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Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilvæ-
relse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen, således at denne opspa-
ring beskattes i takt med, at der trækkes penge ud af virksomhedsskatte-
ordningen til forbrug. Ophør med drift af virksomhed i virksomhedsskatte-
ordningen kan imidlertid i visse tilfælde medføre en uventet hård beskat-
ning af denne opsparing allerede i ophørsåret. Et kommende virksomheds-
ophør bør derfor tilrettelægges i god tid inden ophøret, hvor alternative 
muligheder fortsat kan bringes i anvendelse.  
 

Selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at lade indkomst fra virksomheden 

beskatte efter de særlige - og på mange måder gunstige - regler i virksomhedsskatteord-

ningen.  

 

Med virksomhedsskatteordningen opgøres og beskattes virksomhedens indkomst et 

langt stykke ad vejen efter samme principper som virksomhed, der drives i et selskab.  

 

Den del af indkomsten, der spares op i en personligt drevet virksomhed, f.eks. med hen-

blik på nye investeringer i virksomheden eller med henblik på senere hævning, beskattes 

med en foreløbig, lav skattesats – i 2016 på 22 pct. Først når ejeren ”hæver” opsparingen 

i virksomheden til private formål, vil denne del af indkomsten blive undergivet en yder-

ligere beskatning, således at den effektive beskatning svarer til almindelig personbeskat-

ning.  

 

http://www.v.dk/
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En god planlægning for den vordende pensionist vil være, at det opsparede overskud 

ikke hæves på én gang ved overgang til pensionisttilværelsen, men hæves løbende, såle-

des at topskat reduceres i videst muligt omfang.  

 

 

Virksomhedsophør 
Sælger den erhvervsdrivende sin virksomhed, eller vælger han ganske enkelt at lukke 

butikken, anses virksomheden også skattemæssigt for ophørt. Den erhvervsdrivende skal 

følgelig som udgangspunkt ophørsbeskattes i ophørsåret efter de særlige regler i virk-

somhedsskatteordningen. I visse tilfælde kan beskatningen dog udskydes til det efterføl-

gende år. 

 

Ophørsbeskatning indebærer, at den erhvervsdrivende skal beskattes personligt af hele 

indeståendet på konto for opsparet overskud. Den erhvervsdrivende vil derfor i ophørs-

året blive personbeskattet af hele den indkomst, som i årenes løb måtte have været sparet 

op i virksomhedsordningen til den foreløbige, lave beskatning (22 pct. i 2016) samt af en 

eventuel fortjeneste ved salg af virksomheden. For personer, der har drevet virksomhed, 

måske i en menneskealder, kan der således blive tale om en betydelig skattebyrde, der 

udløses i ét enkelt indkomstår uden mulighed for at udjævne indkomsten på flere ind-

komstår og derved reducere topskatten. 

 

 

Etablering af ny virksomhed 
De gældende regler åbner imidlertid mulighed for at fastholde virksomhedsskatteordnin-

gen og dermed undgå beskatning af hele det opsparede overskud i ophørsåret eller det 

efterfølgende år, selv om den aktuelle virksomhed ophører. Den erhvervsdrivende kan 

således inden udløbet af det efterfølgende indkomstår overtage eller påbegynder en ny 

virksomhed om end måske i mindre målestok. Det er dog en forudsætning, at den er-

hvervsdrivende opretholder virksomhedsordningen, dvs. den regnskabsmæssige opde-

ling af den skattepligtiges samlede økonomi i en virksomhedsøkonomi og en privatøko-

nomi, i hele perioden fra ophøret af den hidtidige virksomhed til overtagelsen eller etab-

leringen af den ny virksomhed.  
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I praksis ses det ofte, at den erhvervsdrivende i tilknytning til ophør med drift af den 

hidtidige virksomhed anskaffer én eller flere faste ejendomme med henblik på udlejning, 

da udlejning af fast ejendom som det meget klare udgangspunkt anses som etablering af 

erhvervsmæssig virksomhed. Den erhvervsdrivende kan på denne måde udskyde op-

hørsbeskatning i mange år. Dermed kan den erhvervsdrivende successivt hæve mindre 

beløb i virksomhedsskatteordningen, således at topskatten reduceres, og der måske tilli-

ge kan oppebæres folkepension m.v. Efter gældende praksis, er det tilstrækkeligt, hvis 

den erhvervsdrivende eksempelvis køber en ejerlejlighed og udlejer denne. Men der kan 

i sagens natur være tale om køb og udlejning af vidt forskellige typer af ejendomme. 

 

Har man studerende børn, kan investering i en forældrekøbslejlighed også af denne 

grund være værd at overveje. Dog bemærkes, at politikerne aktuelt taler om ny regler på 

dette område.  

