of the amendment. The aim is to produce 

interesting questions and not to understand or solve them. It is not clear why the Danish Parliament passed 

the amendment, which they have discussed in many years. The schematic solution is simple, but it doesn’t 

fit 100% according to the purpose. Fictive examples of this will be calculated in this master thesis. 

In order to illustrate how the amendment affects the choice of tax regulation, will differently examples of 

parental purchases of an apartment be calculated.  

My conclusion is that the tax consequences for parents purchases of an apartment in “virksomheds-

ordningen” is depending on the parent’s individual situations.  

In the end of the master thesis I will give my opinion on the amendment and I will also discuss other amend-

ments to “virksomhedsordningen” because I find it interesting to set focus on the many amendments in the 

last decade to “virksomhedsordningen”, which have caused a complicated tax regulation.  
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Kapitel 1 Indledning  

Studiestart er for mange studerende en stressfaktor, da der i de store studiebyer er mangel på studieboliger, 

som studerende har råd til. Dette medfører at den studerende er nødsaget til at arbejde rigtig meget ved 

siden af studiet, hvilket tager fokus fra uddannelsen, bare for at have råd til at bo i deres studie by. I værste 

tilfælde betyder manglen på studieboliger, at den studerende må droppe ud af drømmestudiet, eller droppe 

det sociale liv da pendlerlivet ikke harmonere med det sociale studieliv.  

Boligpriserne på lejligheder i storbyerne er så høje, at en studerende ofte ikke kan låne hertil. Forældrekøb 

bliver mere og mere almindeligt, og har været med til at redde studiebyerne, idet forældrekøb mindsker 

køen til studieboliger. I 2019 manglede der mere end 30.000 studieboliger ifølge direktør Preben Merrild 

Angelo i RealMæglerne og BoligOne1  

Det anses for at være en selvstændig erhvervsvirksomhed, at forældre udlejer en lejlighed til deres barn. 

Forældrene er derfor skattepligtige af resultatet af udlejningsvirksomheden. De kan lade sig beskatte efter 

personskatteloven eller virksomhedsskatteloven, herunder virksomhedsordningen.  

Virksomhedsordningen blev oprindeligt indført for at selvstændige erhvervsdrivende kunne beskattes på lige 

fod med virksomhedsejer med beskatningen i selskabsform. Virksomhedsskatteloven var ved indførsel af 

skattereformen i 1987 en simpel skatteberegningsmodel, men i det seneste årti har folketinget vedtaget 

mange lovændringer, som gør den meget mere kompleks at anvende.  

Forældrekøbets fordel i virksomhedsordningen var, at renteudgifterne kunne fradrages i personlig indkomst 

i stedet for kapitalindkomsten. Fradragsværdien for renterne kunne være op til ca. 56% for topskatteydere, 

hvorimod renterne normalt har en fradragsværdi på 25,6-33,6%.  

På baggrund af finanslovsaftalen 2020 vedtog folketinget den 29. december 2020 lov nr. 2229 ”Lov om 

ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love.”2 

Folketinget vil ved lovændringen afskaffe skattefordelene ved forældrekøb i virksomhedsordningen, ved at 

fjerne den høje fradragsværdi for renterne.  

Det findes derfor interessant at undersøge bevæggrunden til denne lovændring, de økonomiske 

konsekvenser for forældrekøb, der beskattes i virksomhedsordningen og eventuelle problematikker af 

lovændringen.   

 
1 https://www.realmaeglerne.dk/realmaeglerne/presse/der-mangler-31-000-studieboliger  
2 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2226  
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Denne afhandling vil behandle de hidtidige muligheder for forældrekøb i virksomhedsordningen, hvordan 

lovændringen påvirker mulighederne i fremtiden og hvad et forældrekøb anses som værende.  

 

1.1 Problemstilling 

Virksomhedsordningen er i det seneste årti blevet ændret markant og senest ved lov nr. 2229 af 29. 

december 2020. Den stigende mangel på studieboliger har medført, at flere forældre fortager forældrekøb 

og derfor har regeringen fået fokus herpå. Formålet med lovændringen er at fjerne skattefordelen ved 

forældrekøb fra indkomståret 2021. Det er interessant, hvorfor folketinget vedtog lovændringen.  

Da virksomhedsordningen er blevet meget kompleks, er det svært at vurdere betydningen af lovændringen 

for forældrekøb. Afhandlingen vil derfor komme nærmere ind på effekten, og hvilke fremtidige 

konsekvenser, der er forbundet hermed.  

 

1.1.1 Problemformulering 

Dette bringer mig frem til følgende problemformulering:  

Hvilke skattemæssige konsekvenser har lov nr. 2229 af 29. december 2020 om afskaffelse af skattefordel for 

forældrekøb hos selvstændige erhvervsdrivende, der beskattes efter virksomhedsordningen.  

 

1.1.2 Undersøgelsesspørgsmål  

Afhandlingen besvarer følgende undersøgelsesspørgsmål, til brug for besvarelse af ovenstående problem-

formulering: 

 Hvad kendetegner et forældrekøb? 

 Redegørelse af beskatning efter personskatteloven og virksomhedsordningen samt disses fordele og 

ulemper.  

 Redegørelse af lov nr. 2229 af 29. december 2020.  

 Hvad var bevæggrunden for lov nr. 2229 af 29 december 2020?  

 Hvordan påvirker lovændringen valget af beskatningsform for forældrekøb?  

 Vurdering af konsekvensen af lovændringen.  

 Perspektivering til min vurdering af lovændringen og til tidligere lovændring, der medførte 

beskatning af sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen. 
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1.2 Afgrænsning 

I det følgende afsnit vil jeg redegøre for mine afgrænsninger, der er baseret på at undvære indhold, der ikke 

bidrager med værdi til besvarelse af problemformuleringen. Jeg baserer min afgrænsning på en vurdering af 

omfanget i afhandlingen for, at det konkrete emne kan behandles mere dybdegående. Det er derfor 

nødvendigt at afgrænse mig for emner, som det kunne være naturligt og interessant at behandle.  

Lov nr. 2229 af 29. december 2020 indeholder en række lovændringer på baggrund af finanslovsaftalen for 

2020. Opgavens fokus er beskatning af forældrekøb i virksomhedsordningen, hvorfor de øvrige lovændringer 

ikke vil blive behandlet i denne opgave.   

Virksomhedsskatteloven indeholder 5 ordninger, hvoraf afhandlingen har fokus på virksomhedsordningen, 

og dermed ikke de resterende ordninger, som ikke er relevante. Kapitalafkastordningen findes ikke relevant, 

da kapitalafkastsatsen er 0%.  

Ved beskrivelse af virksomhedsordningen er der kun fokus på de grundlæggende regler, og det der vurderes 

relevant for den selvstændig erhvervsdrivende, der har en udlejningsvirksomhed med ejendomme. Det der 

ikke findes relevant i virksomhedsordningen, er derfor ikke behandlet i denne afhandling. Der fokuseres 

desuden på betydningen af anskaffelsen for etablerede forældrekøb og etablering af fremtidige forældrekøb, 

hvorfor jeg afgrænser mig fra problematikkerne ved overdragelse, omdannelse og forhold omkring dødsfald, 

da det ikke har direkte relevans for afhandlingen.  

Lovændringen vedrører kun udlejning til nærtstående, og derfor behandles udlejning af ejendomme til andre 

end nærtstående ikke, samt andre virksomhedstyper. 

Afhandlingen har ikke til formål at analysere om forældrekøb er en god eller dårlig investering, men vurdere 

hvordan forældrekøb påvirkes af lovændringen.  

Jeg vil alene tage udgangspunkt i selvstændig erhvervsdrivende, som er fuldt skattepligtig til Danmark, der 

har lejligheder i Danmark, og ikke har medarbejdende ægtefælle.  
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1.3 Begrebsdefinitioner  

Følgende ord findes relevant at forklare, for at sikre den korrekte forståelse: 

Barnet:  

Herved forstås familierelationen imellem forældre og barn, og er derfor ikke et udtryk for om barnet er under 

18 år.  

Forældrekøb:  

Opgaven tager udgangspunkt i forældrekøb, som er karakteriseret ved køb af fast ejendom, der udlejes fra 

forældrene til barnet. Forhold hvor to parter er nærtstående til hinanden vil ligeledes blive betragtet som et 

forældrekøb og vil derfor også være omfattet. 

Forældre: 

I opgaven nævnes forældre, dette kan være en enkelt eller flere. For at gøre eksemplerne mest simple og 

overskuelige forholdes der ikke til, hvem der skal beskattes af forældrene.    

Skatteminister:  

Når skatteminister nævnes, er der tale om den siddende skatteminister på tidspunktet for beslutnings-

forslaget eller lovforslaget.  

Selskabsform: 

Herved menes anpartsselskab og aktieselskaber, idet partnerselskaber, interessentskaber mv. er 

skattemæssigt transparente.  

 

1.4 Forkortelser  

Følgende forkortelser vil løbende blive anvendt. For at sikre forståelsen ved læsningen af afhandlingen, 

oplistes forkortelserne:  

VSL  Virksomhedsskatteloven 

PSL Personskatteloven  

LL Ligningsloven  

VSO Virksomhedsordningen 
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1.5 Målgruppe 

Afhandlingen henvender sig primært til rådgivere, politikere og journalister, da disse kan finde det 

interessant at se konsekvenserne af lov nr. 2229 af 29. december 2020 og min holdning hertil.  

Forældre, der overvejer at foretage et forældrekøb kan bruge dele af opgaven, som f.eks. analysen til 

baggrundsinformation for deres overvejelser.  

Formålet er ikke at give en udtømmende beskrivelse af relevante teorier og lovsamlinger, men derimod at 

give læseren en overordnet forståelse for det valgte emne.  

 

1.6 Metode 

Dette afsnit har til formål at redegøre for de videnskabsteoretiske overvejelser og metode for afhandlingen. 

Metode er hvordan man indsamler, bearbejder og sammenfatter information for at resultatet bliver til viden. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i juridiske regler i form af dansk lovgivning, den juridiske vejledning og 

øvrige informative kilder, der er relevant for opgaven. Først vil afhandlingens opbygning blive illustreret og 

forklaret.  

 

1.6.1 Disposition 
 

 

1

• Indledende afsnit:
Kapitel 1: Problemindentifikation, problemstilling og -formulering, afgrænsning, ordforklaringer, 

forkortelser, målgruppe, metode og dispostion.

2

• Redegørelse af relevant teori
Kapitel 2: Beskrivelse af forældrekøb.

Kapitel 3: Redegørelse af beskatningsformerne personskatteloven og virksomhedsordningen.
Kapitel 4: Redegørelse af lov nr. 2229 af 29. december 2020.

3
• Analyse af problemstilling: 

Kapitel 5: Bevæggrunden for at indføre lovændringen.
Kapitel 6: Analyse af lovændringens påvirkning på valget af beskatningsform for forældrekøb.

Kapitel 7: Vurdering af konsekvenserne af lovændringen.

4
•Afslutning:

Kapitel 8: Konklusion.
Kapitel 9: Perspektivering.
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Kapitel 1 indleder opgavens problemstilling og redegør for den valgte metodiske synsvinkel, afgræsning og 

målgruppen. Dette kapitel er indledende, og her fremgår mine overvejelser for udarbejdelsen af opgaven. 

Det er derfor opgavens fundament.  

Kapitel 2 klargør hvad et forældrekøb er, da opgaven er opbygget med udgangspunkt i forældrekøb. 

Kapitel 3 er i forlængelse af forældrekøb beskrivelsen, da der redegøres for beskatningen af forældre med 

forældrekøb. Der er valgt at have fokus på personskatteloven og virksomhedsordningen.  

Kapitel 4 indeholder en redegørelse af lov nr. 2229 af 29. december 2020 og er opgavens fokus.  

Kapitel 5-7 indeholder en analyse af bevæggrunden for lovændringen. Herefter illustreres, hvilken betydning 

lovændringen har på valget af beskatningsformen ud fra beregninger af nettoskatten ved en række forskellige 

eksempler. I forlængelse heraf foretages der en analyse af konsekvenserne af lovændringen.  

Kapitel 9 konkluderer afslutningsvis på opgavens problemformulering, og her vil betragtningerne fra de 

øvrige kapitler fremgå.  

Kapitel 10 foretages der en perspektivering, hvor jeg kommer ind på min vurdering af lovændringen samt 

den tidligere lovændring, der medførte beskatning af sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen.  

 

1.6.2 Videnskabsteori  

Afhandlingen tager udgangspunkt i den samfundsvidenskabelige metode, som forsker i mennesket i 

samfundet. Dette gør jeg ved fremgangsmåden, som jeg benytter til at søge, producere viden og skabe 

forståelse for menneskets samfund, hvor opgaven beskæftiger sig med de økonomiske, juridiske og politiske 

forhold.3   

 

1.6.3 Undersøgelsens formål4   

Afhandlingens formål er at beskrive de skattemæssige konsekvenser ved at indføre lov nr. 2229 af 29. 

december 2020 for forældrekøb, som anvender virksomhedsordningen og undersøge regeringens 

bevæggrund for lovændringen.  

I redegørelsen af den relevante teori, anvendes der den beskrivende undersøgelse til forarbejde til den 

eksplorative undersøgelse. Først beskrives forældrekøbet, virksomhedsordningen og derefter lovændringen.  

 
3 Andersen, Ib (2019): Den skinbarlige virkelighed, s. 20  
4 Andersen, Ib (2019): Den skinbarlige virkelighed, s. 63-73 
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Det er for at få et indblik i hvad et forældrekøb består af, hvordan forældrene med forældrekøb beskattes 

efter personskatteloven og virksomhedsordningen og hvad lovændringen går ud på.  

Jeg fokuserer på at forholde mig til det konkrete problem og dermed objektiv igennem afhandlingen og kun 

vise min subjektivitet i perspektiveringen. 

Den eksplorative undersøgelse anvendes til at udforske årsagen og konsekvenserne af lovændringen. Denne 

undersøgelsestype kaldes også for den sondrende undersøgelse, da der forsøges at danne et indtryk af 

situationen og ikke afklare den. Formålet er at frembringe interessante spørgsmål og ikke at forstå eller løse 

dem. 

Ved undersøgelse af lovændringens påvirkning af valget af beskatningsform for forældrekøb anvendes den 

forklarende undersøgelse. Formålet er at forklare konsekvenserne ved en generaliserbarhed. Det forventes, 

at beregninger kan vise en overordnet og generel ”pegesnor” til valg af beskatningsform. 

 

1.6.4 Undersøgelsesdesign  

Afhandlingens undersøgelsesdesign er et dynamisk bagudrettet forløbsstudie, da jeg undersøger et forløb 

over tid fra før ændringen af lov nr. 2229 af 29. december 2020 og frem til nu og konsekvensen for forældre-

køb af lovændringen. Det er derfor et ex post facto-studie, da jeg undersøger konsekvensen efter loven er 

vedtaget.   

 

1.6.5 Undersøgelsesteknik  

Udarbejdelsen af afhandlingen sker ud fra kvalitative og kvantitative data, da der både anvendes tekst i form 

af lovgivning, den juridiske vejledning, høringssvar m.m. og tal i form af skattesatser, beløbsgrænser og 

beregninger. Ved at benytte både kvalitative og kvantitative data skabes en metodetriangulering, hvor 

afhandlingens data supplerer hinanden, og dermed sikre bekræftelse eller afkræftelse af de forskellige 

datatyper.  

Afhandlingens anvendte data består af lovgivningen, bemærkninger hertil og interview, som er primære data. 

Endvidere benyttes der sekundære data i form af den juridiske vejledning, høringssvar, fortolkning af 

lovgivning, forhandling af beslutningsforslag og lovforslag, faglitteratur og diverse beregninger.  
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1.6.6 Undersøgelsesinstrument  

Problemstillingen i afhandlingen vedrører virksomhedsordningen og konsekvensen af lov nr. 2229 af 29. 

december 2020 og retskilderne er lovgivningen, den juridiske vejledning og høringssvar. Disse data vurderes 

som værende objektiv og valide, da det er offentlige substanser og gældende ret.   

Forhandlingerne af beslutningsforslag og lovforslag vurderes som reel og politikkerne og skatteministerens 

subjektive meninger kommer til kende. Som supplement til politikkernes og skatteministerens meninger, har 

jeg valgt at foretage et interview. Det er derfor ikke min egen subjektive mening, der kommer til udtryk. 

Interviewet er gennemført som et semistruktureret interview, da jeg ønsker at belyse konkrete dele og 

samtidig være åben for andre oplysninger, der måtte komme frem. Min interviewguide er derfor en liste med 

temaer og hovedspørgsmål. Det vurderes, at dette sammen med min forberedelse af informanten sikres en 

høj grad af kvalitative data. Under interviewet har jeg fokuseret på at forholde mig neutral, for ikke at påvirke 

informantens svar. Validiteten af interviewet sikres ved, at jeg interviewer en relevant person med en faglig 

baggrund. Da jeg kun anvender interviewet i begrænset omfang, er der valgt ikke at transskribere interviewet 

og i stedet liste spørgsmål og svar op. 

Ved beregningseksemplerne sikre jeg den interne validitet og reliabilitet, ved at bruge bestemmelserne i 

lovene til at opgøre de konkrete beregninger. Der er derfor ikke nogen påvirkning fra tilfældigheder, men der 

er en række antagelser i beregningerne, da der er tale om fiktive eksempler.   

Undersøgelsesinstrumentet har i høj grad en direkte sammenhæng til problemstillingen og derfor er graden 

af relevans høj.  
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Kapitel 2 Intro til forældrekøbslejligheder  

2.1 Begrebet forældrekøbslejlighed 

En forældrekøbslejlighed er, når forældre køber en lejlighed eller ejerbolig for at leje den ud til deres barn 

eller andre nærtstående. Barnet bliver herved lejer og forældrene bliver udlejer.  Forældrekøb er ikke en 

juridisk definition, men er et begreb for situationen, hvor forældre køber en bolig med henblik på at leje den 

ud til deres barn eller nærtstående parter. Der findes derfor heller ikke nogen særlige køberetslige regler for 

forældrekøbslejligheder.  

Boligen forældrene køber kan være et hus, lejlighed eller andelslejlighed og vil fremadrettet blot omtales 

som lejlighed. For det meste er der tale om en ejerlejlighed, idet det bedst opfylder forældrenes formål. 

Desuden har andelsboliger typisk restriktioner for udlejning af lejligheden, som er bestemt i 

andelsboligforeningens vedtægter. Hvis forældrekøbslejligheden er en andelsbolig, gælder der også andre 

skattemæssige regler, og disse vil ikke blive behandlet i opgaven. 5  

Som forældre skal man, som ved alle andre boligkøb, se sig godt for og kigge handelsdokumenterne grundigt 

igennem inden man køber lejligheden. Det særlige og vigtige ved et forældrekøb er udlejningsforholdet efter 

købet. Man bør derfor undersøge, om det er tilladt at udleje lejligheden i den pågældende ejerforening. I 

nogle ejerforeninger kan vedtægter eller husorden f.eks. være en forhindring for at udleje. Man kan eventuelt 

kontakte ejerforeningen og spørge om de har særlige regler, der forhindre dette.  

At udleje til sit barn er ligesom at udleje til en tredje part. Derfor er udlejningen reguleret af lejelovens 

normale regler. Der bør derfor også udarbejdes en lejekontrakt, som beskriver konkrete aftaler og 

bestemmelser for lejemålet mellem barnet og forældrene. I opgaven vil der ikke blive beskrevet mere om 

lejelovens bestemmelser.  

Situationen kan også være omvendt, hvor børnene køber en lejlighed eller et hus til deres forældre, her 

gælder de samme regler.  

 

 

 

 
5 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234784 
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2.2 Huslejen 

Ved udlejning af en lejlighed skal man beskattes af den modtagne lejeindtægt. Ved udlejning til sit barn eller 

nærtstående parter skal man beskattes af en værdi, som er svarende til markedslejen. ”Markedslejen er den 

husleje, du kan kræve, hvis du udlejer efter lejelovgivningens almindelige regler til en ikke nærtstående 

person.” 6 Der er derfor ingen forskel på at udleje til sit barn eller en tredje part i denne henseende.  

Markedslejen kan findes ved at sammenligne med tilsvarende lejligheder i området, hvis man ikke har 

kendskab til lejemarkedet. Alternativt kan man også kontakte andre med kendskab til lejemarkedet f.eks. 

ejendomsmæglere og ejendomsadministratorer.  

Når markedslejen er fastsat, skal man huske at revurdere denne over tid.  

Lejeaftalen og markedsværdien er ikke altid et udtryk for den faktiske betalte husleje af barnet. Forældrene 

kan selv fastsætte huslejen, som barnet skal betale. Er huslejen lavere end markedslejen, skal forældrene 

beskattes af markedslejen og dermed en ikke-modtaget lejebetaling. For barnet betyder en lavere husleje 

end markedslejen, at forskellen i skatteretlig henseende skal betragtes som en gave, som er modtaget af 

forældrene. Barnet skal derfor betale en gaveafgift på 15%, hvis forskellen udgør et højere beløb end den 

gaveafgiftsfrie bundgrænse, der årligt er 67.100 kr. per forælder i 2020. 7  

Er huslejen højere end markedslejen kan forældrene få problemer med huslejenævnet, som beskytter lejere. 

Denne situation er yderst sjældent, da forældrekøb foretages for at hjælpe deres børn med en bolig, og ikke 

at snyde dem med en for høj leje.  

