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Ordningen
Erhvervsdrivende som ejer virksomhed personligt, har mulighed for at bruge virk-
somhedsskatteordningen. Denne medfører at hævninger beskattes. Overskud som 
ikke hæves, beskattes kun med en lempelig foreløbig beskatning på 22%.

Et eksempel: En virksomhed har 1.000.000 kr. i overskud. Indehaveren har i årets 
løb hævet 600.000 kr. De 600.000 kr. beskattes som normal indkomst, lad os an-
tage at det er med et snit på 50%. Og de resterende 400.000 kr. beskattes aconto 
med 22%, eller med 88.000 kr. Samlet skat i dette eksempel er 388.000 kr. 

Dette forudsætter at indehaveren kan bruge sine hævninger på 600.000 kr. til at be-
tale skat med 388.000 kr. Dvs. der er 212.000 kr. til privat forbrug. Eller godt 17.000 
kr. per måned. Og 400.000 kr. som bliver i virksomheden.

Man opsparer med andre ord sit overskud med 400.000 kr. De 400.000 kr. er udtryk 
for overskud som indehaveren har ladet stå i virksomheden, enten i form af kontan-
ter, eller som virksomheden har brugt til at foretage virksomhedsrelevante investe-
ringer, fx ved køb af bil eller maskiner til virksomheden.

Ordningen kan spare skat
Mange erhvervsdrivende har en meget svingende indkomst. Nogle år giver virk-
somheden meget lidt eller negativt resultat, og andre år er resultatet højt.

Med ordningen, kan indehaver undlade at hæve hele overskuddet i år med høj 
indkomst, og så nøjes med den lave acontoskat for resten. Derefter betales den 
resterende skat (forskellen på acontoskat 22% og normalbeskatning på op til 56%) 
i senere år, hvis pengene faktisk hæves fra virksomheden.

På den måde skyder man en skattebyrde foran sig. Og det kan man gøre hele livet, 
så længe man ikke hæver pengene. Det er i det mindste en gratis kredit, som for-
mindskes årligt med inflationen.

Med lidt planlægning, kan man selv bestemme sin skat. Man kan nemlig bare und-
lade at hæve pengene, og dermed bliver de lempeligt aconto beskattet. For mange 
erhvervsdrivende er det muligt at planlægge sig helt ud af topskat. Og 15% sparet 
skat af sidst tjente kr. er da bestemt værd at tage med.



Hvorfor ordningen?
Ordningen er bl.a. lavet for at virksomhederne får midler til at foretage investeringer. 
I stedet for at indehaver hæver det hele – hvilket man sandsynligvis ville gøre, hvis 
det hele kom til beskatning.

Ordningen er også lavet for at der skattemæssigt ikke skal være forskel på at drive 
selskab og personlig virksomhed.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.


