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Hasteindgreb vedrørende
virksomhedsordningen er
nu vedtaget

Stop for skattebesparelse ved indskud af
privat gæld i virksomhedsordningen

Af Karina Hejlesen Jensen og Jørgen Rønning Pedersen, september 2014

Folketinget har i dag, den 9. september 2014, vedtaget et indgreb mod utilsigtet

udnyttelse af virksomhedsordningen. Det er PwC’s vurdering, at loven vil få

betydning for et stort antal af de virksomhedsejere, som i dag benytter virksom-

hedsskatteordningen.

Benytter du virksomhedsordningen, er det derfor vigtigt, at du kender indholdet af

den nye lov.

Vi har kort beskrevet indholdet i dette notat, og ønsker du en uddybning, eller vil

høre, hvilke konsekvenser loven har for dig, er du velkommen til at kontakte PwC.

Lovens hovedpunkter

a) Ingen fremtidig opsparing i virksomhedsordningen med
negativ indskudskonto mv.

Lovændringen indebærer først og fremmest, at der ikke kan spares op i
virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ. En negativ ind-
skudskonto er ofte udtryk for, at der er optaget et privat lån i virksomheds-
ordningen, hvor det finansierede aktiv eller låneprovenu ikke indgår i virk-
somhedsordningen,

I den situation anses hele virksomhedens overskud for året for hævet, og der
skal ske beskatning med op til ca. 56 %.

Ved at spare op i virksomhedsordningen betales kun en foreløbig skat sva-
rende til selskabsskattesatsen, p.t. 24,5 %. Ved en senere hævning af opspa-
ringen betales forskellen op til ca. 56 % (afhængig af skattesatserne i det år,
hvor opsparingen hæves).

Ovennævnte udskydelse af beskatningen mistes, hvis indskudskontoen er
negativ.

Der er dog indført en bagatelgrænse på 500.000 kr., som både omfatter ind-
skudskonto og sikkerhedsstillelse. Det betyder, at hvis indskudskontoen er
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negativ med f.eks. 400.000 kr., såvel primo som ultimo 2014, og der er stil-
let sikkerhed den 10. juni 2014, så negativ indskudskonto og sikkerhedsstil-
lelse ikke overstiger de 500.000 kr., så kan der fortsat foretages opsparing i
virksomhedsordningen. Hvis den negative saldo efterfølgende øges, kan
bagatelgrænsen ikke anvendes.

b) Sikkerhedsstillelse kan medføre beskatning hos virk-
somhedsejeren

Hvis privatforbruget finansieres ved låneoptagelse uden for virksomheds-
ordningen, men med sikkerhed i virksomhedens aktiver, anses dette åben-
bart for misbrug af virksomhedsordningen, da der spares skat ved ikke at
foretage hævning af overskud i virksomheden.

Hvis aktiver i virksomhedsordningen derfor stilles til sikkerhed for gæld
uden for virksomhedsordningen den 11. juni 2014 eller senere, anses et be-
løb svarende til gælden for hævet i virksomhedsordningen, dog maksimalt
værdien af sikkerheden målt på det tidspunkt, sikkerhedsstillelsen oprettes.
Dette er en værnregel, som finder anvendelse, uanset om der spares op i
virksomheden eller ej.

Sikkerhedsstillelse foreligger som udgangspunkt, når der er foretaget en
særskilt sikringsakt, fx tinglysning. Det kan dog ikke på forhånd udelukkes,
at andre aftaler eller forhold i øvrigt kan inddrages i vurderingen af, om
virksomhedens aktiver anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld.
Forarbejderne nævner, at bankernes almindelige modregningsadgang efter
omstændighederne kan blive omfattet af reglerne i loven. Ved virksom-
hedspant kan køb af nye virksomhedsaktiver medføre, at værdien af sikker-
hedsstillelsen er øget. Praksis på dette område vil først blive afklaret i de
kommende år.

For selvstændige, der ved lovforslagets fremsættelse den 11. juni 2014 an-
vender virksomhedsordningen, og som allerede har stillet virksomhedens
aktiver til sikkerhed for gæld, som ikke indgår i virksomhedsordningen,
eller som har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spa-
re op i ordningen på indkomst, som erhverves fra og med den 11. juni 2014.
Dog indføres der en overgangsordning til afvikling af sikkerhedsstillelsen,
se under afsnittet ”Ikrafttræden”.

Hvis der ikke fremover skal spares op i virksomhedsordningen, skal der
derfor i 2014 foretages en delårsindkomstopgørelse fra 1. januar 2014 til 10.
juni 2014 af indtægter og udgifter, og en tilsvarende opgørelse fra 11. juni
2014 til indkomstårets afslutning, typisk 31. december 2014. Den skatte-
pligtige kan dog vælge at fordele virksomhedens skattepligtige overskud
forholdsmæssigt på perioderne.

Ovenstående gælder dog kun, hvis summen af den numeriske værdi af den
negative indskudskonto og en eventuel sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014
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overstiger 500.000 kr. Hvis den negative indskudskonto, såvel primo som
ultimo indkomståret 2014, med tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse den
10. juni 2014 ikke overstiger 500.000 kr., kan der ske opsparing i virksom-
hedsordningen for 2014.

Der er lavet en undtagelse for blandet benyttede ejendomme, herunder stue-
huse, så pant i ejendommen op til værdien af stuehuset ikke har negative
skattemæssige konsekvenser.