 

 

 

 

 

 

 
6 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234784  
7 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234784  
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2.3 Regnskab 

Forældrene skal hvert år udarbejde et regnskab over lejlighedens indtægter og udgifter. Dette regnskab skal 

gemmes i 5 år, og SKAT kan anmode om at se det.  

Indtægten er som nævnt i det tidligere afsnit, markedslejen.  

I regnskabet kan der fratrækkes følgende udgifter:8  

 Ejendomsskat* 

 Vand-, kloak-, og renovationsafgifter 

 Administrations- og revisorbistand til regnskabet 

 Skorstensfejer, snerydning og fejning 

 Kontingent til grundejerforening 

 El, vand og varme  

 Vedligeholdelse** 

Endvidere kan renteudgifterne f.eks. prioritetsrenter også fratrækkes. Lov nr. 2226 af 29. december 2020 

handler om at fjerne skattefordelen ved, at renter fratrækkes fra ved udlejning til nærtstående. 

* Ejendomsskatten kan fratrækkes i regnskabet, og der skal ikke betales ejendomsværdiskat.   

** Der kan kun fratrækkes udgifter til vedligeholdelse, som følge af almindeligt slid og for reparation af 

skader, som ikke er dækket af forsikring eller erstatning, og hvor lejligheden ikke forbedres. Forbedringer, 

som bringer lejligheden i bedre stand, end den var, da den blev overtaget, kan ikke fratrækkes. Det er derfor 

vigtigt at skelne mellem forbedringer og vedligeholdelse. En undtagelse hertil er, at i de første 3 ejer år, kan 

forældrene fratrække istandsættelsesudgifter op til 25% af den årlige lejeindtægt. Forbedringerne kan i 

stedet fratrækkes ved salg af lejligheden, her indgår de i beregningen af ejendomsavancebeskatningen, og 

beløbet er de afholdte udgifter, der overstiger 10.000 kr. per år. Afholdte udgifter skal kunne dokumenteres.  

 

2.4 Delkonklusion 

Et forældrekøb er kendetegnet ved, at forældre udlejer en bolig til deres barn. Forældrene skal beskattes af 

markedslejen, uanset om det er den faktiske betalte husleje. Forskellen herpå betragtes som en gave til 

barnet. Forældrene skal hvert år udarbejde et regnskab over årets indtægter og udgifter.  

 

 
8 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234784  
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Kapitel 3 Beskatningsformer  

Forældrene skal beskattes af den objektive udlejningsværdi, som er markedslejen, og ikke hvad barnet rent 

faktisk har betalt i husleje. Når lejligheden er købt og barnet er flyttet ind påbegyndes den erhvervsmæssige 

udlejning. Udlejningen anses skattemæssigt for værende erhvervsmæssig, da forældrene ikke anvender 

lejligheden selv.  

Indkomstbeskatningen af selvstændig erhvervsdrivende kan ske efter tre beskatningsformer: 

o Personskatteloven 

o Virksomhedsordningen 

o Kapitalafkastordningen 

Personskatteloven er den beskatningsform almindelige lønmodtagere beskattes efter og er den mest simple 

form. Virksomhedsordningen opstod for at sidestille de skattemæssige muligheder ved beskatning af ejerens 

virksomhedsindkomst med selskabsform. Denne beskatningsform anses som værende kompleks, og der er 

derfor lavet en mere simpel version, kapitalafkastordningen, som giver lidt af de samme muligheder som 

virksomhedsordningen. Jævnfør afgrænsningen vil afhandlingen kun behandle personskatteloven og 

virksomhedsordningen.  

Forældrene kan frit vælge beskatningsform for det enkelte indkomstår, dette vælges hvert år ved den 

elektronisk indberetning af selvangivelsen.  

For at forstå opbygningen af virksomhedsordningen og personskatteloven sammenlignet med beskatningen 

i selskabsform er der nedenfor illustreret en oversigt, som vil blive uddybet i dette kapitel:  

 Personskatteloven Virksomhedsordningen Selskab 

Overskud før renter Personlig indkomst med 
AM-bidrag 

Virksomhedsindkomst Selskabsindkomst 

Nettorenter Kapitalindkomst Virksomhedsindkomst Selskabsindkomst 

Overskud efter renter - Virksomhedsindkomst Selskabsindkomst 

Hævning af 
virksomhedsindkomst 

- Kapitalafkast: 
Kapitalindkomst 

Resterende: Personlig 
indkomst med AM-

bidrag med modregning 
af aconto skat 

Hævning af løn: 
Personlig indkomst 

Hævning af udbytte: 
Aktieindkomst 

Resterende overskud - Aconto virksomhedsskat  Selskabsskat 

Rentekorrektion - Tillægges personlig 
indkomst og fradrages 

kapitalindkomst 

- 
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3.1 Personskatteloven 

Alle skattepligtige personer i Danmark skal lave en skattepligtig indkomstopgørelse jf. PSL §1. For 

selvstændige erhvervsdrivende betyder det, at virksomhedens resultat før renter vil blive beskattet som 

personlig indkomst, og renterne beskattes som kapitalindkomst. Kapitalindkomst har en lavere skattesats 

end den personlige indkomst, da der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag og eventuel topskat af denne 

indkomst. 

Ved et forældrekøb vil virksomhedens overskud før renter og forældrenes øvrige indkomst f.eks. 

lønindtægter være personlig indkomst. Renteindtægter og renteudgifter beskattes eller fradrages som 

kapitalindkomst. 

Vælger forældrene at beskattes efter denne form, betyder det at renteudgifterne ikke har så stor 

fradragsværdi, som i virksomhedsordningen, hvor renterne bliver fradraget i virksomhedens resultat, og 

dermed bliver personlig indkomst mindre. 

Det eneste krav for anvendelse af personskatteloven er, at man skal opfylde mindstekravsbekendtgørelsen. 

Fordelen ved denne beskatningsform er, at den er simpel, og ejeren ofte ikke behøver hjælp fra en revisor til 

udarbejdelse af virksomhedsregnskab og den personlige selvangivelse. Ulempen er, at forældrene kan 

komme til at betale topskat af indkomsten, hvis den personlige indkomst overstiger 531.000 kr. for 2020. 

 

3.2 Virksomhedsordningen  

Indkomstbeskatningen kan som tidligere omtalt ske efter virksomhedsordningen, her kan man opnå mange 

af de skattemæssige fordele som gør, at virksomhedsordningen kan sidestilles med selskabsformen. 

Anvendes virksomhedsordningen kan forældrene opnå følgende fordele frem for at lade sig beskatte efter 

personskatteloven:9 

1. Højere fradragsværdi af renteudgifter 

2. Udjævning af beskatning af svingende indkomster 

3. Forrentning af investeret kapital (kapitalafkast)  

Ad 1: En af virksomhedsordningens formål er at give fuld fradragsværdi af finansielle udgifter, der vedrører 

erhvervsvirksomheden. Dette opnås ved, at de finansielle udgifter bliver fradraget i virksomhedens indkomst 

og dermed bliver den personlige indkomst lavere, i stedet for direkte i kapitalindkomsten. Da fradrags-

 
9 Den juridiske vejledning, 2021-1, afsnit C.C.5.2.1  
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værdien ofte er større i den personlige indkomst end kapitalindkomsten giver dette en skattebesparelse. I 

selskabsformen giver renteudgifterne også fuld fradragsværdi.  

Ad 2: Virksomhedens resultat er ofte svingende over en længere årrække sammenlignet med en almindelig 

lønmodtager, og forældrene kan derfor risikere at have en indkomst over topskat i nogle år og under i andre 

år. I virksomhedsordningen gives der mulighed for at indkomstudjævne beskatningen ved at foretage en 

skatteoptimering, hvor der opspares overskud i de år med stor virksomhedsindkomst, og der hæves i de år 

med lav virksomhedsindkomst. For at kunne foretage en skatteoptimering, skal årets hævninger være mindre 

end årets resultat. Opsparing af overskud og skatteoptimering vil blive uddybet nærmere i afsnit 3.2.9. 

Virksomhedsordningen kan derfor igen sidestilles med selskabsformen, da virksomhedsskatteprocenten for 

opsparet overskud er den samme som selskabsskatten. Der kommer derfor først en højere skat, den dag der 

hæves, eller udbetales penge fra virksomheden.  

Ad 3: Ud fra kapitalafkastgrundlaget beregnes der et kapitalafkast, som er et udtryk for den kapital, der er 

investeret i virksomheden. Beskatningen skal sidestilles med en alternativ investering f.eks. investering i 

værdipapirer. Det beregnede kapitalafkast er en del af virksomhedens indkomst og medfører en 

fradragsværdi i den personlige indkomst, og kapitalafkastet beskattes som kapitalindkomst, og dermed opnår 

forældrene en lavere beskatning. Denne fordel har dog ikke været aktuel siden 2018, da kapitalafkastsatsen 

har været 0%. Det bliver en fordel igen i det indkomstår kapitalafkastsatsen bliver større end 0. I afsnit 3.4.6 

omtales kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast nærmere. 

Vælges virksomhedsordningen som beskatningsform skal der opfyldes nogle krav og betingelser, som er 

beskrevet i næste afsnit.  

 

3.2.1 Krav og betingelser for anvendelse af ordningen 

For at kunne anvende virksomhedsordningen skal den skattepligtige person drive en selvstændig 

erhvervsvirksomhed jf. VSL §1, stk. 1. Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed forstås igennem retspraksis 

inden for den øvrige skattelovgivning, hvor det bl.a. er defineret, at hobbyaktivitet og anden 

lønmodtagerindkomst mv. ikke kan holdes i virksomhedsordningen. Desuden kan anpartsvirksomheder eller 

virksomheder med udlejning af aktiver jf. PSL §4, stk. 1 nr. 9 eller 11 ikke anvende virksomhedsordningen. 

Der findes derfor ikke nogen konkret beskrivelse af, hvad en selvstændig erhvervsvirksomhed er.  

Et kendetegn for en selvstændig erhvervsdrivende er dog, at den skattepligtige for egen regning og risiko 

udøver en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk udbytte. Virksomheden 

skal derudover have et vist omfang, udøves nogenlunde regelmæssigt og ikke gennem en kort periode. 
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Udlejning af fast ejendom hvad enten der er tale om en stor udlejningsejendom, et parcelhus eller bare en 

enkelt lejlighed, anses som udgangspunkt for værende en selvstændig erhvervsvirksomhed. 10 

Forældrekøbslejligheder anses for selvstændig erhvervsvirksomhed jf. ministersvar i TfS 1999, 704 og 705. Til 

gengæld kan udlejning af en andelsbolig ikke anses for selvstændig erhvervsvirksomhed, men er sidestillet 

med fremleje af lejlighed. 11 

En betingelse for at anvende virksomhedsordningen er, at forældrene udarbejder et selvstændigt regnskab 

for virksomheden, som opfylder bogføringslovens krav jf. VSL §2, stk. 1. Virksomhedens økonomi og den 

private økonomi skal opdeles for at overholde mindstekravsbekendtgørelsen jf. b.la. SKM2016.261.VLR. 

Dette skal gøres, da det har stor betydning på en række opgørelser og overskudsdisponeringen. Idet 

virksomhedsordningen er blevet mere og mere kompleks i løbet af de sidste år, anvendes der ofte en revisor 

til at lave opgørelsen, overskudsdisponeringen og foretage skatteoptimering af den personlige skat.  

Har forældrene flere virksomheder anses de alle for én virksomhed, og vælges virksomhedsordningen som 

beskatningsform, skal den derfor benyttes på alle virksomhederne under et jf. VSL §2, stk. 3. 

Forældrene skal hvert år oplyse om størrelsen af indskudskontoen, opsparingskontoen, kapitalafkast og 

afkastgrundlaget til SKAT jf. VSL §2, stk. 2.  

 

3.2.2 Indtræden i virksomhedsordningen 

Virksomhedsordningen er som tidligere nævnt en frivillig ordning, hvor forældrene kan vælge 

virksomhedsordningen til eller fra, år til år. Der er dog visse regler ved skift af ordningen, blandt andet 

omkring ejendomme, som beskrives nærmere i afsnit 3.2.4.  Valget omkring beskatningsform kan ske med 

tilbagevirkende kraft indtil 30. juni i det andet kalenderår jf. VSL §2 stk. 2. F.eks. skal forældre, som har en 

virksomhed med kalenderregnskabsår for indkomståret 2020 tilvælge virksomhedsordningen senest den 30. 

juni 2021 på selvangivelsen. Corona har medført en forlænget frist til den 1. september 2021. De kan 

derudover ændre valget af beskatningsform frem til den 30. juni 2022, uden at søge om genoptagelse eller 

uden at forklare ændringen. Valget af beskatningsform gælder for et helt indkomstår, men ved opstart af en 

ny virksomhed er det først gældende fra stiftelsesdatoen. Ved indtræden i virksomhedsordningen skal 

indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget opgøres.  

 

 
10 Michaelsen, Aage, m.fl. (2017): Lærebog om indkomstskat, s. 215  
11 Michaelsen, Aage, m.fl. (2017): Lærebog om indkomstskat, s. 216 
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3.2.3 Indskudskonto 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal indskudskontoen opgøres på tidspunktet ved etablering af 

virksomheden i opstartsåret eller i starten af regnskabsåret, hvor virksomhedsordningen anvendes for første 

gang jf. VSL §3, stk. 2.   

Indskudskontoen er et udtryk for hvor stort beløb, der er skudt ind i virksomheden for allerede beskattede 

midler. Det betyder, at det er erhvervsmæssige aktiver og passiver som opgøres. Herefter fastlåses 

indskudskontoen, således afskrivninger, kursgevinst eller -tab på aktiver og gæld ikke påvirker 

indskudskontoen. Indskudskontoen kan kun blive reguleret ved årets afslutning med indskud fra 

privatøkonomien eller hævninger, der overstiger indtjeningen.  

Forældrene kan skattefrit hæve af indskudskontoen, så længe det følger hæverækkefølgen. Er 

indskudskontoen negativ ved første opgørelse, kan indskudskontoen fastsættes til nul, hvis det kan 

dokumenteres, at alle aktiver og passiver er erhvervsmæssig jf. VSL §3, stk. 5.  

Er indskudskontoen negativ ved opstart, er det som udgangspunkt et udtryk for, at der indgår privat gæld i 

virksomheden. Dette kan udløse en rentekorrektion for at sikre, at ejeren ikke opnår en lavere beskatning 

ved at medtage privat gæld i virksomheden. Rentekorrektion omtales senere i afsnit 3.2.7.  

 

3.2.4 Indregning af aktiver 

Når indskudskontoen skal opgøres, er det som udgangspunkt virksomhedens erhvervsmæssige aktiver og 

passiver, der skal medtages i virksomhedsordningen, hvilket betyder, at alle private aktiver og passiver som 

udgangspunkt skal holdes uden for ordningen. 12  Derfor er det nødvendigt at foretage en konkret vurdering 

af de enkelte aktiver og deres tilknytning til den erhvervsmæssige aktivitet.  

Når værdierne for aktiverne skal opgøres, fremgår det af VSL §3, stk. 4, hvordan de værdiansættes. I det 

følgende beskrives, hvordan de typiske aktiver værdiansættes.  

Fast ejendom: 

Indregnes til enten den kontante anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets 

begyndelse med fradrag fra byrder, der ikke indgår i vurderingen og med tillæg af ikke medregnet 

anskaffelsessum for ombygning og forbedringer med videre.   

 
12 Michaelsen, Aage, m.fl. (2017): Lærebog om indkomstskat, s. 218 
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Er der ikke fastsat en ejendomsværdi, kan handelsværdien per seneste 1. oktober forud for indkomstårets 

begyndelse med tillæg af ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning og forbedringer med videre 

anvendes til værdiansættelsen.  

Hvis forældrene har anvendt virksomhedsordningen indenfor de seneste 5 indkomstår og vil anvende 

ordningen på ny, skal ejendommen indregnes til samme værdi, som da virksomhedsordningen senest blev 

anvendt. Er ejendommen erhvervet mens forældrene har anvendt virksomhedsordningen, skal ejendommen 

indregnes til den kontante anskaffelsessum jf. VSL §3, stk. 7. Dette gælder kun, hvis det er den samme 

ejendom, som går ind og ud af ordningen. Dette er for at sikre, at forældrene ikke kan få en større 

indskudskonto med et større kapitalafkastgrundlag på en fast ejendom ved at udtræde og indtræde i 

virksomhedsordningen.  

Driftsmidler:  

Indregnes til den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets begyndelse jf. AL §5, stk. 2. Er 

saldoværdien negativ, kan den ikke fradrages.   

Driftsmidler, som indtil nu er anvendt privat: 

Indregnes til handelsværdien.  

Øvrige aktiver: 

Indregnes til anskaffelsessummen fradraget de skattemæssige afskrivninger. Er anskaffelsessummen 

omregnet til kontantværdien, skal denne værdi anvendes. 

Aktiver, der benyttes privat såvel som erhvervsmæssigt, kan som udgangspunkt ikke indgå i virksomheds-

ordningen, men følgende aktiver er en undtagelse jf. VSL §1, stk. 3.   

Blandet benyttede ejendomme: 

Den erhvervsmæssige del af ejendommen kan indgå i virksomhedsordningen, hvis der er foretaget en 

offentlig vurdering af fordelingen mellem erhvervsmæssig og privat, og den erhvervsmæssige andel udgør 

over 25% af ejendommen. Er der ikke foretaget en vurdering, kan ejendommen ikke indgå i ordningen men 

anvendes ejendommen i en vis grad erhvervsmæssigt, kan man få refunderet de erhvervsmæssige udgifter 

vedrørende ejendommens drift i virksomhedens resultat.  
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Blandet benyttede telefon, computer, datakommunikationsforbindelse: 

I dette tilfælde skal forældrene beskattes af fri multimedie, hvis det benyttes privat såvel som 

erhvervsmæssigt. Multimediebeskatningen udgør i 2020 2.900 kr.   

Blandet benyttede biler: 

Bilen kan indgå fuldt ud i virksomheden eller holdes uden for jf. VSL §1, stk. 3, pkt. 5. Der er 3 muligheder for 

blandet benyttede biler:  

1. Bilen indgår fuldt ud i virksomheden, og forældrene skal beskattes af fri bil. Værdiansættelsen af bilen 

bliver opgjort på baggrund af reglerne i LL §16, stk. 4.  

2. Bilen holdes uden for virksomheden, og de faktiske erhvervsmæssige omkostninger forbundet med bilens 

drift fradrages i virksomheden.   

3. Bilen holdes uden for virksomheden, og forældrene kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse for 

erhvervsmæssig kørsel i egen bil efter skatterådets satser fra virksomheden.     

De to første muligheder er sjældent relevante for en forældrekøbsvirksomhed, da der oftest er tale om privat 

kørsel til lejligheden og der kun er få ture, som kan anses for værende erhvervsmæssig.  

 

3.2.5 Indregning af passiver 

Erhvervsmæssig gæld skal ligesom aktiverne indgå i virksomhedsordningen og indregnes til kursværdi jf. VSL 

§3, stk. 4, og er typisk realkreditlån, forudbetalinger, påløbne eller forfaldne renter af erhvervsmæssig gæld.13 

Desuden kan andre gældstyper og lån også indregnes, så længe den opdeles i privat og erhvervsmæssigt. 

Enten skal forældrene dokumentere, hvad der er erhvervsmæssig, og er det ikke muligt, skal det 

sandsynliggøres eller undersøges, hvad lånet er blevet anvendt til.  

Det er muligt at medtage privat gæld i virksomhedsordningen f.eks. privat realkreditlån. Bliver 

indskudskontoen negativ er det som tidligere beskrevet et udtryk for, at der er medtaget privat gæld i 

virksomhedsordningen og der skal derfor beregnes en rentekorrektion jf. VSL §11, stk. 1 og 3. Desuden kan 

forældrene ikke længere foretage opsparing i virksomheden jf. VSL §11, stk. 4.  

Landsskatteretten fastslog i SKM2007.588.LSR, at det var muligt at medtage den private gæld i 

virksomhedsordningen, selvom provenuet hovedsagelig var anvendt til private formål. Dette var muligt, da 

der skulle beregnes rentekorrektion. Der har været en skattemæssig fordel i at afvikle privat gæld med lavt 

beskattede midler, som rentekorrektionen ikke har taget højde for. Derfor blev der lavet en lovændring til 

 
13 Den juridiske vejledning, 2021-1, C.C.5.2.2.12  
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virksomhedsskatteloven ved lov nr. 992 af 16. september 2014 og lov nr. 652 af 8. juni 2016, hvor fordelene 

ved at medtage privat gæld i virksomhedsordningen og sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for privat 

gæld blev neutraliseret.  

 

3.2.6 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast  

Kapitalafkastgrundlaget skal ligesom indskudskontoen opgøres ved indtræden i virksomhedsordningen jf. 

VSL §8, og den skal opgøres hvert år modsat indskudskontoen, som kun skal opgøres en gang ved indtræden 

i ordningen.   

Ved indkomstårets begyndelse opgøres kapitalafkastgrundlaget som værdien af virksomhedens aktiver 

fratrukket gæld.  

