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Generel metode

• Hvem (de subjektive betingelser)
• Hvad (de objektive betingelser
• Hvor (legalitet, hjemmel og praksis)
• Hvordan (fortolkning og beregninger)
• Hvornår (periodisering og frister m.v.)
• Hvorfor (masterniveau)
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Kommende ny lovgivning
• Afskaffelse af forældrekøb i VSO

Nyere lovgivning
• Lov nr. 1578 af 27/12 2019 (sælgerpantebrevsmodellen)
• Lov nr. 684 af 8/6 2017 (deltagelse i skattetransparente selskaber)
• Lov nr. 682 af 8/6 2017 (kildeartsbegrænsede underskud)

Nyere domme, kendelser og bindende svar
• Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
• Aktiverne i VSO
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Ad: Afskaffelse af forældrekøb i VSO
I Finansloven 2020 er der, fra og med 2021, varslet en afskaffelse af forældrekøb i VSO.

Nye regler skal omfatte (ramme): Udlejning til nærtstående

Ved anvendelse af VSO (til og med 2020)
Renteudgifter fragår i virksomhedens resultat (og tillige i beregningsgrundlaget for AM-bidrag)
Fradragsværdien for renteudgifter i VSO er for topskatteydere op til 55,9%
Fradragsværdien for renteudgifter uden VSO er i mellem 25,6 % og 33,6 %

Fra og med 2021
Renteudgifter fragår ikke i beregningsgrundlaget for AM-bidrag og får en fradragsværdi på mellem
25,6 % og 33,6 %
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Ad: Afskaffelse af forældrekøb i VSO
Hvis der henstår stort opsparet overskud i VSO og ejendommen skal ud af VSO i form af en hævning, skal 
man være opmærksom på ”bruttometoden”

Bruttometoden (VSL § 2, stk. 4)
Ejendommen ud VSO = Hævning
Gæld ud af VSO = Indskud (ultimo – VSL § 2, stk. 5)

Nettometoden
Oprindelig: VSL § 11, stk. 3 (ophævet ved § 1, nr. 14 i lov nr. 344 af 14/5 1992 (virkning fra og med 
indkomståret 1993))
Herefter: Ikke lovlig metode (medmindre der indføres særskilt hjemmel)

Overveje: At ”købe” ejendommen ud af VSO i form af en mellemfinansiering, hvor der optages et banklån i 
privatøkonomien, som indskydes på mellemregningskontoen, hvorefter hævningen undgås ved at 
ejendommens værdi debiteres på mellemregningskontoen i stedet for på hævekontoen
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Ad: Sælgerpantebrevsmodellen
Ved § 2 i lov nr. 1578 af 27/12 2019 er der gennemført følgende ændring i virksomhedsskatteloven
(Lov nr. 144 af 19/3 1986, jf. lovbekendtgørelse nr. 1359 af 9/12 2019): 

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »aktieavancebeskatningsloven,«: »fordringer omfattet af lov om 
beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendoms § 6 D, stk. 1,«.

Bestemmelse har fra og med den 1/1 2020 følgende ordlyd:
Stk. 2. Aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer og præmieobligationer 
kan ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver. 
Konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, fordringer omfattet af lov om beskatning af 
fortjeneste ved afståelse af fast ejendoms § 6 D, stk. 1, andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens 
§ 1, stk. 1, nr. 3 og 4, obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, samt aktier og 
investeringsbeviser m.v., når aktier og investeringsbeviser m.v. er udstedt af et investeringsselskab, jf. 
aktieavancebeskatningslovens § 19, kan dog indgå i virksomhedsordningen.
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Ad: Deltagelse i skattetransparente selskaber

Ved § 1 i lov nr. 684 af 8/6 2017, er der i lov nr. 517 af 19/12 1942, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1/9 2016 
med senere ændringer indsat følgende bestemmelse:

1. Efter § 3 A indsættes:
»§ 4. Deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at deltagerens 
indkomst fra det skattemæssigt transparente selskab kan anses for indkomst ved selvstændig 
erhvervsvirksomhed.«

Bestemmelsen træder i kraft den 1/7 2017 og har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1/1 2018 eller 
senere
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Ad: Deltagelse i skattetransparente selskaber
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2019.234.SR – TfS 2019.307
Overdragelse af ideelle ejerandele kunne overdrages til 100% ejet P/S, som blev anset for rette 
indkomstmodtager, uden beregning af goodwill