Endvidere er der lavet en undtagelse, så der kan stilles aktiver, der indgår i
virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksom-
hedsordningen, hvis det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig di-
sposition. Skatteministeriet har oplyst, at det ikke er muligt at opstille ob-
jektive kriterier for, hvornår der foreligger sådan en sammenhæng, men at
der skal være en forbindelse til driften i virksomhedsordningen. Hvorvidt
denne undtagelse kan anvendes, afhænger derfor af en konkret vurdering i
hver enkelt situation. Praksis på dette område vil først blive afklaret i de
kommende år.

Under lovens behandling i Folketinget blev der indsat en bestemmelse om,
at skattefri overdragelse af virksomheden til ejerens ægtefælle kun kan ske,
hvis indskudskontoen er nul eller positiv. Dette er en værnregel for at for-
hindre omgåelse af lovens intentioner.

c) Forøgelse af rentekorrektionssats med 3 procentpoint

Ud over ovenstående sætter loven en stopper for skattebesparelsen ved, at
erhvervsdrivende indskyder privat gæld i virksomhedsordningen og dermed
kan få fradrag for renteudgiften i virksomhedsindkomsten med en skattebe-
sparelse på op til ca. 56 % af renteudgiften. Fradrag i kapitalindkomsten
giver en væsentlig lavere skattebesparelse.

For at begrænse skattefordelen beregnes der i dag et rentekorrektionsbeløb,
som tillægges den personlige indkomst, og samme beløb fragår i kapitalind-
komsten. Rentekorrektionssatsen svarer i dag til kapitalafkastsatsen, som er
2 % i 2014. Dette udligner dog ikke skattefordelen, når lånerenten er højere.
For at modvirke dette forhøjes rentekorrektionssatsen med ekstra 3 procent-
point.

Med udgangspunkt i en kapitalafkastsats i 2014 på 2 % vil rentekorrektions-
satsen blive på 5 %. Dette kan i visse tilfælde overstige lånerenten. Rente-
korrektionsbeløbet kan dog højst blive et beløb, som svarer til virksomhe-
dens nettorenteudgifter.
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Ikrafttræden

Loven har som udgangspunkt virkning for indkomst, der er erhvervet fra og
med den 11. juni 2014.

Der er særlige overgangsregler for opgørelse af indkomsten for perioden 1.
januar til 10. juni 2014, hvilket kan være relevant i visse situationer.

Sikkerhedsstillelser for privat gæld i virksomhedsordningen, der eksisterede
den 10. juni 2014, beskattes ikke efter de nye regler. Hvis disse eksisterende
sikkerhedsstillelser ikke er blevet fjernet senest pr. 31. december 2017,
medfører det, at der ikke kan ske opsparing i virksomhedsordningen for
perioden 11. juni 2014 og fremefter, (medmindre bagatelgrænsen finder
anvendelse).

Hvis der er stillet sikkerhed før den 11. juni 2014, kan der skiftes bank eller
kreditinstitut, hvis gælden ikke forøges i forbindelse hermed. Der må heller
ikke opstå en ny fordring. Denne overgangsregel gælder til og med den 31.
december 2017.

Hvis virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for privat gæld uden for
virksomhedsordningen fra og med den 11. juni 2014, herunder ændring af
ældre sikkerhedsstillelser som ikke er omfattet af overgangsreglen ovenfor,
udløser dette beskatning hos virksomhedsejeren. Beskatningen sker uden
for hæverækkefølgen, og der overføres ingen likvider. Det er muligt at spare
op i virksomhedsordningen, da der er sket beskatning efter de nye regler,
medmindre der er sikkerhedsstillelser fra før 10. juni 2014, som ikke fjernes
senest 31. december 2017.

Forhøjelse af rentekorrektionssatsen med 3 procentpoint har virkning fra og
med indkomståret 2015.

Selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af bagatelgrænsen, kan
omgøre visse dispositioner i virksomhedsordningen for indkomståret 2013
senest den 31. marts 2015, herunder indskud og hævninger på indskudskon-
toen, posteringer på mellemregningskontoen mv. De skattepligtige får her-
ved mulighed for at nedbringe en negativ saldo på indskudskontoen, således
at de kan bevare muligheden for at spare op i virksomhedsordningen.

Der er åbnet op for en ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, hvis al
gæld ved etablering af virksomhedsordningen kan dokumenteres at være
erhvervsmæssig gæld. Dette er sat ind for at skatteydere, som har glemt at
anmode herom, nu får en mulighed for dette, da konsekvenserne af en nega-
tiv indskudskonto er blevet væsentlig større. Der er krav om tilladelse fra
SKAT. Ansøgning skal indsendes senest den 31. marts 2015.
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Konsekvenser for den enkelte virksomheds-
ejer, der har anvendt virksomhedsordnin-
gen

De nye regler er komplicerede, og en stor andel af de virksomhedsejere, der
anvender virksomhedsskatteordningen, vil derfor have behov for en detalje-
ret gennemgang af virksomhedens forhold for at tage stilling til, hvilke di-
spositioner der bør foretages for at minimere de negative konsekvenser af
det nye lovindgreb. Specielt overgangsreglerne kan være vigtige i den kon-
krete situation.

Ændring af eller nye sikkerhedsstillelser for gæld uden for virksomhedsord-
ningen bør nøje vurderes inden gennemførelse heraf, da dette kan medføre
en beskatning af værdien af sikkerhedsstillelsen hos virksomhedsejeren.