Værdiansættelsen af disse skal som udgangspunkt opgøres efter samme skattemæssige værdier som 

indskudskontoen. Værdiansættelse af fast ejendom er dog en undtagelse, da der her er særlige regler jf. VSL 

§8, stk. 2. Fast ejendom skal værdiansættes som den kontante anskaffelsessum med tillæg af forbedringer 

og ombygning. Hvis ejendommen er anskaffet før d. 1. januar 1987, kan man vælge om den skal indregnes til 

den 18. alm. vurdering med tillæg af anskaffelsessum for forbedringer og ombygninger i stedet.  

Modsat indskudskontoen er der en række værdier, som skal fragå opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres på følgende måde:14 

+ Aktiver 

- Gæld 

- Beløb hensat til senere hævning 

- Mellemregningskonto 

- Beløb der overføres fra virksomhedsordningen, som tidligere har været omfattet af VSL §4b, stk. 1, som er                              

sikkerhedsstillelser for privat gæld.  

- Beløb der overføres fra virksomhedsordningen til privatøkonomien, som f.eks. blandet benyttede bil.  

- Friværdien af fast ejendom, som er stillet til rådighed til nærtstående jf. VSL §8, stk. 3.*  

*Dette blev indført ved lov nr. 2226 af 29. december 2020 og er gældende fra og med indkomstår 2021, og 

det betyder, at grundlaget bliver reduceret ved en skematisk opgjort friværdi. Andelen i gælden beregnes på 

samme måde, som andelen i opgørelsen af rentekorrektion ved forældrekøb. Dette vil blive omtalt nærmere 

i afsnit 4.4.  

 
14 Den juridiske vejledning, 2021-1, afsnit C.C.5.2.9.3 
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Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres i starten af hvert indkomstår, da det danner grundlag for beregningen 

af kapitalafkastet. Kapitalafkast er et udtryk for den andel af virksomhedens overskud, der kan anses som en 

forretning af kapitalen, der er investeret i virksomheden. Dette er en fordel, da kapitalafkast beskattes som 

kapitalindkomst, og er en del af virksomhedens indkomst, som medfører en fradragsværdi i den personlige 

indkomst, og dermed opnås en skattebesparelse.  

Kapitalafkastsatsen beregnes ved at gange kapitalafkastgrundlaget primo med kapitalafkastsatsen jf. VSL §9. 

Kapitalafkastsatsen udgør i 2020 0% og er fastsat ud fra en beregning ”påvirket” af Danmarks Nationalbanks 

kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber jf. VSL §9. Dette betyder, at satsen er lav, når renten er lav og 

omvendt. Den har i perioden 2018-2020 været 0% og varieret mellem 1-5% i perioden 2000-2017.15 Som 

tidligere nævnt betyder en kapitalafkastsats på 0%, at virksomhedsordningen mister fordelen med 

kapitalafkastet.  

Hvis kapitalafkastet er negativt, ses der bort fra det, da det ikke kan overstige årets skattepligtige overskud 

og er regnskabsperioden mindre eller mere end 12 måneder beregnes kapitalafkastet forholdsmæssigt jf. 

VSL §7.  

 

3.2.7 Rentekorrektion  

Rentekorrektion skal som tidligere beskrevet beregnes, når indskudskontoen bliver negativ i forbindelse med 

indkomstårets begyndelse, ved indtræden i virksomhedsordningen eller ved indkomstårets udløb jf. VSL §11, 

stk. 1. Desuden skal der også beregnes rentekorrektion, når der bliver hævet og indskudt på indskudskontoen 

inden for det samme indkomstår, da det svarer til, at der reelt er foretaget et lån i virksomheden jf. VSL §11, 

stk. 2.  

Hensigten med rentekorrektionen er, at den gør de skattemæssige fordele mindre, når der indskydes privat 

gæld i virksomheden eller ved midlertidig overførsel af virksomhedens aktiver til den private økonomi. Dette 

er en selvkontrollerende effekt i virksomhedsordningen, da skatteværdien som udgangspunkt forbliver den 

samme uanset, om gælden eller fordringen medtages eller holdes uden for virksomhedsordningen. 

Skatteværdien er den samme, da en negativ indskudskonto vil medføre en rentekorrektion, der tillægges den 

personlige indkomst og fradrages kapitalindkomsten jf. VSL §11, stk. 3. Rentekorrektionen flyttes derfor fra 

et lavere beskatningsgrundlag til et højere beskatningsgrundlag, og modvirker dermed at private 

renteudgifter trækkes fra i den personlige indkomst, og der placeres privat gæld i virksomhedsordningen. 16 

 
15 Den juridiske vejledning, 2021-1, afsnit C.C.5.2.9.4 
16 Michaelsen, Aage, m.fl. (2017): Lærebog om indkomstskat, s. 234 
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Den selvkontrollerende effekt neutraliserer kun renteværdien, og det kan derfor stadig være en fordel at 

medtage privat gæld i virksomhedsordningen, da gælden bliver afdraget med lavt beskattede midler.  

Rentekorrektionen indgår ikke i virksomhedens indkomstopgørelse, hæverækkefølge eller overskuds-

disponering. 

Rentekorrektionen skal jf. VSL §11 beregnes ved at gange rentekorrektionssatsen med den mindst negative 

af følgende beløb: 

- Den største talmæssige negative værdi af indskudskontoen primo og ultimo i indkomståret. 

- Den største talmæssige negative værdi af kapitalafkastgrundlaget primo og ultimo i indkomståret. 

Indtrædes eller udtrædes der af virksomhedsordningen skal indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget 

opgøres. Beregningen af rentekorrektion sker ved indtræden eller udtræden samt primo eller ultimo 

indkomståret.  

Rentekorrektionssatsen er kapitalafkastsatsen + 3% jf. VSL §11, stk. 1 og er derfor 3% i 2020.  

Rentekorrektionen kan ikke overstige virksomhedens nettorenteudgifter. Er indskudskontoen positiv eller 0 

kr., bliver rentekorrektionen 0 kr.   

Nedenfor er beregningen af rentekorrektion illustreret: 

Rentekorrektion 2020 A B C 
Indskudskonto primo -100.000 -150.000 100.000 
Indskudskonto ultimo -150.000 -250.000 -100.000 
Kapitalafkastgrundlag primo -150.000 -150.000 50.000 
Kapitalafkastgrundlag ultimo -200.000 -200.000 -75.000 
Beregningsgrundlag -150.000 -200.000 -75.000 
Beregnet rentekorrektion  4.500 6.000 2.250 
Nettorenteudgifter 5.000 5.000 5.000 
Faktisk rentekorrektion  4.500 5.000 2.250 

 

Beregningsgrundlaget for rentekorrektionen som skal beregnes, når der foretages indskud på 

indskudskontoen og hævning i samme indkomstår, sker ud fra den mindst talmæssige værdi af årets indskud 

eller hævning jf. VSL §11, stk.2.  Her bliver rentekorrektionen ikke reduceret til nettofinansieringsudgifterne.  

Fra og med indkomståret 2021 skal der også beregnes rentekorrektion ved forældrekøb, dette blev indført 

ved lov nr. 2226 af 29. december 2020 og vil blive beskrevet nærmere i afsnit 4.3.  
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Opstår der en situation, hvor der skal beregnes rentekorrektion for negativ indskudskonto og forældrekøb, 

skal grundlaget til beregning af rentekorrektionen ved negativ indskudskonto trækkes fra i gælden ved 

beregning af rentekorrektion ved forældrekøb. Dette skyldes, at grundlaget hertil anses for at være privat 

gæld og burde derfor ikke indgå i virksomhedsordningen, når der beregnes rentekorrektion for forældrekøb. 

Desuden kan den samlede rentekorrektion ikke overstige virksomhedens nettorenteudgifter jf. VSL §11 a, 

stk. 2. 

 

3.2.8 Mellemregningskonto 

Forældrene kan frivilligt vælge at foretage indskud og hævninger over en mellemregningskonto efter, at de 

er indtrådt i virksomhedsordningen jf. VSL §4 a. Dette er et alternativ til indskudskontoen, og de kan derfor 

hæve indskuddet på mellemregningskontoen udenom hæverækkefølgen. Fordelen ved en mellemregnings-

konto er derfor, at hævningerne er skattefri og uden rentekorrektion, så længe der er indestående på 

mellemregningskontoen. Det er en betingelse for anvendelse af mellemregningskontoen, at den aldrig må 

blive negativ, da forældrene ellers kan ”låne” penge i virksomheden uden om hæverækkefølgen og rente-

korrektion. Bliver mellemregningskontoen negativ, skal hævningen udlignes ved en overførsel i hæverække-

følgen.  

Ved indtræden i virksomhedsordningen skal mellemregningskontoen være nul, og det er derfor ikke muligt 

at have en skattefri værdi ved opstart af virksomheden, men værdien skal indgå på indskudskontoen.  

Der er i øvrigt kun kontanter og refusion af privat afholdte driftsomkostninger vedrørende virksomheden, 

der kan overføres via mellemregningskontoen. Tilførsel af andre aktiver skal derfor føres via indskuds-

kontoen.  

Mellemregningskontoen er uforrentet og indgår ikke i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, hvorfor der 

som udgangspunkt ikke er nogle skattemæssige fordele i at have en stor mellemregningskonto.  

 

3.2.9 Opsparet overskud og underskud  

I virksomhedsordningen er en af fordelene, som tidligere beskrevet, at der er mulighed for at udjævne 

beskatningen mellem gode og dårlige år. Der kan foretages skatteoptimering ved at opspare overskud i år 

med gode resultater og hæve af overskuddet i år med dårlige resultater forudsat, at årets hævninger er 

mindre end årets resultat. Man kan dermed reducere topskatten i de gode år og regulere den personlige 

indkomst til topskattegrænsen i de dårlige år. Ifølge VSL §10, stk. 2 skal det opsparede overskud beskattes af 
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en foreløbig virksomhedsskat, også kaldet aconto skatten, i det indkomstår det er optjent. Beløbet skal 

herefter indgå på en konto for opsparet overskud med fradrag af virksomhedsskatten. Det skal bemærkes, 

at det kun er en postering i virksomhedsøkonomien og ikke en faktisk overførsel til en konto.  

Ved indførsel af lov nr. 992 af 16. september 2014 er der foretaget en begrænsning på muligheden for at 

opspare overskud, da det ikke er muligt at anvende opsparingsordningen efter den 11. juni 2014, hvis 

indskudskontoen er negativ jf. VSL §11, stk. 4. Denne regel blev indført for at forhindre misbrug af 

virksomhedsordningen ved at stille sikkerhed i virksomhedens aktiver til at optage privat gæld og dermed 

udskyde skattebetalingen. Loven skulle også forhindre placering af privat gæld i ordningen og dermed opnå 

en skattebesparelse, da afdragene på lånet sker med lavt beskattede midler, da en negativ indskudskonto 

typisk er et udtryk for, at der er indskudt privat gæld i virksomheden.  

Hæves der af opsparet overskud skal man anvende det overskud, som er overført først og dermed det   ældste 

jf. VSL §10, stk. 5. Når der et senere år hæves af det opsparede overskud, bliver beløbet beskattet som 

personlig indkomst og aconto skatten modregnes i slutskatten. Det sker med en skattesats efter 

virksomhedsskatten fra opsparingsåret. Den tidligere betalte virksomhedsskat fratrækkes slutskatten til sidst 

i den personlige slutskat eller udbetales kontant i tilfælde af overskydende skat.  

Et eksempel på dette er, at der er opsparet 250.000 kr. i 2012 og betalt en foreløbig skat på 62.500 kr. 

svarende til 25%, som var skatteprocenten i 2012. Opsparet overskudskonto primo 2012 ser således ud:  

År, skatteprocent Opsparet virksomhedsindkomst Aconto skat Opsparet overskud  

2012, 22% 250.000 kr. 62.500 kr. 187.500 kr. 

 

Der hæves 150.000 kr. af det opsparet overskud i 2020, og dermed bliver den personlige indkomst i 2020 

200.000 kr. I den personlige slutskat modregnes den betalte virksomhedsskat på 50.000 kr.  

Giver virksomhedens resultat underskud i et indkomstår, skal der ske modregning heraf i en bestemt 

rækkefølge jf. VSL §13, som er følgende:  

1. Opsparet overskud fra tidligere år.  

2. Den positive kapitalindkomst for ægtefæller under et.  

3. Den personlige indkomst uanset om den bliver negativ herefter.  

Der kan dermed opstå tilfælde, hvor der sker en ufrivillig hævning af det opsparede overskud. Der kan også 

opstå en ufrivillig hævning af opsparet overskud, når årets hævninger uventet er større end årets overskud 

jf. VSL §5, stk. 1.  
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Ved udtræden af virksomhedsordningen kommer det resterende opsparet overskud med tillæg af den 

tilhørende virksomhedsskat til beskatning i den personlige indkomst, i det efterfølgende indkomstår.  

 

3.2.10 Hensættelse til senere hævning 

En af virksomhedsordningens fordele er som tidligere beskrevet, at der kan foretages skatteoptimering. Er 

årets hævninger ikke over topskattegrænsen, og er virksomhedens skattemæssige resultat større, kan der 

skatteoptimeres ved at foretage en hensættelse til senere hævning. Hensættelse til senere hævning giver 

muligheden for at anse et beløb for værende hævet i indeværende indkomstår og hæves fysisk på et senere 

tidspunkt.  

En hensættelse til senere hævning kan kun foretages ved beløb, der relaterer sig til beskatning af det 

skattemæssige resultat for det indeværende år eller tidligere års opsparet overskud. Det er derfor ikke muligt 

at lave en hensættelse til senere hævning af indestående på indskudskontoen.   

Laves der en skatteoptimering ved at foretage en hensættelse til senere hævning, kræver det, at der er styr 

på årets faktiske hævninger. Hæves der f.eks. 1.000.000 kr. et år, er det ofte ikke muligt at optimere på denne 

måde, da årets hævning ofte vil overstige topskattegrænsen.  
3.2.11 Hæverækkefølgen  

Hæverækkefølgen er bestemt i VSL §5 og er et udtryk for, hvilken rækkefølge overførsler fra virksomhedens 

økonomi til den private økonomi anses for hævet. Formålet med hæverækkefølgen er, at den skal styre 

beskatningen af hævningerne, idet der er en skattemæssig forskel herpå.  

Begrebet hævning omfatter: 

- Faktiske overførsler, som er beløbsoverførsler fra virksomheden til privatøkonomien 

- Beløb der anses for overført, som er privatudgifter afholdt af virksomheden f.eks. kørselsgodtgørelse for 

kørsel i den private bil. 

- Hensat til senere faktisk hævning 

- Sikkerhedsstillelse for privat gæld i virksomhedens aktiver.   

Hæverækkefølgen i loven består af hævninger, som kun relaterer sig til overskuddet i virksomheden og 

hævninger på indskudskontoen. Da der kan foretages øvrige hævninger, blev hæverækkefølgen suppleret 

med den udvidede hæverækkefølge. Den udvidede hæverækkefølge er et udtryk for alle overførsler af 

værdier fra virksomheden til forældrene og består derfor af beløb, der overføres i og forud for lovens 

hæverækkefølge. 
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Nedenfor er hæverækkefølgen oplistet i prioriteret rækkefølge og noteret, hvordan det beskattes:17  

1. Kapitalafkast vedrørende det tidligere år   Er beskattet i tidligere år 

2. Resterende overskud fra tidligere år Er beskattet i tidligere år 

3. Årets kapitalafkast Kapitalindkomst  

4. Årets resterende overskud Personlig indkomst 

5. Opsparet overskud   Personlig indkomst, slutskat modregnet aconto skatten 

6. Indestående på indskudskontoen Skattefrit 

7. Hævet udover indestående på indskudskontoen Skattefrit 

 

Det er størrelsen på årets hævninger som afgør, hvor langt ned på listen man kommer. Forstået på den måde, 

at hvis en hævning er større end f.eks. beløbet i punkt 1 og 2, hæver man herefter af punkt 3. Er hævningen 

stadig større end punkt 1 til 3, hæves der af punkt 4 osv.  Ved overgangen fra punkt 6 til 7 skal man være 

meget opmærksom, da en hævning i punkt 7 vil medføre en negativ indskudskonto, og dermed skal der 

beregnes en rentekorrektion. Rentekorrektionen anses ikke for at være en hævning i hæverækkefølgen, men 

renten skal beskattes som personlig indkomst.  

Følgende overførsler skal ske forud for punkt 1 i ovenstående hæverækkefølge og har ingen skattemæssige 

konsekvenser: 

 Overførsler udover beløb nævnt i VSL §5 som er driftsomkostninger, der er afholdt i privatøkonomien 

og ikke er ført over mellemregningen, beløb til medarbejdende ægtefælle og den foreløbige 

virksomhedsskat.  

 

 Hensat til senere faktisk hævning kan hæves skattefrit, da det allerede er beskattet i 

hensættelsesåret.  

Virksomhedsordningen er på grund af dette vanskeligere at anvende end personskatteloven og kapitalafkast-

ordningen, og derfor er der ofte en revisor som assisterer ved anvendelse af denne ordning.  

 

 
17 Michaelsen, Aage, m.fl. (2017): Lærebog om indkomstskat, s. 225 
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3.2.12 Overskudsdisponering 

Virksomhedens skattepligtige indkomst skal beskattes efter de særlige regler, som er i virksomheds-

ordningen. Virksomhedsindkomsten kan opdeles i flere dele; personlig indkomst, kapitalindkomst og 

virksomhedsindkomst, som beskattes forskelligt. For at danne et overblik over dette udarbejdes en 

overskudsdisponering, som fremgår af VSL §10.  

Fordelingen af den skattepligtige indkomst kan efter hæverækkefølgen illustreres ved brug af kassesystemet 

som vist nedenfor: 

 

Figur 1 Overskudsdisponering via kassesystem.  Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningen i Erhvervsbeskatning 

 

Kassesystemet giver et overblik over, hvorvidt det er muligt at lave en skatteoptimering forudsat, at 

forældrene kun har indkomst fra virksomhedsordningen.  

Eksemplet på næste side illustrerer, hvordan en overskudsdisponering ser ud ved brug af kassesystemet og 

fra følgende forudsætninger:  

Kapitalafkast: 5.000 kr.  

Årets skattemæssige overskud efter renter: 1.000.000 kr. 

Årets faktiske hævninger: 500.000 kr. 

Virksomhedsskatteprocent i 2020: 22%  

Skattemæssigt 
overskud efter  

renter

Kapitalafkast

Resterende 
overskud

Hævet resterende 
overskud (personlig 

indkomst)

Opsparet 
virksomheds-

indkomst

Aconto 
virksomhedsskat

Konto for opsparet 
overskud efter skat
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Beløbene er beregnet ud fra følgende formler:  

Ad 1: Er angivet i forudsætningen 

Ad 2: Er angivet i forudsætningen 

Ad 3: Resterende overskud = skattemæssigt overskud efter renter – kapitalafkast:  

1.000.000 kr. – 5.000 kr. = 995.000 kr. 

Ad 4: Opsparet overskud efter skat = skattemæssigt overskud efter renter – hævninger:  

1.000.000 kr. – 500.000 kr. = 500.000 kr. 

Ad 5: Opsparet virksomhedsindkomst = opsparet overskud efter skat / (100% - 22%): 

500.000 kr.  / 0,78 = 641.026 kr. 

Ad 6: Aconto virksomhedsskat, 22% = Opsparet virksomhedsindkomst – opsparet overskud efter skat: 

641.026 kr. – 500.000 kr. = 141.026 kr. 

Ad 7: Hævet resterende overskud (Personlig indkomst) = resterende overskud – aconto virksomhedsindkomst: 

995.000 kr. – 641.026 kr. = 353.974 kr.  

Hævningerne, der er foretaget, kan afstemmes til den udvidede hæverækkefølge:  

Årets virksomhedsskat   141.026 kr. 

Årets kapitalafkast, som ikke opspares       5.000 kr.  

Årets overskud efter fradrag for kapitalafkast  353.974 kr.  

I alt    500.000 kr. 

Årets hævning   500.000 kr. 

 

Skattemæssigt 
overskud efter renter: 

1.000.000 kr.1

Kapitalafkast:
5.000 kr.2

Resterende overskud:
995.000 kr.3

Hævet resterende 
overskud (personlig 

indkomst):
353.974 kr.7

Opsparet 
virksomhedsindkomst:

641.026 kr.5

Aconto 
virksomhedsskat:

141.026 kr.6

Konto for opsparet 
overskud efter skat:

500.000 kr.4
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Opsparet overskudskonto for 2020 er illustreret nedenfor:  

År, skatteprocent Opsparet virksomhedsindkomst Aconto skat Opsparet overskud  

2020, 22% 641.026 kr. 41.026 kr. 500.000 kr. 

 

I ovenstående eksempel udgør den personlige indkomst 353.974 kr., og der opspares et overskud på 500.000 

kr. Som tidligere nævnt kan en af fordelene ved virksomhedsordningen benyttes, nemlig at foretage en 

skatteoptimering. Når der foretages en skatteoptimering, hæves den personlige indkomst til 

topskattegrænsen før AM-bidrag, og opsparet overskud bliver mindre. Det er især med denne mulighed, at 

virksomhedsordningen sidestilles med beskatningsformen i selskaber. Topskattegrænsen udgør i 2020 

577.174 kr. før AM-bidrag.18  

 

Overskudsdisponeringen i kassesystemet ved en skatteoptimering er illustreret nedenfor: 

 

 

Hævningerne, der er foretaget, kan afstemmes til den udvidede hæverækkefølge:  

Årets virksomhedsskat    91.922 kr.  

Årets kapitalafkast, som ikke opspares      5.000 kr.  