 

 

Meget små udlejningsejendomme 
Hvis den nye virksomhed ikke har udsigt til at give et overskud eller ikke har det for-

nødne omfang, vil det være vanskeligt at få anerkendt aktiviteten som erhvervsmæssig. I 

praksis har der dog foreligget eksempler på, at anskaffelse og udlejning af selv ganske 

små ejendomme med en meget behersket anskaffelsessum er anerkendt som etablering 

af en erhvervsmæssig virksomhed.  

 

Eksempelvis har Landsskatteretten i flere tilfælde anerkendt, at udlejning af et garagean-

læg kunne anses som erhvervsmæssig virksomhed, uanset at udlejningsvirksomheden 

kun gav et overskud i størrelsesordenen 1.000 kr. om året. Den omstændighed, at udlej-

ningsvirksomheden gav overskud, om end beskedent, fik væsentlig betydning for sager-

nes udfald, ligesom det blev tillagt betydning, at garagen var udlejet til en fremmed, og 

at kontraktsforholdene var i orden.    

 

SKAT har dog gennem de senere år har kigget disse små virksomheder nærmere efter i 

sømmene. Og den omstændighed, at der måtte være et beskedent overskud, indebærer 

ikke, at det er ganske givet, at virksomheden anses som erhvervsmæssig og dermed kan 
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danne grundlag for en videreførelse af virksomhedsskatteordningen med et indestående 

på konto for opsparet overskud på måske flere mio. kr.  

 

I en konkret sag fra 2014 konkluderede Retten i Herning således, at drift af en bygning-

sløs skov- og hedeejendom på ca. 90 ha. ikke kunne anses som en erhvervsmæssig akti-

vitet. Skovejendommen, der omfattede 30 ha fredskov og 60 ha hede, havde ifølge skat-

teyderens oplysninger i perioden 2003 - 2011 med fradrag af et offentligt tilskud i 2004 

på 111.420 kr. genereret et nettoresultat på 189.340 kr., hvoraf skatteyderens andel ud-

gjorde 1/3 eller gennemsnitlig godt 7.000 kr. årligt i denne periode. Retten i Herning 

fandt i denne sag, at skatteyderen ikke havde bevist, at hans andel af skovejendommen 

havde eller i fremtiden ville have udsigt til at opnå et sådant omfang, at det vil kunne 

betegnes som en erhvervsmæssig virksomhed. Skatteyderen fik herefter ikke adgang til 

at opretholde virksomhedsordningen, som bl.a. omfattede opsparet overskud fra drift og 

afståelse af 4 udlejningsejendomme.  

 

Giver virksomheden med udlejning underskud, er det omvendt meget vanskeligt, nær-

mest umuligt, at få udlejningen anerkendt som erhvervsmæssig virksomhed. Eksempel-

vis foreligger flere eksempler på, at fiskere - efter salg af fiskekutteren - har drevet virk-

somhed med udlejning af et redskabshus på havnen. Hvor denne udlejning har været 

underskudsgivende, er fiskeren blevet ophørsbeskattet. 

 

Er der tvivl om, hvorvidt den påtænkte nye aktivitet opfylder kravene for at anerkende 

virksomheden som erhvervsmæssig og dermed anse virksomhedsskatteordningen som 

fortsat, bør der selvsagt indhentes et bindende svar herom, før den hidtidige virksomhed 

ophører.  

 

Problemstillingen er nærmere omtalt i Spørg om Penge den 26. september 2015.  

 

Det kan tilføjes, at ophørsbeskatning er et af de områder, som SKAT også i 2016 vil se 

nærmere på.  
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Negativ indskudskonto 
Vælger den erhvervsdrivende at etablere ny virksomhed, vil en fortjeneste ved salg af 

den hidtidige virksomhed kun blive beskattet med den foreløbige, lave a-conto skat i 

salgsåret.  

 

Denne mulighed står dog kun åben for erhvervsdrivende, der opfylder de normale betin-

gelser for á conto-beskatning af virksomhedsindkomst - herunder at saldoen på ind-

skudskontoen med tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 ikke er 

negativ med et større beløb end den såkaldte ”bagatelgrænse” på 500.000 kr. eller siden-

hen bliver negativ eller en negativ saldo forøges.  

 

Er disse betingelser ikke opfyldt, vil årets overskud, og herunder fortjeneste fra salg af 

virksomheden, blive personbeskattet.  

 

Der er altså meget gode grunde til at planlægge virksomhedsophør i god tid før virk-

somhedsophøret.  

 
_______ o _______ 

 