Årets overskud efter fradrag for kapitalafkast 577.174 kr.  

I alt    674.096 kr. 

Faktisk hævning   500.000 kr. 

Hensættelse til senere hævning  174.096 kr.  

 

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

Skattemæssigt 
overskud efter renter: 

1.000.000 kr.

Kapitalafkast:
5.000 kr.

Resterende overskud:
995.000 kr.

Hævet resterende 
overskud (personlig 

indkomst):
577.174 kr.

Opsparet 
virksomhedsindkomst: 

417.826 kr.

Aconto 
virksomhedsskat:

91.922 kr.

Konto for opsparet 
overskud efter skat:

325.904 kr.
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Opsparet overskudskonto for 2020 er illustreret nedenfor:  

År, skatteprocent Opsparet virksomhedsindkomst Aconto skat Opsparet overskud  

2020, 22% 417.826 kr. 91.922 kr. 325.904 kr. 

 

Som det fremgår af ovenstående eksempel, hæves den personlig indkomst til topskattegrænsen før AM-

bidrag, og der bliver herved udbetalt mest muligt til en lav beskatning, og det mindsker derfor risikoen for at 

betale topskat ved større hævninger de efterfølgende år.  

 

3.2.13 Udtræden af virksomhedsordningen  

I de tidligere afsnit er oprettelse, regler og begrænsninger af virksomhedsordningen beskrevet, men på et 

tidspunkt vil forældrene udtræde af virksomhedsordningen, dette kan ske ved flere situationer, og 

behandlingen heraf kan være forskellig. De forskellige situationer for udtræden i virksomhedsordningen kan 

ske ved følgende situationer: 

 

 Udtræden uden virksomhedsophør  

 Fuld afståelse eller ophør af virksomhed  

 Fuld afståelse eller ophør med påbegyndelse af ny virksomhed  

 Delvis afståelse eller ophør af virksomhed  

 Omdannelse af personlig virksomhed til selskabsform  

 De specielle tilfælde udover ovennævnte. 

 

Jeg vil i denne opgave ikke behandle omdannelse af personlige virksomhed til selskabsform og de specielle 

tilfælde jævnfør min afgræsning.  

 

3.2.13.1. Udtræden uden virksomhedsophør  

Vælges det, at man et senere år vil beskattes efter personskatteloven, kapitalafkastordningen eller fordi 

betingelserne for anvendelse af virksomhedsordningen ikke er opfyldt, udtrædes der af virksomheds-

ordningen uden virksomhedsophør. Det eventuelle tidligere års opsparet overskud og den betalte 

virksomhedsskat beskattes i den personlige indkomst i indkomståret efter indkomståret, hvor virksomheds-

ordningen senest blev anvendt jf. VSL §15 b, stk. 1. Er det f.eks. valgt, at beskatningen skal ske efter 
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virksomhedsordningen i 2019, og der i 2020 vælges personskatteloven, skal det opsparede overskud 

beskattes som personlig indkomst i 2020. De øvrige beløb i virksomhedsordningen f.eks. mellemregningen, 

indskudskontoen, kapitalafkastgrundlaget og hensat til senere hævning har ingen betydning i forbindelse 

med udtræden og bortfalder derfor.19   

 

3.2.13.2 Fuld afståelse eller ophør af virksomhed 

Udtræden af virksomhedsordningen skal, såfremt der er flere virksomheder alle ophøre eller sælges, før der 

er tale om fuld afståelse eller ophør.  

Ved afståelse eller ophør af hele virksomheden bliver tidligere års opsparet overskud og den tidligere betalte 

virksomhedsskat beskattet som personlig indkomst.  

Beskatningen kan jf. VSL §15 ske i afståelsesåret eller det efterfølgende indkomstår. Det afhænger af om der 

sker opdeling af den private økonomi og virksomhedens økonomi i hele indkomståret ved ophør eller 

afståelse. Hvis der har været opdeling, kan virksomhedsordningen anvendes til udløb af indkomståret og 

salgssummen beskattes i virksomhedsordningen jf. VSL §15, stk. 1 og indgår derfor i virksomhedens 

opgørelse af det skattemæssige resultat. Beskatning af tidligere års opsparet overskud beskattes i det 

efterfølgende indkomstår.  

Såfremt der ikke er sket opdeling, skal salgssummen beskattes efter reglerne udenfor virksomhedsordningen, 

altså personskatteloven. Avancen eller tabet skal f.eks. ved salg af fast ejendom opgøres efter 

ejendomsavancebeskatningsloven og beskattes efter personskatteloven som kapitalindkomst. 20 

 

3.2.13.3 Fuld afståelse eller ophør med påbegyndelse af ny virksomhed 

Virksomhedsordningen kan fortsat vælges, selvom virksomheden er afstået eller ophørt så længe, at der 

overtages eller opstartes en anden virksomhed. Overtagelsen eller opstarten skal ske inden udløbet af det 

efterfølgende indkomstår jf. VSL §15, stk. 2, og der skal for hele perioden fortsat ske opdeling af den private 

økonomi og virksomhedens økonomi.  

 
19 Skovgaard Hansen, Christian m.fl. (2016): Erhvervsbeskatning – Med fokus på personselskaber og 
virksomhedsordningen, s. 230 
20 Skovgaard Hansen, Christian m.fl. (2016): Erhvervsbeskatning – Med fokus på personselskaber og 
virksomhedsordningen, s. 232 
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De øvrige beløb i virksomhedsordningen f.eks. mellemregningen, indskudskontoen, kapitalafkastgrundlaget 

og hensat til senere hævning fortsætter uændret.  

Det er vigtigt, at virksomheden der overtages eller opstartes, er en virksomhed ifølge virksomhedsskatte-

loven. Der har været en række afgørelser for virksomheder, som ikke anses for værende en virksomhed og 

derfor er der i stedet sket fuld afståelse eller ophør af virksomhedsordningen. Nedenfor er der listet en række 

afgørelser: 

 Udlejning af et redskabshus med underskud var ikke erhvervsmæssig virksomhed jf. 

SKM2014.822.LSR. 

 Udlejning af ferielejlighed var ikke erhvervsmæssig virksomhed jf. SKM2014.659.LSR. 

 Udlejning af garage med et beskedent overskud var erhvervsmæssig virksomhed jf. 

SKM2014.732.LSR. 

 Udlejning af garage med et beskedent underskud var ikke erhvervsmæssig virksomhed jf. 

SKM2018.338.LSR.  

Der er flere parametre der påvirker vurderingen af, om en virksomhed er en virksomhed ifølge virksomheds-

skatteloven. Der skal bl.a. være en vis intensitet og professionalisme i driften og resultatet, og omfanget af 

virksomheden er også en parameter. Det er derfor vigtigt at overveje, om der reelt er tale om en virksomhed.  

 

3.2.13.4 Delvis afståelse eller ophør af virksomhed 

Virksomhedsordningen anser flere virksomheder som én virksomhed jf. VSL §2, stk. 3. Der kan ske delvis 

afståelse ved følgende situationer: 

 Salg af en af flere virksomheder 

 Salg af en virksomhed, som kan udskilles fra en fortsættende virksomhed 

 Salg af en ideel andel af en virksomhed 

Ved salg af ovenstående er der ikke tale om ophør af virksomhedsordningen og salgssummen skal indgå i 

virksomhedsordningen jf. VSL §15, stk. 3. Foretages der opsparing af overskud af salgssummen, vil 

beskatningen først ske i personlig indkomst, når det hæves. Der skal dog betales en foreløbig virksomheds-

skat af salgssummen.  

Valget af beskatningsformen sker stadig ved indkomstårets udløb, og der kan derfor vælges at udtræde af 

virksomhedsordningen. Salgssummen af den delvise afståelse vil i så fald beskattes efter reglerne udenfor 

virksomhedsordningen.  
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I forbindelse med delvis afståelse, kan der vælges at overføre et helt eller delvist beløb fra indskudskontoen 

til mellemregningskontoen udenom hæverækkefølgen jf. VLS §15 a, stk. 1. Det overførte beløb kan højst 

udgøre det kontante nettovederlag og sker med virkning i begyndelsen af indkomståret ved afståelsen. Det 

kan herefter hæves skattefrit fra mellemregningskontoen.  

Det kontante vederlag er kontantværdien af salgssummen af de overdragne aktiver fratrukket den kontante 

værdi af gælden, som køber overtager. Gældsbreve og nyoptaget prioritetsgæld i forbindelse med handlen 

anses som en del af det kontante nettovederlag jf. VSL §15 a, stk. 1. 

Konsekvensen ved at overføre et beløb fra indskudskontoen til mellemregningskontoen er, at en andel af 

opsparet overskud skal beskattes som personlig indkomst i indkomståret jf. VSL §15 a, stk. 2. Andelen svarer 

til beløbet, der overføres fra indskudskontoen til mellemregningskontoen sat i forhold til kapitalafkast-

grundlaget ved indkomstårets udløb forud for afståelsen. Et eventuelt forældrekøb skal indgå i kapitalafkast-

grundlaget. Hvis indskudskontoen bliver negativ, kan der ikke opspares overskud i salgsåret eller det 

efterfølgende år. Hvis kapitalafkastgrundlaget bliver nul eller negativt, skal alt opsparet overskud beskattes. 

Overføres en andel af indskudskontoen til mellemregningskontoen, kan der i afståelsesåret højst opspares 

en andel af det skattepligtige overskud jf. VSL §15 a, stk. 2. Andelen svarer til samme beløb som andelen af 

opsparet overskud, som skal beskattes.  

Ved delvis ophør kan der ligeledes vælges at overføre et helt eller delvis beløb fra indskudskontoen til 

mellemregningskontoen udenom hæverækkefølgen jf. VSL §15 a, stk. 3.  

Idet der ikke modtages en salgssum, opgøres beløbet som forholdet af aktivernes værdi i den ophørte 

virksomhed ved indkomstårets udløb forud for afståelsen og samtlige aktiver i virksomhedsordningen.  
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3.3 Delkonklusion 

Forskellene på de to beskatningsformer er sammenfattet i nedenstående tabel for at skabe et overblik. 

Tabellen indeholder de væsentligste faktorer, som forældre bør overveje ved valg af beskatningsform, og 

den er derfor ikke udtømmende.  

Faktorer Personskatteloven Virksomhedsordningen 

Administration Simpel og let Kompleks og besværligt – Kræver 
ofte revisorassistance 

Personlig indkomst Resultat før renter Resultat efter renter  
- kapitalafkast 
+ rentekorrektion  

Kapitalindkomst  Virksomhedens renter + kapitalafkast 
- rentekorrektion 

Virksomhedsindkomst Nej Ja, ved opsparing af overskud 
Overførsel til privat økonomi Ingen betydning Stor betydning for beskatning 

ifølge hæverækkefølgen og 
muligheden for skatteoptimering 

Skatteoptimering Ikke muligt  Muligt at opspare overskud og 
foretage hensættelse til senere 
hævning 

Forældrekøb Ingen korrektion Rentekorrektion og reduktion af 
kapitalafkastgrundlag 

 

Fordelene ved personskatteloven er, at den er simpel og let at administrere, og at renteindtægter har en lav 

beskatning. Ulemperne er, at renteudgifterne har en lav fradragsværdi, og at der ikke kan foretages 

skatteoptimering. 

Fordelene ved virksomhedsordningen er, at der er en høj fradragsværdi for renteudgifterne, der kan 

foretages skatteoptimering ved at opspare overskud og hensætte til senere hævning. Derudover kan 

kapitalafkastet blive en fordel, den dag kapitalafkastsatsen stiger igen. Ulemperne ved ordningen er, at den 

er kompleks, besværlig og ofte kræver assistance fra en revisor, og det kan være nødvendigt at holde styr på 

årets overførsler til den private økonomi, idet der i værste tilfælde kan risikeres at skulle beregne en 

rentekorrektion for at hæve fra indskudskontoen. Der skal beregnes rentekorrektion ved forældrekøb, hvor 

det som udgangspunkt neutraliserer skattefordelen at fradrage renteudgifter i virksomhedens indkomst, 

hvilket medfører fradragsværdi i den personlige indkomst. Det er endvidere en ulempe, at renteindtægterne 

beskattes som personlig indkomst.  
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Kapitel 4 Redegørelse af lov nr. 2226 af 29.12.2020  
 

Formålet med lovændringen af virksomhedsskatteloven er, som tidligere beskrevet, at der på skematisk vis 

sker en neutralisering af skattefordelen ved forældrekøb, der anvender virksomhedsordningen. Et 

forældrekøb efter lovændringen sidestilles derfor skattemæssigt med et privat køb af en ejerbolig. 

Renteudgifterne vil få den samme fradragsværdi og ændres derfor fra at være op til 56% til cirka 33%.  

Forældre kan stadig købe en fast ejendom og udleje den til sit barn og samtidig beskattes efter 

virksomhedsskatteloven.  

Ved vedtagelsen af lovændringen af virksomhedsskatteloven har folketinget fundet en mere simpel løsning 

end først frygtet. Til at starte med blev der lagt op til, at forældrekøb ikke kunne indgå i virksomheds-

ordningen, hvilket medførte en masse bekymringer for, hvordan de skulle udgå af virksomhedsordningen.  

Indgrebet finder anvendelse ved enhver bolig, der stilles til rådighed for den i loven, nævnte personkreds. 

Dette gælder en lejlighed i en udlejningsejendom, et stuehus på en landbrugsejendom, boligdelen i en 

ejendom, der både anvendes erhvervsmæssigt og privat, aftægtsboliger jf. LL §12, tjenesteboliger jf. LL §16 

og løbende ydelser jf. LL §12 b. Indgrebet finder derfor ikke anvendelse for personers erhvervsmæssige 

anvendelse for eksempel butik og landbrug.21  

Indgrebet finder ikke anvendelse, hvis den faste ejendom ikke indgår i virksomhedsordningen, og dette 

udelukker f.eks. at hvis forældre udlejer kælderen i sit hus til deres barn, da huset ikke er en del af 

virksomhedsordningen, og huset anses heller ikke for værende et erhvervsmæssigt aktiv.  

Består den faste ejendom af både erhvervsmæssig og bolig, og stilles begge dele til rådighed for nærtstående, 

skal der ske en fordeling af den kontante anskaffelsessum med eventuelle forbedringer mv. på den erhvervs-

mæssige del og boligdelen. En sådan fordeling bør som udgangspunkt følge AL §45, stk. 2, hvor sælger og 

køber i en købsaftale, skøde eller på anden skriftlig måde oplyser fordelingen heraf.  

Er der tale om en udlejningsejendom, som kun er til beboelse, og udlejes en lejlighed til nærtstående, skal 

fordelingen af den kontante anskaffelsessum beregnes ud fra kvadratmeterne tilhørende lejligheden. Her er 

det vigtigt, at der også medtages en andel af trappeopgang, kælderrum og loftsrum. 

Bestemmelserne finder anvendelse fra og med indkomståret 2021.  

 
21 Den juridiske vejledning, 2021-1, afsnit C.C.5.5.2.11 
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Lovforslaget og de vedtagende lovændringer indeholder følgende væsentlige punkter, som vil blive 

gennemgået i de efterfølgende afsnit:  

 Nærtstående parter 

 Måletidspunktet 

 Skematisk rentekorrektion  

 Skematisk korrektion for fast ejendom i kapitalafkastgrundlaget  

 

4.1 Nærtstående parter  

Nærtstående er defineret i VSL §11 a, som nærtstående til den selvstændig erhvervsdrivende og dennes 

ægtefælle. Nærtstående er defineret som forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn og disses ægtefæller. 

Ved børn menes også børn, der er adopteret. 

Er der stillet fast ejendom til rådighed som bolig til flere personer, hvor kun en af personerne er nærtstående, 

skal der kun indgå en andel i beregningen. Denne andel skal alene udgøre værdien af lejligheden, som er 

stillet til rådighed til bolig for nærtstående, og opgørelsen vil tage udgangspunkt i kvadratmeterne, som stilles 

til rådighed sammenholdt med hele ejendommens kvadratmeter. Man skal her være opmærksom på, at der 

skal være tale om et reelt lejeforhold, som kan være formel via en lejekontrakt eller uformel via folkeregister-

adresseoplysninger og betalingsoverførselsoplysninger. Alle lejere skal desuden have lige rettigheder til den 

faste ejendom.  

Følgende er tre eksempler på en lejlighed, som udlejes til flere beboere deriblandt en nærtstående. 22 

 

Eksempel 1 

Lejligheden har et boligareal på 100 kvm.  

Der bor 4 studerende, som har lejet hver deres værelse og har adgang til fællesarealerne stue, køkken og 

bad. Fællesarealerne udgør 40 kvm. og 2 studerendes værelser er 10 kvm., den tredje studerendes værelse 

er 15 kvm., og den fjerde studerendes værelse er 25 kvm. og er barn af ejeren, som anvender 

virksomhedsordningen. 

Lejlighedens kontante anskaffelsessum er 4.500.000 kr.   

 
22 Høringsskema til L 106 2020-2021 
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Barnet anses for at have fået stillet 35 kvm. ud af lejlighedens 100 kvm. til rådighed som bolig, da der skal 

tages højde for den andel af fællesarealerne, der også er stillet til rådighed for barnet.  

Værdien af fast ejendom, der skal reguleres for, skal i dette tilfælde ske forholdsmæssigt og kan opgøres til 

35/100*4.500.000 kr. = 1.575.000 kr.  

 

Eksempel 2 

Lejligheden har et boligareal på 100 kvm.  

Den ene studerende har lejet hele lejligheden og er barn af ejeren, som anvender virksomhedsordningen. 

Herefter videreudlejes 3 værelser til 3 andre studerende.  

Lejlighedens kontante anskaffelsessum er 4.500.000 kr.  

Barnet anses for at have fået stillet hele lejligheden til rådighed som bolig, og det har derfor ingen betydning, 

hvordan barnet disponerer over lejligheden efterfølgende. Dette gælder både for udlejning for kort eller lang 

tid for eksempel via Airbnb over sommeren eller under et udenlandsk studieophold.  

Værdien af fast ejendom, der skal reguleres for, er i dette tilfælde derfor 4.500.000 kr.  

 

Eksempel 3 

Lejligheden har et boligareal på 50 kvm.  

Der bor 2 studerende, hvoraf den ene er barn af ejeren, som anvender virksomhedsordningen, og den anden 

er kæresten til barnet.  

Lejlighedens kontante anskaffelsessum 2.300.000 kr.  

Såfremt det på formel eller uformel vis kan siges, at de begge ligeligt har rådighedsret over lejligheden, anses 

barnets rådighed som værende 25 kvm.  

Værdien af fast ejendom, der skal reguleres for, skal i dette tilfælde ske forholdsmæssigt og kan opgøres til 

2.300.000 kr./2 = 1.150.000 kr. 

Det afgørende i ovenstående eksempler er derfor, hvor meget barnet har rådighedsret over og ikke 

anvendelsen af lejligheden. Endvidere er det også afgørende, om det er på formel eller uformel vis, da det i 

eksempel 3 kan være 2.300.000 kr. der skal reguleres i stedet for, hvis kæresten ikke anses for at have 
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rådighed over lejligheden. Derudover er det også vigtigt, at alle lejere har lige rettigheder til lejligheden, som 

er stillet til rådighed som bolig. 23  

 

4.2 Måletidspunktet 

”Den skattepligtige anses for at have stillet en ejendom til rådighed som bolig for nærtstående fra det 

tidspunkt, hvor den nærtstående på formel eller uformel vis kan siges at have fået rådighed over lejemålet.” 
24 

Gældsandelen opgøres på det tidspunkt ved påbegyndelse af virksomheden og ultimo indkomståret og for 

efterfølgende år. Hvis virksomhedsordningen i forvejen anvendes, opgøres den primo og ultimo 

indkomståret, dette gælder hvis den faste ejendom er stillet til rådighed for den nævnte personkreds i hele 

perioden.  

Flytter barnet først ind midt på året, og hvis virksomhedsordningen i forvejen anvendes, skal 

rentekorrektionen kun beregnes på gældsandelen ultimo indkomståret. Hvis barnet er flyttet ind og ud i løbet 

af et indkomstår, skal der ikke beregnes rentekorrektion. Dette er konsekvensen af en skematisk regel. 25 

Bor barnet i den faste ejendom primo eller ultimo indkomståret beregnes rentekorrektionen for hele året, 

uanset hvornår barnet indflytter eller udflytter på året. Der skal derfor ikke laves en forholdsmæssig 

opgørelse, når lejeperioden er mindre end et år.  

Det er den beløbsmæssig største gældsandel primo eller ved virksomhedsstart og ultimo eller ved 

virksomhedsophør, der skal anvendes.  

 

4.3 Skematisk rentekorrektion  

Rentekorrektion skal beregnes ud fra en skematisk opgørelse, såfremt den skattepligtige stiller fast ejendom 

til rådighed for nærtstående parter, som er defineret i afsnit 4.1, og skal ikke længere beregnes, når 

rådigheden over den faste ejendom ophører. Beregningen foretages, når anvendelse af virksomheds-

ordningen for ejendommen påbegyndes eller for de efterfølgende år ved indkomstårets begyndelse eller 

udløb.  

 
23 Høringsskema til L 106 2020-2021, s. 22  
24 Høringsskema til L 106 2020-2021, s. 23 
25 Høringsskema til L 106 2020-2021, s. 25 
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Beregningen af rentekorrektionen opgøres ud fra den skematiske opgørelse, ved at finde værdien af 

ejendommens anskaffelsessum, de samlede aktiver i virksomhedsordningen og den samlet gæld i 

virksomhedsordningen. Værdiansættelsen er bestemt i VSL §11 a, og disse tre skal opgøres som følgende:   

 Ejendommens anskaffelsessum er den kontante anskaffelsessum med tillæg af ombygning, 

forbedringer mv., der er fortaget efter anskaffelsen af ejendommen. Er der ved opgørelsen af 

kapitalafkastgrundlaget anvendt den 18. alm. vurdering med tillæg af anskaffelsessum for 

ombygning, forbedringer mv. fastsættes ejendommen til den værdi.  

 

 De samlede aktiver er værdien af ejendommens anskaffelsessum, som blev opgjort ovenover, og de 

resterende aktiver, som skal værdiansættes efter opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget og 

indskudskontoen. 

 

 Gælden skal opgøres til kursværdi. Mellemregningskontoen og hensættelse til senere hævning anses 

ikke som gæld. Er der beregnet rentekorrektion efter VSL §11, stk. 1, skal beløbsgrundlaget hertil 

fratrækkes i gælden jf. VSL §11 a, stk. 2.  

Rentekorrektion beregnes ved at gange rentekorrektionssatsen med den talmæssige største andel af gælden 

på begyndelsestidspunktet, primo eller ultimo året  

Rentekorrektionen kan ikke overstige en andel af virksomhedens nettorenteudgifter. Denne andel opgøres 

som ejendommens andel af de samlede aktiver. Er der beregnet rentekorrektion efter VSL §11, stk. 1, kan 

den samlede rentekorrektion ikke overstige virksomhedens nettorenteudgifter.  

Nedenfor er beregningen af rentekorrektion illustreret: 

Ejendommens anskaffelsessum (EA) 2.000.000 
Samlede aktiver i VSO (SA) 10.000.000 
Ejendommens andel af de samlede aktiver  20% 
    
Samlet gæld i VSO (SG) 5.000.000 
Gældsandel til beregning af rentekorrektion  1.000.000 
    
Beregnet rentekorrektion 30.000 
    
Samlede faktiske nettorenteudgifter i VSO 100.000 
Andelen af de faktiske nettorenteudgifter  20.000 
    
Faktisk rentekorrektion 20.000 
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Beregningerne er som følgende: 

Ejendommens andel af de samlede aktiver = EA / SA * 100  

2.000.000 kr. / 10.000.000 kr. * 100 = 20% 

Gældsandel til beregning af rentekorrektion = SG * Ejendommens andel af de samlede aktiver 

5.000.000 kr. * 20% = 1.000.000 kr. 

Beregnet rentekorrektion = Gældsandel * kapitalafkastsats 

1.000.000 kr. * 3% = 30.000 kr.  

Andel af de faktisk nettorenteudgifter = Samlede faktiske nettorenteudgifter i VSO * Ejendommens andel af 

de samlede aktiver  

100.000 kr. * 20% = 20.000 kr.  

I dette eksempel overstiger den beregnede rentekorrektion andelen af virksomhedens faktiske 

nettorenteudgifter, som skematisk anses vedrørende ejendommen. Derfor bliver rentekorrektion i dette 

tilfælde 20.000 kr. 

For at illustrere effekten af rentekorrektion i den skattepligtige indkomstopgørelse, er der nedenfor 

illustreret et eksempel herpå: 

Før lovændringen    Efter lovændringen   
Virksomhed (overskud)  Virksomhed (overskud) 

Resultat før renter 100.000  Resultat før renter 100.000 
Renteudgift -20.000  Renteudgift -20.000 
Resultat efter renter 80.000  Resultat efter renter 80.000 
         

Person (Beskatningsgrundlag)  Person (Beskatningsgrundlag) 
Personlig indkomst    Personlig indkomst 

Virksomhedens overskud 70.000  Virksomhedens overskud 80.000 
     Rentekorrektion 20.000 

Kapital indkomst    Kapital indkomst 
Renteudgift 0  Renteudgift 0 
     Rentekorrektion -20.000 

Person (Beskatning)  Person (Beskatning) 
Skat 45.200  Skat 63.220 

 

Ovenstående er et forsimplet eksempel for at vise effekten af lovændringen. Skatten er beregnet ud fra en 

marginalskat for personlig indkomst på 56,5% og kapitalindkomst på 33,6%. Forskellen på skatten udgør 

18.020 kr.  
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4.4 Skematisk korrektion for fast ejendom i kapitalafkastgrundlaget  

Fra og med indkomståret 2021 skal værdien af ejendommen ved forældrekøb og en andel af gælden fragå i 

opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastgrundlaget bliver reduceret ved en skematisk opgørelse 

af friværdien. Indgrebet ved at reducere kapitalafkastgrundlaget med den skematiske korrektion betyder, at 

kapitalafkastet vil blive mindre. Da kapitalafkastsatsen for 2020 er 0% vil indgrebet ikke have en effekt, og 

størrelsen på kapitalafkastgrundlaget er derfor underordnet. Der vil først komme en effekt, når kapitalafkast-

satsen stiger igen.  

Den skematiske korrektion beregnes ud fra samme måde som rentekorrektionen ved forældrekøb.  

Nedenfor er beregningen af friværdien vedrørende forældrekøb illustreret:  

Ejendommens anskaffelsessum (EA) 2.000.000 
Samlede aktiver i VSO (SA) 10.000.000 
Ejendommens andel af de samlede aktiver  20% 
    
Samlet gæld i VSO (SG) 5.000.000 
Gældsandel til beregning af rentekorrektion  1.000.000 
    
Korrektion til kapitalafkastgrundlaget 1.000.000 

 

Ejendommen, som er stillet til rådighed for nærtstående udgør 2 mio. kr., og dermed 20% af de samlede 

aktiver i virksomhedsordningen og gældsandelen der kan henføres til forældrekøbet, udgør derfor 1 mio. kr.  

Forskellen mellem ejendommens værdi og gældsandelen udgør derfor 1 mio. kr., og denne værdi skal 

reduceres i kapitalafkastgrundlaget jf. VSL §8, stk. 3. 

 

4.4.1 Effekten af kapitalafkast 

Kapitalafkastsatsen har som tidligere nævnt været 0% siden 2018.  Ændringen af virksomhedsskatteloven 

vedrørende korrektion af kapitalafkastgrundlaget ved forældrekøb har, som tidligere beskrevet, ingen effekt 

før kapitalafkastsatsen hæves, og jo mere den hæves jo større bliver virkningen.  

For at forstå effekten ved korrektion af kapitalafkastgrundlaget, vil følgende eksempel illustrere betydningen 

af kapitalafkastet og kapitalafkastsatsen ud fra følgende forudsætninger:  

Kapitalafkastgrundlag: 2.000.000 kr.  
Topskat: 15%  
Topskattegrænse: 56% 
Marginalskat for negativ kapitalindkomst: 25,6% 
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Den positive nettokapitalindkomst overstiger ikke grænsen på 45.800 kr.  
 
Kapitalafkastsats 1% 2% 3% 4% 5% 
Kapitalafkast  20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 
Under topskat (41% - 25,6%) 3.080 6.160 9.240 12.320 15.400 
Over topskat (56% -25,6%)  6.080 12.160 18.240 24.320 30.400 

 

Kapitalafkastet er som tidligere nævnt en del af virksomhedens indkomst og medfører derfor en fradrags-

værdi i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Tabellen viser besparelsen i skat over og 

under topskattegrænsen. Her kan det ses, at besparelsen er størst, når der betales topskat, men at der også 

er en besparelse, når man ikke betaler topskat.  

Samtidig viser tabellen også besparelsen ved forskellige kapitalafkastsatser, som viser, jo større den bliver jo 

større bliver besparelsen.   

Når lovændringen derfor reducerer kapitalafkastgrundlaget ved forældrekøb i virksomhedsordningen, vil det 

som udgangspunkt betyde en øget skattebetaling hos forældrene, når kapitalafkastsatsen stiger igen.  
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Kapitel 5 Bevæggrund til lov nr. 2226 af 29.12.2020  

I det senest årti har der været ændringer til virksomhedsskatteloven, som i udgangspunkt skyldes, at nogle 

få personer har udnyttet reglerne. Virksomhedsskatteloven er derfor gået fra at være en simpel skatte-

beregningsmodel til at være meget kompleks. Virksomhedsordningens oprindelige formål i 1987 var at opnå, 

at selvstændige erhvervsvirksomheder skulle være skattemæssigt neutralt, som kunne opnås ved blandt 

andet at sikre fuld fradragsværdi for erhvervsmæssig finansielle udgifter. Det sker ved, at renterne fradrages 

i virksomhedsindkomsten, hvilket medfører en fradragsværdi i den personlige indkomst, og på denne måde 

sidestilles driften af selvstændig erhvervsdrivende skattemæssigt med driften af en virksomhed i 

selskabsform.26 Formålet med lov nr. 2226 af 29. december 2020 er at fjerne skattefordelen, der er forbundet 

med forældrekøbslejligheder ved anvendelse af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. 

Forældrekøb i virksomhedsordningen har været på dagsordenen i mange år. Den 22. marts 2006 blev 

beslutningsforslag nr. B 95 2005-2006 fremsat til 1. behandling. Beslutningsforslaget lød som følgende: 

”Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af skattebegunstigelse af forældrekøbsordningen.” Dette 

skulle gøres ved: ”At indføre krav om, at virksomhedsordningen ikke kan anvendes til udlejning af bolig-

ejendomme til familiemedlemmer.”  

Mikkel Dencker fra DF opfatter, at SF har ført et ideologisk korstog mod forældrekøbsordningen, og dette er 

baggrunden for beslutningsforslaget nr. B 95 2005-2006. Han mener, at skattefordelen ved at have 

forældrekøb i virksomhedsordningen er en forudsætning for, at ordningen kan eksistere, og dermed ikke er 

en, der bør afskaffes. 27 

Det primære fokus har været på skattebegunstigelsen ved forældrekøb, og der har igennem årene været 

flere beslutningsforslag, som er bortfaldet. Dette skyldes, at det er besværligt at afskære forældrekøb fra at 

anvende virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, idet sådan en justering også vil omfatte andre 

typer udlejning.28  

Der har generelt været enighed om, at forældrekøb ikke skal afskaffes, men at det er skattefordelen, som 

skal.  Men hvordan afskaffelsen skulle implementeres, har været mange år undervejs, og dette har medført 

beslutningsforslag nr. B 133 2016-17 fremsat den 31. marts 2017: ”Forslag til folketingsbeslutning om 

afskaffelse af skattefordele ved forældrekøbslejligheder.”29 En af grundende til, at det har taget mange år er 

 
26 Skovgaard Hansen, Christian m.fl. (2016): Erhvervsbeskatning – Med fokus på personselskaber og 
virksomhedsordningen, s. 180  
27 https://www.ft.dk/samling/20051/beslutningsforslag/B95/BEH1-90/forhandling.htm  
28 https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sau/spm/363/svar/1489070/1894548.pdf 
29 https://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/beslutningsforslag/b133/20161_b133_som_fremsat.pdf 
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bl.a., at hvordan skulle forældrekøb afskæres fra virksomhedsordningen uden at blive for kompleks og uden 

at ramme andre.  

En af mulighederne var at afskære enkeltstående udlejning af en- og tofamiliehuse og ejerligheder til 

beboelse fra anvendelse af virksomhedsordningen, men dette ville medføre, at andre typer udlejning end 

forældrekøb også ville blive omfattet.  

Skatteminister Karsten Lauritzen udtalte ved forhandlingen af beslutningsforslag nr. B 133 2016-2017: ” 

Samlet set mener regeringen ikke, at hensynet til at målrette anvendelsen af virksomhedsordningen opvejer 

de administrative problemer, som forslaget medfører, og på den baggrund kan regeringen ikke støtte den del 

af lovforslaget, der vedrører afskaffelse af muligheden for at anvende virksomhedsordningen på forældre-

købslejligheder.”30 Erhvervslivet bliver påvirket af lovændringen, ved at virksomhedsordningen bliver endnu 

tungere administrativt at anvende, da de ofte vil have brug for hjælp til beregning af rentekorrektionen. 

Finanslovsaftalen 2020 lagde op til, at forældrekøb ikke kunne indgå i virksomhedsordningen og rigtig mange 

forældre og rådgivere frygtede derfor det værste. Nogle af skrækscenarierne ved at forældrekøb ikke måtte 

indgå i virksomhedsordningen er beskrevet nedenfor: 

 Hvis forældrekøbet var den eneste virksomhed i virksomhedsordningen, og der var opsparet 

overskud eventuelt fra tidligere virksomheder, ville det hele opsparet overskud komme til 

beskatning. Dette kunne medføre store skattebetalinger og uden frie midler til betaling af skatten.  

 

 Ved statusskift mellem almindelig udlejning til tredje mand og forældrekøb, ville det måske anses 

som en automatisk hævning i hæverækkefølgen. Rådgivernes frygt ville også være, at beregningerne 

i denne forbindelse ville blive for komplekse og højst sandsynlig medføre for mange fejl.  

 
 Forældrene kunne også vælge at få børnene til at fraflytte lejligheden og få en fremmed lejer. Så ville 

børnene mangle en lejlighed, som kan være svær at finde i storbyerne, og samtidig ville det ikke give 

mening af have anskaffet lejligheden. 

  

Mange har fundet udformningen af lovændringen positiv, da der er valgt en behersket løsning med en relativ 

simpel og skematisk model, som lader forældrekøb indgå i virksomhedsordningen.31 Så selvom 

 
30 B 133 - 2016-17 (1. behandling): Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af skattefordele ved 
forældrekøbslejligheder. / Folketinget (ft.dk)  
31 Høringsskema til L 106 2020-2021 
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skattefordelene for forældrekøb er fjernet, behøver forældrene ikke at sælge lejlighederne, smide børnene 

ud eller udtræde af virksomhedsordningen.  

Følgende afsnit omhandler de forskellige argumenter for at ændre forældrekøbsordningen, som regeringen 

har diskuteret frem og tilbage i mange år.  

 

5.1 Økonomiske konsekvenser   

Ved at fjerne skattefordelen ved forældrekøb medfører det, at forældrene skal betale mere i skat, og de 

derfor vil stilles skattemæssigt dårligere end ved udlejning til en tredje part eller ved en anden type 

erhvervsvirksomhed. Der er derfor tale om en skattesanktion, da det ikke hjælper med at øge neutraliteten i 

skattesystemet.  

Den gennemsnitlige konsekvens for forældre, der ikke længere kan fratrække renteudgifter i personlig 

indkomst ved forældrekøbslejligheder er opgjort til ca. 12.000 kr. årligt pr. forældrepar og ca. 21.000 kr. 

opgjort i varig virkning af skatteministeren i forbindelse med spørgsmål nr. 108 af 6. december 2019. 

Baggrunden til disse beregninger er ud fra et skøn om, at der pr. 1. januar 2017 var 19.500 forældrekøb hvoraf 

halvdelen anvendte virksomhedsordningen. Forskellen på de 12.000 kr. og 21.000 kr. skyldes det nuværende 

lave renteniveau, som forventes at stige i fremtiden. 32 

De økonomiske konsekvenser for det offentlige er beregnet ud fra oplysninger fra Danmarks Statistik og ud 

fra en belåning på 80% af forældrekøbet samt et renteniveau på 2,5% - 5% fra årene 2020 – 2030. 

Merprovenuet skønnes til ca. 170 mio. kr. i 2021, som svarer til 130 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. 

Provenuet vil stige i takt med den forventede rentestigning, og merprovenuet skønnes til at blive 290 mio. 

kr., som svarer til 230 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i fremtiden. De administrative omkostninger som 

lovændringen medfører vurderes til at koste Skatteforvaltningen mellem 1,1 mio. kr. og 5,6 mio. kr. frem til 

2027 og herefter årlige omkostninger på 0,3 mio. kr. I 2028 vurderes omkostningerne til at være lave, idet de 

forventer en digitaliseret understøttelse til kontrolindsatsen. 33 Renteniveauet til beregning af merprovenuet 

er højere end det nuværende renteniveau, og merprovenuet for 2021 vil være betydeligt lavere end 

beregnet. Skatteministeriets beregninger af merprovenuet er derfor forbundet med betydelig usikkerhed.  

 
32 https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l1/spm/108/svar/1618455/2124172/index.htm  
33 https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l106/20201_l106_som_fremsat.pdf  
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Det skal bemærkes, at Skatteministeriet i 2016 beregnede merprovenuet til 125 mio. kr. under antagelserne 

af, at alle forældrekøb beskattes efter virksomhedsordningen, og at forældrekøbet er finansieret ved 

realkreditlån til 2%. Ved en rente på 4% ville merprovenuet være 250 mio. kr. 34 

Det forventede netto merprovenu udgør en meget lille del af statens driftsindtægter og kapitalindtægter i 

det samlede budget, som for 2021 er 1.182.726 mio. kr.35 Det er derfor ikke for at opnå en større 

statsindtægt, at folketinget fjernede skattefordelen ved forældrekøb, og det må derfor være symbolpolitik. 

Symbolpolitik handler om at sende et signal overfor offentligheden om handlekraft. Lovændringen er 

vedtaget under rød regering, som har en politisk holdning om ligestilling både socialt og økonomisk. I afsnit 

5.3 nævnes at det oftest er forældre, som er topskatteydere, der foretager forældrekøb. Den røde regering 

mener derfor, at de ligestiller de ”rige og fattige” ved at fjerne skattefordelen ved forældrekøb, da ikke alle 

forældre har likviditet og økonomi til at finansiere et forældrekøb.  

 

5.2 Forvridning af boligmarkedet  

I storbyerne har der været stor mangel på boliger, og det har medført, at der foretages forældrekøb, hvilket 

Morten Homann fra SF mener at have påvirket boligpriserne.36 Manglen på boliger gør, at det bliver 

vanskeligere at komme ind på boligmarkedet, da priserne er presset højt op. Modsætningsvis blev det også 

påpeget af Søren Pind fra V, at hvis man stoppede for muligheden af forældrekøb, kunne dette ryste 

boligmarkedet og skabe usikkerhed for boligejere.37 Det der vil opnås ved at fjerne skattefordelen ved 

forældrekøbsordningen er, at sidestille en færdig uddannet sygeplejerske med en studerende med forældre 

fra henholdsvis Rungsted og Varde.  

Dette har givet anledning til mange diskussioner, hvor det også er bemærket, at problemet reelt ikke er 

forældrekøb, men manglen på boliger i studiebyerne, og dette kan b.la løses ved at bygge flere studieboliger 

eller flytte uddannelser væk fra storbyerne.  

Forældrekøb har også den positive effekt, at færre er på venteliste til ungdomsboliger og kollegieværelser.38  

 
34 https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/564/svar/1340200/1660372.pdf  
35 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/offentlige-finanser/offentlig-
forvaltnings-budgetter-finanslov 
36 https://www.ft.dk/samling/20051/beslutningsforslag/B95/BEH1-90/forhandling.htm 
37 https://www.ft.dk/samling/20051/beslutningsforslag/B95/BEH1-90/forhandling.htm 
38 https://www.ft.dk/samling/20051/beslutningsforslag/B95/BEH1-90/forhandling.htm 
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I kommentarerne til lovforslag nr. L 106 2020-2021 nævnes det, at ved at fjerne skattefordelen ved 

forældrekøb vil det mindske forældres incitamentet til at investere i fast ejendom med henblik på udlejning 

til nærtstående. 39  

 

5.3 Forældrekøbsordningen anvendes kun af topskatteydere 

Forældre der har frie midler, eller der kan få kreditgodkendelse har mulighed for at købe en lejlighed til deres 

børn. Det er derfor ikke alle forældre, som har muligheden for at hjælpe deres børn ved et forældrekøb. SF 

mener, at det kun er den mest velstillede del af befolkningen, som kan anvende forældrekøbsordningen jf. 

bemærkningerne til beslutningsforslag nr. B 95 2005-06.40 Dette er klart en overdrivelse, idet alle har 

mulighed for at anvende forældrekøbsordningen, men flere er enige i, at det er oftest forældre over 

topskattegrænsen, som har mulighed for at foretage et forældrekøb.   

Dette underbygges af Danmarks Statistik i december 2014, som viste, at fordelingen af forældrekøb blev 

foretaget af: 45% lønmodtagere på højeste niveau, 35% tilhører andre lønmodtagere og 20% selvstændige 

og pensionister.41 

Forældrekøbsordningen anvendes dog af alle der ønsker at begunstige sine børn, og det er derfor ikke kun 

den mest velstillede del af befolkningen. Tom Eriksen har erfaret igennem hans 40-årige revisorkarriere, at 

det mest typiske er, at det er topskatteydere, som anvender forældrekøbsordningen. Han hjælper dog også 

mange mellemskatteydere med forældrekøbsordningen.42   

Spørgsmålet er, om dette også er et påskud for at få forældrekøb ud af virksomhedsordningen, for 

modsætningsvis er det ikke kun topskatteydere, der har fordele ved ordningen. Skatteminister Kristian 

Jensen udtaler ved forhandlingen af beslutningsforslag nr. B 95 2005-06, at mellemskatteydere har mest gavn 

af ordningen, da de har større sandsynlighed for at have negativ kapitalindkomst, og der opnås derfor en 

højere skattebesparelse end hos en topskatteyder, som har en positiv kapitalindkomst.43  

Endvidere begrænser indgrebet forventeligt ikke antallet af velstillede forældres investeringer i f.eks. 

København, men højst sandsynlig mere de forældre, som ligger på kanten af at have mulighed for en 

investering, som så må undlade at investere.44 

 
39 https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l106/20201_l106_som_fremsat.pdf  
40 https://www.ft.dk/samling/20051/beslutningsforslag/b95/20051_b95_som_fremsat.htm  
41 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=28073  
42 Bilag 1 - Interview  
43 https://www.ft.dk/samling/20051/beslutningsforslag/B95/BEH1-90/forhandling.htm  
44 Høringsskema til L 106 2020-2021, s. 5 
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En af begrundelserne til beslutningsforslaget nr. B 133 2016-17 er, at det i overvejende grad er de mest 

velstillede del af befolkningen, som foretager forældrekøb og anvender virksomhedsordningen. 

Virksomhedsskatteloven blev som tidligere nævnt indført for at sidestille selvstændige erhvervsdrivende 

med selskabsformen og var oprindelig en skatteberegningsregel. Derfor er det også imod de oprindelige 

principper med virksomhedsskatteloven at ændre loven fordi, at der er forskel på hvilken indkomstklasse der 

oftest anvender ordningen.45  Skatteminister Karsten Lauritzen udtaler også ved 1. behandling af 

beslutningsforslag nr. B 133 2016-17, at han ikke tillægger det nogen værdi om, at man er rig eller fattig, men 

at der samtidig ikke skal være vilkårlig adgang til skattemæssige forhold, og at det skal sikres, at 

skattevilkårene der oprindeligt skal gælde for reelle erhvervsvirksomheder også målrettes disse 

virksomheder. Han udtaler også, at muligheden for at anvende virksomhedsordningen ved forældrekøb er 

en mulighed, alle har. At anvende virksomhedsordningen ved udlejningsvirksomhed er ikke kun rettet mod 

forældre, og derfor skal et eventuelt indgreb ikke kun være for forældredelen men et generelt indgreb.46 

Det har samtidig bekymret regeringen, at en afskaffelse af fordelen ved forældrekøbsordningen kan 

diskriminere folk, som vil leje deres bolig ud til deres børn eller forældre ved en omvendt 

forældrekøbsordning.47 Det er diskriminerende at indføre en lov, som rammer en afgrænset gruppe, både 

geografisk såvel som indkomstbaseret, og det har negative konsekvenser for andre end de tilsigtede.  

Det er mellemskatteydere der får mest ud af ordningen, da topskatteydere muligvis har frie midler til 

investering og faktisk ikke har renteudgifter. Det er også forældre, der er mellemskatteyder, som ligger på 

kanten til at have råd til dette, men må undlade at investere.  

 

5.4 Er forældrekøb erhvervsmæssigt aktivitet?  

Virksomhedsskatteloven indeholder som tidligere omtalt ikke nogen definition af selvstændig 

erhvervsvirksomhed, og det kan derfor være grundlag til mange debatter, hvilket også er tilfældet ved 

forældrekøbsordningen.  

I en situation hvor forældre køber en lejlighed til deres barn, og anvender virksomhedsordningen for at opnå 

en skattebesparelse, der er fra købstidspunktet tale om en boligmulighed for barnet og udlejningen vil højst 

sandsynlig give underskud. Er der så tale om en erhvervsmæssig virksomhed, da forældrene i situationen ikke 

driver virksomhed med økonomisk gevinst for øje?  

 
45 Bilag 1 - Interview 
46 https://www.ft.dk/samling/20161/beslutningsforslag/B133/BEH1-101/forhandling.htm 
47 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L106/bilag/8/2307653.pdf  
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Samtidig er formålet med forældrekøb i de fleste tilfælde at have en studiebolig til sine børn, og ikke et ønske 

om at drive erhvervsvirksomhed.  

Det kan diskuteres om udlejning af en bolig er at drive virksomhed, og om der bør være en bagatelgrænse.  

Skatteministeriet har ved besvarelse af spørgsmål nr. S 2850 af 5. august 2005 udtalt, at udlejning af fast 

ejendom efter praksis anses som værende erhvervsmæssig virksomhed, og at der ikke er grundlag for 

spørgsmål ved, at udlejningen sker mellem nærtstående parter. Forældrekøb skal ikke miste sin 

erhvervsmæssige status, da det er et almindeligt princip i dansk skatteret at også nærtstående parter kan 

indgå aftaler på lige fod med en uafhængig part. Dette er også fastslået ved højesteretsdom af 29. oktober 

2002 SKM200.547.HR, at forældrekøbsordningen har karakter af erhvervsmæssig virksomhed. 48  

Det bemærkes, at der er en risiko ved at købe en lejlighed, idet den kan falde i værdi, og at der oftest over 

tid vil være tale om en overskudsgivende virksomhed.  

 

5.5 Opgørelse af huslejen til markedsværdien  

Et af problemerne med forældrekøb er fastsættelse af huslejen til markedsværdien. Der er som tidligere 

beskrevet en række regler til fastsættelsen af markedsværdien, hvilket gør, at fastsættelsen ikke er entydig. 

Forældrene har i mange tilfælde anskaffet en lejlighed for, at barnet har et billigt sted at bo. Det formodes 

derfor, at de blot ønsker en pris, som dækker de faste omkostninger og ikke for at drive en 

erhvervsvirksomhed med økonomisk gevinst for øje. Derfor har de incitament til at fastsætte huslejen under 

den faktiske markedsværdi. Så spørgsmålet er hvilken kontrol, er der så, for at sikre at beskatningen sker af 

den korrekte husleje. Dette svarer skatteminister Karsten Lauritzen på ved SAU Alm. Del spørgsmål 565 2015-

16, at hvis huslejen er lavere end markedslejen, skal det anses for at forældrene har givet barnet en gave, og 

der skal dermed betales en gaveafgift. Den skattemæssige kontrol af dette indgår i SKAT´s almindelige 

indsatsarbejde. 49 

En af de andre problemer med opgørelsen af huslejen til markedsværdien er den manglende kontrol fra 

SKAT´s almindelige indsatsarbejde. 50  Mange har i de seneste år mistet deres tro på, at snyd bliver 

kontrolleret og opdaget, og dette kan medføre bevidst og ubevidst omgåelse af reglerne. Med et større 

incitament til at snyde eller lave fejl på grund af de mere komplekse skatteregler stiger behovet derfor for 

 
48 https://www.ft.dk/samling/20042/spoergsmaal/s2850/svar/186160/196344.pdf 
49 https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/SAU/spm/565/svar/1340205/1660379/index.htm  
50 https://www.hk.dk/aktuelt/blogs/ritas-blog/2018/11/09/uaerlige-virksomheder-har-alt-for-nemt-ved-at-snyde-i-
skat 
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kontrol. Problemet er, at der ikke bliver flere ansatte hos skattevæsnet til kontrollen og derfor er behovet for 

den digitale kontrol stor.  

Der er ikke mange forældrekøbs sager, der er udtaget til kontrol af SKAT. Igennem Tom Eriksens karriere har 

han beskæftiget sig meget med virksomhedsordningen og forældrekøb. I hans tid har han kun haft en sag til 

kontrol.51 

Der foreligger heller ikke mange afgørelser og domme omkring den objektive udlejningsværdi ved udlejning 

til nærtstående parter, men ved SKM2002.547.HR blev det fastslået, at der var hjemmel til at beskatte en 

fiktiv lejeindtægt, som er fastsat efter markedslejen. I sagen havde en mor ladet sig beskatte af en husleje på 

3.200 kr. om måneden ved udlejning til sin datter, hvor SKAT vurderede markedslejen til 4.500 kr. om 

måneden. Afgørelsen fastsatte lejen til 4.500 kr. Med denne dom er der ingen tvivl om, at forældrene bør 

fastsætte huslejen til markedslejen.  

SKAT fastsatte ved LSR2019.15 - 1381827 en årlig objektiv markedsleje til 54.000 kr. ved forældres udlejning 

til deres datter. SKAT baserede fastsættelsen af huslejen ud fra en gennemsnitlig lejepris pr. kvm. for boliger 

i samme område og på samme størrelse. Landsskatterettens afgørelse var, at den opkrævede husleje ikke 

fraveg væsentlig fra markedslejen på 33.600 kr. årligt. Landsskatteretten baserede deres fastsættelse af 

huslejen ud fra huslejenævnet og huslejeankenævnet for den samme kommune og ud fra lejlighedens 

størrelse, art og beliggenhed.    

I sagen blev varmeudgifter, vedligeholdelsesudgifter og advokatudgifter også gennemgået. Her fastslog SKAT 

og landsskatteretten, at disse udgifter skulle justeres på grund af manglende fremlæggelse af bilag, og 

udgifterne ikke kunne fratrækkes jf. lejekontrakten indhold.  

Det er derfor vigtigt at fremhæve at SKAT og Landsskatterettens afgørelse ikke er ens, hvilket kan betyde, at 

det er vigtigt at forholde sig kritisk og at undersøge reglerne godt ved et forældrekøb.  

Det der taler imod at fastsætte huslejen lavere end markedsværdien, er som tidligere beskrevet, at forældre 

hvert år kan give deres børn en skattefri gave op til bundgrænsen, såfremt deres likviditet er til det. Endvidere 

kan barnet søge boligsikring, hvis huslejen ikke er for lav. Disse to fordele gør, at der sandsynligt er færre som 

snyder med fastsættelsen af huslejen.  

 

 
51 Bilag 1 - Interview 



Julie Kirk Brodde Kandidatafhandling 2020 

S i d e  54 | 79 

 

5.6 Muligheder for omgåelse af loven  

Efter lovændringen af virksomhedsskatteloven kan det formodes, at der er mange forældre, som begynder 

at kigge på kreative løsninger til at omgå loven.  

Allerede ved 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 133 2016-17 mente Louise Schack Elholm fra V, at man 

ville få en masse afgræsningsproblemer ved at afskaffe forældrekøb i virksomhedsordningen. Det ville 

samtidig give mange muligheder for at skabe problemer med omgåelse. Hun nævner, at man kunne udleje 

lejligheden til sine venners børn i stedet for sine egne børn og dermed lave en bytte-bytte købmand, hvilket 

hun tror folk også kan finde ud af.52  

Under samme dialog udtaler Karsten Lauritzen også følgende: ”For at ramme de situationer vil det kræve en 

detaljeret, men også alt for sårbar afgrænsning af de personrelationer, der skal være omfattet af forslaget, 

og i praksis vil sådan nogle regler være svære, nærmest umulige at administrere og vil kræve yderligere 

kontrolvirksomhed fra SKAT, og de vil også relativt nemt kunne omgås. Jeg er generelt forbeholden over for 

at indføre lovgivning, der er vanskelig at administrere og nemt kan omgås” 53  

Karsten og Louise er derfor enig i, at reglen nemt kan omgås, idet nærtstående parter er en sårbar 

personkreds at afgrænse sig overfor. Udover at udleje til venners børn kan det også holdes i familien, da de 

godt må udleje til deres niecer og nevøer. Bytte-bytte købmand kan derfor også laves med sine egne 

søskende.  

Ved 1. behandling af lovforslag nr. L 106 2020-2021 udtaler Louise Schack Elholm fra V, at hendes holdning 

hertil er uændret, for der er stadig mange huller i forslaget, som gør, at man kan omgå reglerne, og det vil 

blot give endnu mere kaos. Hun er dybt bekymret over, det hav af kreative løsninger, der kommer på 

boligmarkedet. Ugifte samlevende uden fælles børn kan f.eks. købe lejlighed til hinandens børn, da de ikke 

er omfattet af begrænsningen.54  

En anden måde at omgå reglerne på er at udleje til en tredje part, som ikke er omfattet af begrænsningen. 

Denne tredje part kan herefter fremleje en del af det lejede til ejerens barn. Dette bekræfter 

skatteministeriet overfor SEGES i høringssvar.55 

 
52 https://www.ft.dk/samling/20161/beslutningsforslag/B133/BEH1-101/forhandling.htm 
53 https://www.ft.dk/samling/20161/beslutningsforslag/B133/BEH1-101/forhandling.htm  
54 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L106/BEH1-23/forhandling.htm 
55 Høringsskema til L 106 2020-2021, s. 44 
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De kreative løsninger formodes som værende få på nuværende tidspunkt, idet renterne er historisk lave, og 

forskellen i skattebetalingen er derfor begrænset. Når renterne stiger, så stiger de kreative løsninger også, 

idet det kan have en stor økonomisk betydning.56  

 

5.7 Delkonklusion 

Udformningen af lovændringen er bedre, end det finanslovsaftalen 2020 lagde op til, da der er valgt en relativ 

simpel og skematisk model. Den væsentligste ændring er, at forældrekøb stadig kan indgå i virksomheds-

ordningen, hvilket betyder, at der eventuelt ikke skal udtrædes af virksomhedsordningen. Men hvad ligger 

til grund for lovændringen, hvorfor skulle den indføres?  

Skattesanktionen kan bl.a. skyldes de økonomiske konsekvenser, idet lovændringen vil medføre et 

merprovenu for staten. Det øgede merprovenu udgør dog en meget lille del af statens samlede budget, og 

samtidig er beregningerne forbundet med væsentlig usikkerhed, idet de tager udgangspunkt i et forventet 

renteniveau, som ikke passer med det nuværende niveau.   

Forældrekøb kan have en positiv og negativ påvirkning af boligmarkedet. Det negative er, at der er flere og 

flere, som foretager forældrekøb, og dette er med til at presse boligpriserne op. Dette gør det svært for andre 

at købe boliger, de har råd til. Omvendt mindskes køen til studieboligerne og dermed tager en del af presset 

herpå.  

Den røde regering, som lovændringen blev vedtaget under, går ind for ligestilling på alle måder. De vil derfor 

gerne være ligesom Robin Hood, hvor der tages fra de rige og gives til de fattige. Alle har muligheden for at 

foretage et forældrekøb, men det er ikke alle der har råd eller kan låne af banker og kreditforeninger. Der 

ses flest forældrekøb foretaget af topskatteydere, og derfor er det også primært denne gruppe, som rammes. 

Det er også denne befolkningsgruppe, der genererer det største merprovenu, da skattefordelen har den 

højeste skatteværdi hos dem. Den rammer dog også den resterende del, som ikke er topskatteydere. Det er 

mest sandsynligt at mellemskatteyderen har negativ kapitalindkomst, og derfor har mellemskatteydere mest 

gavn af ordningen. Samtidig er det måske også denne befolkningsgruppe, som må undlade at investere pga. 

ændringerne.  

Idet virksomhedsskatteloven ikke definere selvstændig erhvervsdrivende, kan det altid diskuteres, om 

forældrekøb reelt er erhvervsvirksomhed. På den ene side er formålet med udlejningsvirksomheden at finde 

bolig til deres barn og ikke at drive virksomhed. Forældrekøbet kan give underskud i mange år. Er det derfor 

 
56 Bilag 1 - Interview 
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med økonomisk gevinst for øje, som er et krav? På den anden side er der en risiko forbundet med 

virksomheden, da prisen på boligen kan stige og falde. Bør forældrekøb derfor miste sin erhvervsmæssige 

status?  

Det kan diskuteres, om problemet med forældrekøb er prisfastsættelse af huslejen. Huslejen forældrene 

beskattes af skal fastsættes til markedslejen. Kontrollen af dette sker ved SKAT’s almindelige kontrolarbejde, 

men bliver dette gjort godt nok? Det er flere og flere som mister troen på, at snyd bliver opdaget. Samtidig 

er der ikke mange sager, som bliver taget ud til kontrol. Det der taler for, at huslejen bliver fastsat korrekt, 

er at forældre kan give forskellen på markedslejen og den faktiske betalte husleje i gave, og at barnet kun 

kan søge om boligsikring såfremt, at huslejen ikke er for lav. 

En lovændring som gælder en afgrænset gruppe kan også medføre en mulighed for at omgå loven.  

Ovenstående har været en debat i mange år, og regeringen har undersøgt hvilke redskaber, og værktøjer der 

gør, at de kan fjerne skattefordelen ved forældrekøb. De kom frem til lov nr. 2229 af 29. december 2020, og 

det interessante spørgsmål er stadig: Er lovændringen ren symbolpolitik, eller hvorfor skulle den indføres?    
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Kapitel 6 Beskatning af forældrekøb 

I det følgende afsnit vil jeg analysere beskatningen af forældrekøb efter personskatteloven, virksomheds-

ordningen før lov nr. 2229 af 29. december 2020 og virksomhedsordningen efter lov nr. 2229 af 29. december 

2020. På denne måde vil effekten af lovændringen på valget af beskatningsform blive belyst samt hvilken 

beskatningsform, der er mest hensigtsmæssig i forskellige situationer.  

Analysen tager udgangspunkt i nogle forsimplede fiktive tal for at illustrere effekten og give et generelt 

billede. Dette er derfor kun eksempler, da der er mange faktorer og individuelle forhold, som er afgørende 

for valget af beskatningsform. Alle forældre bør derfor overveje beskatningsformen efter deres egen 

indkomst og skattemæssige forhold, da udfaldet og konsekvenserne ikke kan ses som værende ens for alle.   

 

6.1 Forudsætninger 

Fælles for alle eksempler gælder følgende:  

Et forældrepar køber en lejlighed på 3 mio. kr. der indskydes 400 t.kr. fra private midler, og der optages et 

realkreditlån på 2,6 mio. kr.  

Det antages, at huslejen i de forskellige eksempler er svarende til markedsværdien.  

Forældrene bor ikke selv i lejligheden, som udlejes til barnet og i mere end 12 måneder ad gangen. Derfor 

anses forældrekøbet for at være erhvervsmæssige udlejning, og der skal udarbejdes et regnskab.  

For at gøre eksemplerne så simple som muligt tages der udgangspunkt i, at den ene forælder driver 

virksomheden, og det derfor kun er en forælder der beskattes.   

Beregningerne af skatten sker for forælderen både over topskat og under topskat for at vise forskellen. Det 

antages derfor, at forælderen har anden indkomst ved siden af virksomheden. 

Skatten efter personskatteloven beregnes ud fra resultatet før renter og skatteværdien af rentefradraget.  

Virksomhedsordningen før lov nr. 2229 af 29. december 2020 beregnes ud fra resultat efter renter.  

Virksomhedsordningen efter lov nr. 2229 af 29. december 2020 beregnes ud fra resultat efter renter. 

Herefter beregnes skatteværdi af rentekorrektionen tillagt personlig indkomst og skatteværdien af rente-

korrektionen, der fradrages i kapitalindkomsten. 

Anvendte skattesatser er marginalskatteprocenter for 2020.57 

 
57 https://www.skm.dk/skattetal/satser/tidsserier/marginalskatteprocenter-1993-2021/  
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Resultatet som beskattes, som personlig indkomst beskattes ved topskat med 56,5% og under topskat 40%. 

Renterne giver et fradrag på 33,6%, idet de samlede negative renter er under 50 t.kr.  

Det antages at der er øvrig indkomst, hvoraf der betales AM-bidrag, og at der ikke er øvrig kapitalindkomst.   

Underskuddets skatteværdi beregnes ud fra personlig indkomst ekskl. AM-bidrag, og udgør 52,7% ved 

topskat og 37,7% under topskat. 

Kapitalafkastsatsen er 0%, og derfor beregnes denne ikke. 

Hele overskuddet af virksomhederne bliver hævet.  

Der beregnes tre eksempler, et hvor resultat for forældrekøbet giver et overskud, et med nul resultat og et 

med underskud. Der er for alle tre eksempler beregnet resultat for en øvrig virksomhed, som har et uændret 

resultat, og til sidst beregnes hvor de bliver beskattet samlet som en virksomhed.  

 

Aktiverne og passiverne er ens i alle tre eksempler, og rentekorrektionen ved forældrekøb kan derfor 

beregnes samlet. Aktiverne, passiverne og beregningen fremgår i nedenstående tabeller:  

Forældrekøbs virksomheden  Øvrig virksomhed    Samlet    
Aktiver     Aktiver    Aktiver   
Ejendommen 3.000.000  Øvrige aktiver 12.000.000  Samlet aktiver 15.000.000 
Aktiver i alt 3.000.000  Aktiver i alt 12.000.000  Aktiver i alt 15.000.000 
              
Passiver    Passiver    Passiver 0 
Ejendommens gæld 2.600.000  Øvrige Passiver 5.000.000  Samlet passiver 7.600.000 
Passiver i alt 2.600.000  Passiver i alt 5.000.000  Passiver i alt 7.600.000 

 

Rentekorrektionen med øvrig virksomhed og uden øvrig virksomhed er opgjort i nedenstående tabeller:  

Uden øvrig virksomhed:     Med øvrig virksomhed:   
Ejendommens anskaffelsessum (EA) 3.000.000  Ejendommens anskaffelsessum (EA) 3.000.000 
Samlede aktiver i VO (SA) 3.000.000  Samlede aktiver i VO (SA) 15.000.000 
Ejendommens andel af de samlede aktiver  100%  Ejendommens andel af de samlede aktiver  20% 
         
Samlet gæld i VO (SG) 2.600.000  Samlet gæld i VO (SG) 7.600.000 
Gældsandel til beregning af 
rentekorrektion  2.600.000  

Gældsandel til beregning af 
rentekorrektion  1.520.000 

         
Beregnet rentekorrektion 78.000  Beregnet rentekorrektion 45.600 
         
Faktiske nettorenteudgifter 25.000  Faktiske nettorenteudgifter 40.000 
Andel af renterne til ejendom 25.000  Andel af renterne til ejendom 8.000 

 



Julie Kirk Brodde Kandidatafhandling 2020 

S i d e  59 | 79 

 

Idet den beregnede rentekorrektion overstiger andelen af de faktiske nettorenteudgifter i virksomheds-

ordningen i de forskellige eksempler, begrænses renteudgifterne til andelen af de faktiske renteudgifter.  

 

6.2 Forældrekøb med overskud 

Nedenfor er resultatopgørelsen for forældrekøbet med overskud, den øvrige virksomhed og samlet.  

Forældrekøbs virksomheden  Øvrig virksomhed   Samlet   
Indtægt 90.000       
Udgift -40.000       
Resultat før renter 50.000  Resultat før renter 350.000  Resultat før renter 400.000 
Renter -25.000  Renter  -15.000  Renter  -40.000 
Resultat efter renter 25.000  Resultat efter renter  335.000  Resultat efter renter  360.000 

 

På baggrund af resultaterne beregnes skatten som følgende:  

  Over topskat Under topskat 

PSL Forældrekøb Øvrig Samlet Forældrekøb Øvrig Samlet 
Skat af resultat før renter 28.250 197.750 226.000 20.000 140.000 160.000 
Skatteværdi af renteudgifter -8.400 -5.040 -13.440 -8.400 -5.040 -13.440 
Netto skatteværdi 19.850 192.710 212.560 11.600 134.960 146.560 
VSO før             
Skat af resultat efter renter 14.125 189.275 203.400 10.000 134.000 144.000 
Netto skatteværdi 14.125 189.275 203.400 10.000 134.000 144.000 
VSO efter             
Skat af resultat efter renter 14.125 189.275 203.400 10.000 134.000 144.000 
+ Rentekorrektion I PI 14.125 - 4.520 10.000 - 3.200 
- Rentekorrektion I KI -8.400 - -2.688 -8.400 - -2.688 
Netto skatteværdi 19.850 189.275 205.232 11.600 134.000 144.512 

 

Ovenstående viser, at forældre over topskat der beskattes efter personskatteloven, har den højeste skatte-

betaling.  

I det rentekorrektionen tillægges den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten og rente-

korrektionen er svarende til de faktiske renteudgifter, er der i dette eksempel ikke forskel på beregningen 

efter personskatteloven eller virksomhedsordningen efter lov nr. 2229 af 29. december 2020 ved forældre-

købet alene. 
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Forskellen ved forældrekøbet på beskatning efter personskatteloven og virksomhedsordningen før 

lovændringen er 5.725 kr., og falder til 1.600 kr. når forældrene er under topskat.  

Derudover er forskellen for personskatteloven over og under topskat 8.250 kr. og forskellen for virksomheds-

ordningen før lovændringen er 4.125 kr. Den største forskel er ved personskatteloven, hvilket skyldes, at 

rentefradragets skatteværdi er størst ved beskatning efter virksomhedsordningen. Renterne har ved 

beskatning efter personskatteloven den samme fradragsværdi på 25,6%, uanset om man er over topskat eller 

ej. Fordelen ved at fradrage renterne i virksomhedens indkomst, som medfører en fradragsværdi i personlig 

indkomst er størst, når der betales topskat. 

Den laveste skat er hos forældre under topskat, der beskattes efter virksomhedsordningen. Forskellen på før 

og efter lovændringen uden den øvrige virksomhed er 1.600 kr. og falder til 512 kr., når den øvrige 

virksomhed er med. Er man derimod over topskat udgør forskellen på før og lovændringen 5.725 kr. uden 

den øvrige virksomhed og 1.832 kr. med den øvrige virksomhed.  

I dette eksempel er det mest fordelagtigt at lade sig beskatte efter virksomhedsordningen før lovændringen, 

hvis man kun har forældrekøbet i virksomhedsordningen, hvorimod det efter lovændringen er lige meget 

hvilken beskatningsform man vælger. Har man en anden virksomhed i virksomhedsordningen, er det mest 

fordelagtigt at anvende virksomhedsordningen efter lovændringen, da forskellen mellem de to beskatnings-

former er 7.328 kr. over topskat og 2.048 kr. under topskat.  

Forældre skal dog ved valget af beskatningsform overveje, om at man vil have assistance fra en revisor ved 

begge beskatningsformer eller eventuelt kun ved virksomhedsordningen. Er det kun ved virksomheds-

ordningen, skal revisorudgiften efter skat være mindre end den skattemæssige besparelse mellem 

virksomhedsordningen og personskatteloven, før det er fordelagtigt.  

 

6.3 Forældrekøb med nulresultat  

Nedenfor er resultatopgørelsen for forældrekøbet med nulresultat, den øvrige virksomhed og samlet.  

Forældrekøbs virksomheden  Øvrig virksomhed   Samlet   
Indtægt 60.000       
Udgift -35.000       
Resultat før renter 25.000  Resultat før renter 350.000  Resultat før renter 375.000 
Renter -25.000  Renter  -15.000  Renter  -40.000 
Resultat efter renter 0  Resultat efter renter  335.000  Resultat efter renter  335.000 
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På baggrund af resultaterne beregnes skatten som følgende:  

  Over topskat Under topskat 

PSL Forældrekøb Øvrig Samlet Forældrekøb Øvrig Samlet 
Skat af resultat før renter 14.125 197.750 211.875 10.000 140.000 150.000 
Skatteværdi af renteudgifter -8.400 -5.040 -13.440 -8.400 -5.040 -13.440 
Netto skatteværdi 5.725 192.710 198.435 1.600 134.960 136.560 
VSO før             
Skat af resultat efter renter 0 189.275 189.275 0 134.000 134.000 
Netto skatteværdi 0 189.275 189.275 0 134.000 134.000 
VSO efter             
Skat af resultat efter renter 0 189.275 189.275 0 134.000 134.000 
+ Rentekorrektion I PI 14.125 - 4.520 10.000 - 3.200 
- Rentekorrektion I KI -8.400 - -2.688 -8.400 - -2.688 
Netto skatteværdi 5.725 189.275 191.107 1.600 134.000 134.512 

 

Ovenstående viser, at skatten for forældre med et nulresultat efter virksomhedsordningen før lovændringen 

er nul. I eksemplet er der heller ikke forskel på beregningen for forældrekøbet alene efter personskatteloven 

og virksomhedsordningen efter lov nr. 2229 af 29. december 2020. Her er forskellen mellem personskatte-

loven eller virksomhedsordningen efter lovændringen og virksomhedsordningen før lovændringen tydelig.  

Forskellen på skatten før og efter lovændringen uden den øvrige virksomhed er 1.600 kr. og falder til 512 kr., 

når den øvrige virksomhed er med. Er man derimod over topskat udgør forskellen før og efter lovændringen 

5.725 kr. uden den øvrige virksomhed og 1.832 kr. med den øvrige virksomhed. Forskellene her er den samme 

som eksempel 1, idet rentekorrektionen er den samme. 

Derfor vil det stadig være mest fordelagtigt at lade sig beskatte efter virksomhedsordningen, både før og 

efter lovændringen, hvis man har øvrig virksomhed med skattepligtig indkomst. Har man kun forældrekøbet, 

er der ikke en skattemæssig forskel mellem personskatteloven og virksomhedsordningen.  

 

6.4 Forældrekøb med underskud  

Nedenfor er resultatopgørelsen for forældrekøbet med underskud, den øvrige virksomhed og samlet.  

Forældrekøbs virksomheden  Øvrig virksomhed   Samlet   
Indtægt 60.000       
Udgift -75.000       
Resultat før renter -15.000  Resultat før renter 350.000  Resultat før renter 335.000 
Renter -25.000  Renter  -15.000  Renter  -40.000 
Resultat efter renter -40.000  Resultat efter renter  335.000  Resultat efter renter  295.000 
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På baggrund af resultaterne beregnes skatten som følgende:  

 

  Over topskat Under topskat 
PSL Forældrekøb Øvrig Samlet Forældrekøb Øvrig Samlet 
Skat af resultat før renter -7.905 197.750 189.275 -5.655 140.000 134.000 

Skatteværdi af renteudgifter -8.400 -5.040 -13.440 -8.400 -5.040 -13.440 
Netto skatteværdi -16.305 192.710 175.835 -14.055 134.960 120.560 
VSO før             
Skat af resultat efter renter -21.080 189.275 166.675 -15.080 134.000 118.000 
Netto skatteværdi -21.080 189.275 166.675 -15.080 134.000 118.000 
VSO efter             
Skat af resultat efter renter -21.080 189.275 166.675 -15.080 134.000 118.000 
+ Rentekorrektion I PI 13.175 - 4.520 9.425 - 3.200 
- Rentekorrektion I KI -8.400 - -2.688 -8.400 - -2.688 
Netto skatteværdi -16.305 189.275 168.507 -14.055 134.000 118.512 

 

Eksemplet har underskud, og netto skatteværdien er derfor negativ ved forældrekøbet alene. Beregningen 

antager, at forældre ikke har anden positiv kapitalindkomst, og derfor kan underskuddet modregnes i den 

øvrige personlige indkomst. Ovenstående er skatteværdien heraf.  

I eksemplet er der heller ikke forskel på beregningen for forældrekøbet alene efter personskatteloven og 

virksomhedsordningen efter lov nr. 2229 af 29. december 2020.  

Forskellen på skatten før og efter lovændringen uden den øvrige virksomhed er 1.025 kr. og falder til 512 kr., 

når den øvrige virksomhed er med. Er man derimod over topskat udgør forskellen før og efter lovændringen 

4.775 kr. uden den øvrige virksomhed og 1.832 kr. med den øvrige virksomhed.  

Har forælderen kun forældrekøbet som virksomhed, er det mest fordelagtigt at anvende virksomheds-

ordningen før lovændringen. Efter lovændringen er der ingen forskel på virksomhedsordningen og person-

skatteloven. Har forælderen en anden virksomhed med skattepligtig indkomst, er det stadig mest fordelagtigt 

at anvende virksomhedsordningen efter lovændringen.  
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6.5 Delkonklusion  

Foretages der et forældrekøb og forældrene ikke har en øvrig virksomhed, er der ikke forskel på beskatning 

efter personskatteloven og virksomhedsordningen efter lov nr. 2229 af 29. december 2020. Det skyldes, at 

rentekorrektionen, der tillægges den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten, svarer til de 

faktiske nettorenteudgifter. Rentekorrektionen medfører derfor den samme netto skat efter de to former. 

Før lovændringen var det mest fordelagtigt at anvende virksomhedsordningen.  

Har forældrene kun forældrekøbet har lovændringen derfor påvirket valget af beskatningsformen således, at 

fordelen ved virksomhedsordningen neutraliseres. Virksomhedsordningen var før lovændringen mest 

fordelagtigt, hvilket den ikke er mere. Har de en øvrig virksomhed bliver skattefordelen mindre, men 

neutraliseres ikke helt. Det kan derfor stadig være fordelagtigt at anvende virksomhedsordningen efter 

lovændringen.  

Anvendes virksomhedsordningen er der ofte behov for revisor assistance. Udgiften kan fradrages i 

regnskabet, men da skattefordelen ved virksomhedsordningen enten neutraliseres eller bliver mindre, skal 

valget af beskatningsformen overvejes.  

Det skal bemærkes, at denne konklusion blot er en overordnet pegesnor, da der er mange faktorer, som 

påvirker valget af beskatningsformen. Forældre bør derfor altid undersøge, hvad der er mest fordelagtigt for 

dem.  
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Kapitel 7 Vurdering af konsekvenserne af lov nr. 2229 af 29.12.2020  

Vedtagelsen af den nye lov nr. 2226 medfører, som tidligere beskrevet, at der skal beregnes rentekorrektion, 

og at der skal ske en reduktion af kapitalafkastgrundlaget ved udlejning af fast ejendom til nærtstående 

parter. På denne måde sker der en skematisk neutralisering af fordelen ved at placere forældrekøb i 

virksomhedsordningen. Idet lovændringen først har virkning fra og med indkomståret 2021, kan det ikke 

vurderes om den virker efter hensigten. I det tidligere kapitel beregnede jeg konsekvenserne på valget af 

beskatningsformen. Lovændringer sker primært på grund af nogle få, som anvender lovreglerne til 

grænserne, hvilket kan anses for at udnytte reglerne. Ved indførsel af en lovændring, som har til hensigt at 

fjerne en fordel, er ulempen, at det ofte kan ramme for bredt. Jeg vil derfor i det følgende vurdere om 

konsekvensen virker efter hensigten, ved at vise nogle tænkte situationer, som rammer ved siden af.  

 

7.1 Ulemper ved den skematiske løsning 

Mange forældre, rådgivningsselskaber, foreninger og erhvervsorganisationer er taknemlige for den lempelige 

løsning idet finanslovsaftalen for 2020 lagde op til væsentlige problemstillinger og urimeligheder.58 

Lovændringen medfører, at forældrekøb stadig kan være i virksomhedsordningen, og forældrekøb kan derfor 

fortsat bære en videreførelse af virksomhedsordningen. Samtidig er den skematiske korrektion en relativ 

simpel løsning for forældrene, rådgiverne og myndighederne. 

Det blev en skematisk løsning, da det i praksis er umuligt at skelne mellem gælden til den faste bolig der er 

stillet til rådighed som bolig for nærtstående og den resterende gæld i virksomhedsordningen, især hvis der 

er øvrige virksomheder i virksomhedsordningen.  

Teoretisk ville det være nogenlunde muligt at opgøre gælden ud fra sikkerhedsstillelsen til den faste 

ejendoms boliglån og realkreditlån. I praksis ville dette nemt kunne omgås ved for eksempel at stille 

sikkerhed i andre aktiver i virksomhedsordningen eller uden for virksomhedsordningen.  

Ulempen ved den skematiske løsning er, at den i nogle situationer vil ramme skattefordelen hårdere end en 

neutralisering. Det virker uhensigtsmæssigt og urimeligt, at den skal ramme hårdere end skattefordelen, men 

der har ikke været andre måder, når reglen skal være skematisk og til at administrere.59  

Der vil i de følgende afsnit blive beregnet nogle eksempler på rentekorrektion, hvor forældre bliver ramt 

hårdere end skattefordelen, og skattefordelen ikke bliver neutraliseret samt korrektionen af 

 
58 Høringsskema til L 106 2020-2021, s. 28 
59 Høringsskema til L 106 2020-2021, s. 11 
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kapitalafkastgrundlaget. Til sidst beregnes rentekorrektionen ved tre eksempler, hvoraf 2 af dem er, hvor 

forældrekøbet opretholder anvendelse af virksomhedsordningen.  

 

7.1.1 Negativ eksempel på rentekorrektionen  

Nedenstående er forudsætningerne og rentekorrektion beregnet ved to forskellige situationer, hvor 

rentekorrektionen bliver større end de faktiske renteudgifter til ejendommen.  

  Situation 1 Situation 2 
Rentekorrektionssats 3% 3% 
Nettorenteudgifter 250.000 230.000 
Ejendommens anskaffelsessum 3.000.000 3.000.000 
Finansielle aktiver 9.000.000 9.000.000 
Prioritetsgæld 0 -2.400.000 
Øvrig gæld -5.000.000 -4.000.000 
Aktiv procent 25% 25% 
Gældsandel -1.250.000 -1.600.000 
Beregnet rentekorrektion 37.500 48.000 
Andel af nettorenteudgifterne 62.500 57.500 
Faktisk rentekorrektion 37.500 48.000 

 

Situation 1:  

En forælder har købt en ejendom for private midler, og der vælges at anvende virksomhedsordningen ved 

udlejning af ejendommen til nærtstående. I virksomhedsordningen er der en anden virksomhed, som betaler 

5% af gælden i renteudgift. 

Rentekorrektionen vil i denne situation blive 37.500 kr. uden, at der reelt er afholdte renteudgifter 

vedrørende lejligheden.  

Situation 2  

En forælder har en udlejningsejendom, som udlejes til nærtstående og en anden virksomhed i virksomheds-

ordningen. Ejendommens realkreditlån bliver omlagt til 1% lån. Den anden virksomhed betaler 5% af gælden 

i renteudgift.  

Rentekorrektion vil i denne situation blive 48.000 kr., selvom de faktiske renteudgifter til ejendommen er 

30.000 kr.  
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7.1.2 Positivt eksempel på rentekorrektionen  

Omvendt kan det blive en fordel, hvis renteudgifterne til ejendommen er højere end renteudgifterne til den 

øvrige gæld.  

 

7.1.2.1 Eksempel med nettorenteudgifter  

Nedenstående er forudsætningerne og rentekorrektion beregnet ved to forskellige situationer, hvor 

rentekorrektionen bliver mindre end de faktiske renteudgifter til ejendommen.  

  Situation 1 Situation 2 
Rentekorrektionssats 6% 3% 
Nettorenteudgifter 240.000 68.000 
Ejendommens anskaffelsessum 3.000.000 3.000.000 
Finansielle aktiver 9.000.000 9.000.000 
Prioritetsgæld -2.400.000 -2.400.000 
Øvrig gæld -4.000.000 -4.000.000 
Aktiv procent 25% 25% 
Gældsandel -1.600.000 -1.600.000 
Beregnet rentekorrektion 96.000 48.000 
Andel af nettorenteudgifterne 60.000 17.000 
Faktisk rentekorrektion 60.000 17.000 

 

Situation 1  

En forælder har en udlejningsejendom, som udlejes til nærtstående og en anden virksomhed i virksomheds-

ordningen. Det antages, at renteniveauet er steget, og at rentekorrektionssatsen er 6% samt et realkreditlån 

med en rente på 5%. Den anden virksomhed betaler 3% af gælden i renteudgift.  

I denne situation bliver den faktiske rentekorrektion 60.000 kr., hvor de faktiske renteudgifter til ejendomme 

er 120.000 kr. Der kan derfor stadig være tilfælde, hvor lovændringen ikke medfører en neutralisering, men 

kun medfører en reduktion.  

Situation 2  

En forælder har en udlejningsejendom, som udlejes til nærtstående og en anden virksomhed i virksomheds-

ordningen. Rentekorrektion satsen udgør 3%. Realkreditlånet har en rente til 2%, og den øvrige gæld har 

samlet en rente til 0,5%. I denne situation bliver den faktiske rentekorrektion 17.000 kr., hvor de faktiske 

renteudgifter til ejendommen er 48.000 kr. Der er stadig en skattefordel, så længe renten til realkreditlånet 

er større end den øvrige gælds samlede rente.  
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7.1.2.2 Eksempel med nettorenteindtægter  

En forælder har en udlejningsejendom, som udlejes til nærtstående og en anden virksomhed i virksomheds-

ordningen. De faktiske renteudgifter til forældrekøbet udgør 50.000 kr. svarende til en rente på 2%. Den 

anden virksomhed har nettorenteindtægter. I nedenstående tabel er forudsætningerne og rente-

korrektionen beregnet:  

Rentekorrektionssats 3% 
Nettorenteindtægter 20.000 
Ejendommens anskaffelsessum 2.500.000 
Finansielle aktiver 9.000.000 
Prioritetsgæld -2.500.000 
Øvrig gæld -1.000.000 
Aktiv procent 22% 
Gældsandel -760.870 
Beregnet rentekorrektion 22.826 
Andel af nettorenteudgifterne 0 
Faktisk rentekorrektion 0 

 

I denne situation bliver den faktiske rentekorrektion 0 kr., selvom de faktiske renteudgifter til ejendommen 

er 50.000 kr. Dette skyldes, at rentekorrektionen ikke kan overstige nettorenteudgifterne, og da der ikke er 

nettorenteudgifter i situationen, bliver rentekorrektionen 0 kr.  

 

7.1.3 Eksempel på kapitalafkastgrundlaget  

Nedenstående er to situationer, hvor reduktionen af kapitalafkastgrundlaget bliver opgjort. I begge 

situationer rammer reduktionen ved siden af lovændringens formål, nemlig at begrænse skattefordelen ved 

forældrekøb.  

 

Situation 1 – Kapitalafkastgrundlaget bliver mindre end før forældrekøbet:  

Forud for forældrekøbet er følgende opgjort for virksomheden: 

Aktiver: 6 mio. kr.  

Heraf udgør likvider: 4 mio. kr.  

Gæld: 2 mio. kr.  

Kapitalafkastgrundlag: 4 mio. kr. 
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Herefter foretages der et forældrekøb til 4 mio. kr. fuldt finansieret ved lånoptagelse. Den skematiske 

reduktion af kapitalafkastgrundlaget er beregnet i nedenstående tabel: 

Ejendommens anskaffelsessum (EA) 4.000.000 
Samlede aktiver i VO (SA) 10.000.000 
Ejendommens andel af de samlede aktiver  40% 
    
Samlet gæld i VO (SG) 6.000.000 
Gældsandel til beregning af rentekorrektion  2.400.000 
    
Korrektion til kapitalafkastgrundlaget 1.600.000 
Kapitalafkastgrundlag efter korrektion 2.400.000 

 

I dette eksempel bliver forældrene straffet ved, at kapitalafkastgrundlaget bliver 1.600.000 kr. mindre end 

før forældrekøbet.  

Eksempel 2 – Ikke optaget gæld bliver straffet  

Forud for forældrekøbet er forudsætningerne de samme som situation 1. Der foretages nu et forældrekøb til 

4 mio. kr., som er finansieret af virksomhedens likvide beholdning hvilket gør, at de samlede aktiver og gæld 

forbliver den samme, da ejendommens værdi og likvider har den samme værdi. Den skematiske reduktion af 

kapitalafkastgrundlaget er beregnet i nedenstående tabel: 

Ejendommens anskaffelsessum (EA) 4.000.000 
Samlede aktiver i VO (SA) 6.000.000 
Ejendommens andel af de samlede aktiver  67% 
    
Samlet gæld i VO (SG) 2.000.000 
Gældsandel til beregning af rentekorrektion  1.333.333 
    
Korrektion til kapitalafkastgrundlaget 2.666.667 
Kapitalafkastgrundlag efter korrektion 1.333.333 

 

I dette eksempel bliver forældrene straffet ved, at kapitalafkastgrundlaget bliver 2.666.667 kr. mindre end 

før forældrekøbet.  

I dette eksempel opnår forældrene ikke en skattefordel ved at fradrage renterne i virksomhedens indkomst 

og kapitalafkastet som indgår i virksomhedens indkomst. Forældrenes personlige indkomst bliver derfor ikke 

lavere og kapitalafkastet bliver ikke tillagt kapitalindkomsten.  
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7.1.4 Rentekorrektion eksempel ved opretholdelse af virksomhedsordningen 

En forælder har købt en lejlighed og udlejer den til barnet. Ved ”Ny køb” har forælderen ingen tidligere 

virksomhed i virksomhedsordningen. Eksemplet ”Succes” er hvor en tidligere virksomhed med succes er 

afstået eller ophørt. De finansielle aktiver er derfor store. Eksemplet ”Fiasko” er hvor en tidligere virksomhed 

med dårlig succes er afstået eller ophørt. Gælden er derfor stor. Fælles for succes og fiasko er, at 

forældrekøbet gør, at de kan fortsætte i virksomhedsordningen, da de påbegynder en ny virksomhed. 

Forældrekøbets aktiver, passiver og nettorenter er den samme i alle 3 eksempler.  

Nedenfor er forudsætninger og rentekorrektionen beregnet. Nettorenter med negativt fortegn betyder, at 

der er nettorenteudgifter og omvendt med positivt fortegn, at der er nettorenteindtægter.  

 

Alternativt Ny køb Succes Fiasko  
Kapitalafkastsats 0% 0% 0% 
Rentekorrektionssats 3% 3% 3% 
Finansaktiv, renteprocent 1% 1% 1% 
Gæld, renteprocent -1% -1% -5% 
Nettorenter i VSO -30.000 220.000 -900.000 
Ejendom 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Finansielle aktiver 0 25.000.000 0 
Prioritetsgæld -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 
Øvrig gæld 0 0 -15.000.000 
Egenkapital 0 25.000.000 -15.000.000 
Aktiv procent 100% 11% 100% 
Beregnet rentekorrektion 90.000 9.643 540.000 
Andel af nettorenteudgifter 30.000 -23.571 900.000 
Faktisk rentekorrektion 30.000 0 540.000 
Kapitalafkastgrundlag, primo  0 22.321.429 -15.000.000 

 

Ny køb  

Her er rentekorrektionen svarende til de faktiske nettorenteudgifter, da den beregnede her, er højere og den 

derfor begrænses til nettorenteudgifterne.  

Succes 

Her er rentekorrektionen 0 kr., da der er nettorenteindtægter ligesom i afsnit 7.1.2.2. Det er derfor en fordel 

at fortsætte i virksomhedsordningen.  

Fiasko 

Her er rentekorrektionen den beregnede rentekorrektion på 540.000 kr., selvom de faktiske renteudgifter til 

lejligheden udgør 30.000 kr. Forældrene bliver derfor straffet mere end neutralisering af skattefordelen ved 
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forældrekøbet. Fordelen ved at fortsætte i virksomhedsordningen i eksemplet, er at renteudgifterne giver en 

fradragsværdi i den personlige indkomst i mange år.  

 

7.2 Delkonklusion 

Den skematiske løsning er både positivt og negativt. Det positive er, at den er relativ simpel og mere lempelig 

end forventet. Ulempen er, at den ikke tager hensyn til de faktiske forhold for den enkelte virksomhed.  

Er der et forældrekøb og en øvrig virksomhed i virksomhedsordningen, og renteudgifterne i forældrekøbet 

er lavere end den øvrige virksomhed, er det sandsynligt, at rentekorrektionen bliver større end de faktiske 

renteudgifter i virksomhed med forældrekøb. Omvendt er renteudgifterne i forældrekøbet højere end hos 

den øvrige virksomhed, bliver rentekorrektionen mindre. Har virksomhederne tilsammen nettorente-

indtægter begrænses rentekorrektionen til 0 kr., da den ikke kan overstige nettorenteudgifterne. Der kan 

derfor stadig være tilfælde, hvor lovændringen ikke medfører en neutralisering, men kun medfører en 

reduktion. 

Forældre med forældrekøb og øvrig virksomhed kan også i nogle tilfælde risikere, at forældrekøbets værdi i 

kapitalafkastgrundlaget bliver neutraliseret, og i andre tilfælde kan den skematiske reduktion blive større 

end forældrekøbets værdi. Da kapitalafkastsatsen er 0%, betyder dette ikke noget på nuværende tidspunkt, 

men når kapitalafkastsatsen stiger, bliver forældrene straffet med mere end en neutralisering.  

Det kan derfor diskuteres om lovændringen virker efter hensigten, når den skematiske løsning er så sårbar 

overfor faktorerne ved den øvrige virksomhed.  
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Kapitel 8 Konklusion  

Kendetegnet for et forældrekøb er, at forældre køber en bolig og udlejer den til sit barn. Udlejningen skal 

foregå som til en tredje part, og forældrene skal derfor beskattes af markedslejen.  

De primære fordele ved forældrekøb var før lovændringen følgende:  

 Ejendomsværdiskatten spares ved udlejning. 

 Renterne fradrages i virksomhedens indkomst, og giver dermed en fradragsværdi i den personlige 

indkomst ved beskatning efter virksomhedsordningen. 

 Mulighed for at barnet kan søge om boligstøtte til huslejen. 

Ulempen ved beskatning efter virksomhedsordningen er, at den er kompleks at administrere og derfor ofte 

kræver revisorassistance. Derudover er det vigtigt at holde styr på beløb, der overføres til privatøkonomien 

fra virksomheden, som anses for en hævning. Hævningen er afgørende for at foretage skatteoptimering.  

Fordelen ved personskatteloven er, at den er simpel at administrere. Ulempen er at renteudgifterne har en 

lav fradragsværdi, og der kan ikke foretages skatteoptimering.  

Ved indførsel af lov nr. 2229 af 29. december 2020 fjernes skattefordelen ved at renterne fradrages i 

virksomhedens indkomst, og som giver en fradragsværdi i den personlige indkomst. Folketinget har vedtaget, 

at der skal beregnes en skematisk rentekorrektion, hvis der udlejes en bolig til nærtstående. Derudover skal 

en opgjort værdi, som skal svare til friværdien af forældrekøbet fragå kapitalafkastgrundlaget, således 

forældrenes investering i boligen ikke bliver forrentet ved kapitalafkastet. Reduktionen af kapital-

afkastgrundlaget har ingen skattemæssig effekt, da kapitalafkastet bliver nul kroner, så længe kapitalafkast-

satsen er 0%. Loven trådte i kraft d. 1. januar 2021, og gælder derfor for indkomståret 2021.  

Mange har været glade og taknemmelige for den forholdsvise simple løsning, idet finanslovsaftalen 2020 

lagde op til en mere kompliceret løsning. Man kan reflektere over om lovændringen er symbolpolitik, eller 

om der foreligger en reel grund til indgrebet. Grunden kan være et lille merprovenu for staten, for at rette 

op på boligmarkedet eller, for at få topskatteyderne til at betale mere i skat, da det primært er dem, der 

benytter ordningen. Fastsættelse af den korrekte markedsleje er ofte ikke entydig, og SKAT har ikke foretaget 

meget kontrol heraf.  

Forældre, der kun har forældrekøbet i virksomhedsordningen vil efter lovændringen betale en skat, som er 

ens med beskatningen efter personskatteloven. Skattefordelen ved virksomhedsordningen neutraliseres 

derfor.  
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Forældre, der har en øvrig virksomhed i virksomhedsordningen, og afhængigt af en række faktorer, kan 

konsekvenser blive følgende:  

 Skattefordelen neutraliseres, da rentekorrektionen cirka svarer til renteudgifterne.  

 Skattefordelen forbliver, da rentekorrektionen bliver lavere end de faktiske udgifter. Det kan ske, når 

renteudgifterne i forældrekøbet er højere end nettorenterne i den øvrige virksomhed.  

 Skattefordelen bliver til en skatteulempe, da rentekorrektionen er højere end de faktiske udgifter. 

Det kan ske, når renteudgifterne i forældrekøbet er lavere end nettorenteudgifterne i den øvrige 

virksomhed. 

Analysen viste også, at hvis forældrene købte lejligheden med overskydende likviditet i 

virksomhedsordningen, og der ikke er renteudgifter, bliver rentekorrektionen 0 kr.  

De skattemæssige konsekvenser begrænses også ved at f.eks. en kæreste bor sammen med barnet i 

lejligheden. Hvis kæresten også står på lejekontrakten, halveres både rentekorrektion og korrektionen til 

kapitalafkastgrundlaget. Dermed bliver effekten mindre.  

Rentekorrektionen og reduktionen af kapitalafkastgrundlaget skal også ske, selvom barnet først flytter ind 

f.eks. den 15. december 2021, da forældrene udlejer lejligheden til nærtstående ultimo året.  

Der er på nuværende tidspunkt ingen skattemæssige konsekvenser af den skematiske reduktion af kapital-

afkastgrundlaget, da kapitalafkastsatsen er 0%.  

Det kan derfor konkluderes, at de skattemæssige konsekvenser af lovændringen for forældrekøb er forskellig 

afhængige af de enkelte forældres situation.  
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Kapitel 9 Perspektivering  

9.1 Min vurdering af lovændringen 

Virksomhedsskattelovens oprindelige formål var at beskatningen af selvstændige erhvervsdrivendes 

virksomhed sidestilles med beskatning af selskaber. De seneste år har folketinget vedtaget mange 

lovændringer, som har medført, at det er blevet mere vanskeligt at anvende virksomhedsordningen.  

Meningen med lov nr. 2229 af 29. december 2020 var at fjerne skattefordelen ved forældrekøb. Dette blev 

løst ved at indføre en skematisk rentekorrektion og skematisk reduktion af kapitalafkastgrundlaget.  

Dele af folketinget har over en lang årrække haft fokus på at fjerne skattefordelen af virksomhedsordningen 

for forældrekøb. Jeg er enig i, at den skematiske løsning er meget mere lempelig end hvad finanslovsaftalen 

2020 lagde op til. Jeg vurderer dog, at den skematiske løsning, var den eneste løsning de kunne komme frem 

til, og derfor blev den en hovsa løsning, som ikke altid opnår den ønskede effekt. Lovændringen er efter min 

mening unødvendig og virker uhensigtsmæssigt. Min baggrund for min vurdering tager udgangspunkt i 

følgende:  

 Rentekorrektionen og korrektion af kapitalafkastgrundlaget bliver påvirket af, om der bor øvrige i 

lejligheden.  

 

 Der sker ikke en periodisering af en forholdsmæssig andel af korrektionerne, hvis barnet kun bor i 

lejligheden en del af året. 

 
 Skattefordelen neutraliseres kun helt ved den skematiske løsning, når forældrene kun har 

forældrekøbet i virksomhedsordningen. Der er mange forhold, som kan påvirke den ene og den 

anden vej. 

 
 Den ”rige” pensionerede tandlæge, som ikke ønsker at udtræde af virksomhedsordningen, køber en 

lejlighed og udlejer til sit barn. Han har ingen renteudgifter og har overskydende likviditet til at købe 

lejligheden. Den ”rige” tandlæge bliver ikke ramt af lovændringen, og den røde regering rammer 

derfor ikke altid den mest velhavende del af befolkningen.  

 
 Mellemskatteyderen som ønsker at hjælpe sit barn, og kun lige har økonomi til at købe en lejlighed 

og anvender virksomhedsordningen, bliver ofte ramt hårdt, da der er gæld og renteudgifter i 

virksomheden. 
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 Renteudgifterne er på nuværende tidspunkt meget lave, og den skattemæssige ”gevinst” ved at 

fradrage dem i virksomhedens indkomst, og dermed i den personlig indkomst, er begrænset. Derfor 

påvirker lovændringen reelt set ikke meget.  

 
 Regeringen regner med et merprovenu til staten, som er beregnet ud fra et forventet renteniveau. 

Det er derfor forbundet med væsentlig usikkerhed, og idet renten stadig er historisk lav, bliver 

merprovenuet væsentlig lavere.  

Endvidere er det min vurdering, at der forsat vil foretages forældrekøb, da der stadig er mangel på boliger i 

storbyerne, og børnene mangler et sted at bo. Børnene kan stadig bo til markedslejen, hvor fastsættelsen 

sjældent bliver udtaget til kontrol. Samtidig anses investering i fast ejendom i de større studiebyer af mange 

som rimelig sikker.  

 

9.2 Lovændring om sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen 

Konklusion i kapitel 8 og ovenstående vurdering af lov nr. 2229 af 29. december 2020 har givet anledning til 

at vurdere andre indgreb mod virksomhedsordningen, som har været med til at gøre den mere kompliceret. 

Lov nr. 992 af 16. december 2014 med efterfølgende præcisering ved lov nr. 652 af 8. juni 2016 var et indgreb 

i virksomhedsordningen, som medførte beskatning af sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningens aktiver 

for privat gæld.  

Førhen kunne der stilles sikkerhed for privat gæld i virksomhedens aktiver i virksomhedsordningen. Når dette 

blev gjort, kunne man låne penge privat til en lavere rente. Dette var meget fordelagtigt, da der kunne undgås 

at hæve pengene i virksomheden til privat forbrug til en høj beskatning. 

Folketinget vedtog lov nr. 992 af 16. december 2014 for at forhindre utilsigtede anvendelser af virksomheds-

ordningen på baggrund af lovforslag nr. L 200 2013-2014.  

Lov nr. 992 af 16. december 2014 medførte følgende punkter: 

 Der kan ikke foretages opsparing i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ eller nul.  

 Stilles der sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld, der ikke er i virksomheden, anses 

beløbet for værende hævet. 

 Rentekorrektionen hæves til 3% over kapitalafkastsatsen for at undgå privat gæld i 

virksomhedsordningen.  



Julie Kirk Brodde Kandidatafhandling 2020 

S i d e  75 | 79 

 

Skatterådet fastslog ved SMK2015.745.SR, at sikkerhedsstillelserne skulle behandles som en hævning i 

hæverækkefølgen jf. VSL §5 og ikke som en fiktiv hævning uden for hæverækkefølgen, som var af den 

overbevisning skatteministeren og SKAT havde. Derudover blev det fastslået, at sikkerhedsstillelsens værdi 

er det laveste beløb af gældens kurs eller sikkerhedens størrelse. 

Folketinget havde derfor vedtaget en lovændring, som ikke var præciseret nok, og som skatteministeren ikke 

var tilfreds med. Dette medførte, at skatteministeren fremsendte lovforslag nr. L 123 2015-2016, som blev 

vedtaget ved lov nr. 652 af 8. juni 2016. Lovændringen præciserer sikkerhedsstillelser for privat gæld med 

sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen. Derudover kom der undtagelser, hvor en af dem er, at 

sikkerhedsstillelser kan foretages som et led i forretningsmæssig disposition, hvor der ikke skal ske 

beskatning jf. VSL §4 b, stk. 2.  

Lovforslag nr. L 123 2015-2016 medførte, at der skal ske en reduktion af kapitalafkastgrundlaget. 

Korrektionen udgør beløbet, som anses for hævning via hæverækkefølgen ved sikkerhedsstillelser for gæld 

uden for virksomhedsordningen. Ulempen ved denne reduktion er, at reduktionen skal ske selvom, at 

sikkerhedsstillelsen senere bliver indfriet og virksomheden dermed disponerer fuldt over aktiverne igen.  

Rent praktisk er det en udfordring at vide, hvornår der er sket utilsigtede brug af virksomhedsordningens 

aktiver. Problemstillingen er b.la., at der findes mange forskellige former for pant. Værdiansættelsen af 

virksomhedspant er ofte til dagsværdi af virksomhedsaktiverne, hvilket kan medføre, at sikkerhedsstillelsens 

værdi forøges. Dette er et eksempel på, at lovændringen kan ramme uhensigtsmæssigt, da den i nogle 

tilfælde rammer, hvor det ikke har været meningen at udnytte virksomhedsordningen.  

Meningen med lovændringen var, at virksomhedsskatteloven beskatter en selvstændig erhvervsdrivendes 

virksomhed, svarende til en virksomhed, der drives i selskabsform. I selskabsformen blev der i 2012 indført 

en række lovændringer til selskabsloven, som medførte, at der fremadrettet skal ske beskatning af ulovligt 

aktionærlån. Et ulovligt aktionærlån er, når personer med bestemmende indflydelse har gæld til selskabet.  

Det kan diskuteres, om nogle har noget imod virksomhedsordningen, siden den bliver gjort mere kompleks 

uden at tænke konsekvenserne igennem. Sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for privat gæld er i 

virksomhedsordningen ret kompleks. Dette kræver en masse lånedokumenter, som f.eks. revisoren ikke altid 

har til rådighed, og SKAT kan heller ikke lave en automatisk kontrol herpå, og der kan derfor være mange fejl.  

Derudover sidestilles virksomhedsordningen alligevel ikke helt med et selskab, da ejeren af et selskab kan 

stille aktierne til sikkerhed for privat gæld, hvilket ikke er muligt i virksomhedsordningen.  
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Kapitel 11 Bilag 

Bilag 1 – Interview  

Sted: Dokken 8, 6700 Esbjerg.  

Tid: 05-03-2020 

Til stede: Tom Eriksen og Julie Kirk Brodde  

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? 

Statsautoriseret revisor  

Hvad er din titel?  

Partner i skatteafdelingen i Deloitte 

Hvor mange års erfaring her du som revisor?   

40 år  

Hvad er dit synspunkt til følgende:  

Forældrekøb anvendes kun af topskatteydere:  

Virksomhedsordningen anvendes af alle, som ønsker at begunstige sine børn. Det kan ikke begrænses til en 

befolkningsgruppe på den måde. Dem jeg assisterer med forældrekøb, er typisk topskatteydere, men jeg 

assisterer selvfølgelig også skatteydere med lavere indkomst.   

Forældrekøbs erhvervsmæssige status:  

Der kan godt sås tvivl om det, men over tid vil det være en overskudsgivende virksomhed og dermed en 

erhvervsmæssig virksomhed. 

Hvad er din holdning til lov nr. 2229 af 29. december 2020?  

Først og fremmest vil jeg gerne pointere, at virksomhedsskatteloven er en skatteberegningsregel. Den har 

fungeret relativ stille og uændret i ca. 25 år. De seneste 5-8 år har folketinget indført mange lovændringer, 

som er kompliceret i forhold til, at virksomhedsskatteloven er en skatteberegningsregel. Skatteministeriet og 

folketinget har lavet det for kompleks, og derfor er risikoen for fejl ekstrem høj. Samtidig har skattestyrelsen 

ikke nok mandskab til at udføre kontrol.  

Forskellen på hvem der oftest anvender en lov og som i dette tilfælde en skattefordel bør ikke medføre en 

lovændring, og det er direkte imod de oprindelige principper med virksomhedsskatteloven.  

Den faktiske udfordring med forældrekøb er reelt fastsættelsen af markedslejen og kontrollen heraf. Der 

foreligger som jeg husker det kun 1 eller 2 afgørelser om markedslejen til nærtstående.  
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Når du nævner kontrollen af markedslejen, hvor mange har SKAT udtaget til kontrol af dine sager?  

De har anfægtet en husleje i mine 40 år.  

Hvad tror du bevæggrunden til lovændringen var?  

Når der ikke reelt er økonomi for staten, er det symbolpolitik. Tilfredsstillelse af enkelte partier. De 

komplicerer ting, som er unødvendigt.  

I 2005 begyndte drøftelsen i folketinget om afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen. Hvorfor tror 

du det tog så mange år at komme frem til en vedtagelse?  

Det skyldes, at man ikke har ønsket at gøre virksomhedsordningen yderligere kompliceret. Sidenhen har de 

så givet den hele armen ved L200 i 2013-14. Her ændrede man rentekorrektionssatsen og beskatning 

sikkerhedsstillelser. Selv skattestyrelsen vidste ikke hvad folketinget vedtog. Det har medført, at der går en 

række år, hvor vi revisorer ikke engang kan vide os helt sikre. Det er ikke altid man hører, hvis der er stillet 

sikkerhed i aktiverne.  

Tror du der kommer mange kreative måder at omgå lovændringen på?  

Ikke på nuværende tidspunkt hvor renterne er historisk lave og den skattemæssige forskel er begrænset. Ved 

rentestigning kan det formodes, at de kreative løsninger også stiger, da det så vil få en økonomisk betydning.  

Hvorfor tror du folketinget valgte den skematiske løsning, og kan du tænke på andre måder de kunne afskaffe 

virksomhedsordningen på?  

Det var den mest lempelige måde at løse det på. De kunne kategorisere denne type af ejendom til 

kapitalindkomst ligesom ved sommerhuse. Ulempen er dog, at det er en ny type erhvervsvirksomhed.  