SKM2019.360.SR – TfS 2019.439
Oprettelse af P/S, hvori der indskydes aktiviteterne fra Selskab ApS, som Spørger ejede 100 %. Spørger 
ville personligt komme til at eje 10 % af P/S, mens Holding ApS skulle eje de 90 %. Holding ApS ville 
desuden komme til at eje 100 % af kapitalandelene i ApS, der skulle være komplementar i partnerselskabet. 
Spørger ville kunne anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende vedrørende sin deltagelse i P/S. 
Spørger og Holding ApS ville være rette indkomstmodtagere af overskuddet fra partnerselskabet. Den del af 
overskuddet, der tilgik Spørger personligt kunne vælges beskattet i VSO, og den del af overskuddet, der 
tilgik Holding ApS ville blive beskattet som selskabsindkomst.
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Ad: Deltagelse i skattetransparente selskaber
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2018.621.SR – TfS 2019.37
Kapitalejerselskabet H5 ApS skal anses for rette indkomstmodtager af den overskudsandel, det erhverver fra 
G1 via H9 P/S og ikke A, der er den ultimative ejer af H5 ApS og medejer af G1.

SKM2018.580.SR – TfS 2019.11
Som deltager i G1 P/S blev A anses for selvstændigt erhvervsdrivende efter LL § 4, og som følge heraf ville 
A´s holdingselskab H1 ApS være rette indkomstmodtager af overskudsandelen i G1 P/S. Lagt vægt på, at A 
måtte anses for kun at have en vis indflydelse i G1 P/S, men at dette kriterium ikke i sig selv var 
diskvalificerende for, at spørger kunne anses for selvstændigt erhvervsdrivende, hvis andre kriterier mere 
klart talte for dette resultat. Tillagt særligt vægt, at A´s vederlæggelse afhang af resultatet i G1 P/S, og at A 
som deltager i G1 P/S måtte anses for at have påtaget sig en økonomisk risiko, der størrelsesmæssigt måtte 
anses for usædvanlig i lønmodtagerforhold. Efter en samlet konkret vurdering blev A anset for at være 
selvstændigt erhvervsdrivende. A´s holdingselskab H1 ApS ville være rette indkomstmodtager af 
overskudsandelen i G1 P/S.
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Ad: Deltagelse i skattetransparente selskaber
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2018.579.SR – TfS 2019.12
A anset for lønmodtager ved deltager i G1 P/S, da en række forhold mest tungtvejende talte 
for dette resultat. Lagt vægt på, at A måtte anses for kun at have en vis indflydelse i G1 P/S, 
men at dette kriterium ikke i sig selv var diskvalificerende for, at spørger kunne anses for 
selvstændigt erhvervsdrivende, Hvis andre kriterier mere klart talte for dette resultat. 
Opfattelsen, at A må anses for selvstændig erhvervsdrivende fra det tidspunkt, A opfylder de 
samme kapitalkrav som de eksisterende kapitalejere.
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Ad: Deltagelse i skattetransparente selskaber
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2018.475.SR – TfS 2018.718
A ApS skal anses for rette indkomstmodtager af driftsresultaterne fra interessentskaberne 
Virksomhed 1 I/S og Virksomhed 2 I/S.
Når A kan anses for selvstændig erhvervsdrivende, kan virksomheden også drives i 
selskabsform. Derfor kan A ApS anses for rette indkomstmodtager af resultaterne fra 
interessentskaberne.

SKM2018.248.SR – TfS 2018.489
A som deltager i et K/S anset for selvstændigt erhvervsdrivende efter LL § 4. 
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Ad: Kildeartsbegrænsede underskud
Ved § 2, nr. 2 i lov nr. 682 af 8/6 2017 er der gennemført følgende ændring i virksomhedsskatteloven
(Lov nr. 144 af 19/3 1986, som er indarbejdet i lovbekendtgørelse nr. 1359 af 9/12 2019): 

2. I § 13 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for underskud fra virksomhed, der drives i et efter danske 
skatteregler skattemæssigt transparent selskab m.v., hvis forhold er reguleret af selskabslovgivning, en 
selskabsaftale el.lign. Underskud omfattet af 1. pkt. kan ikke fradrages i anden virksomheds skattepligtige 
indkomst eller i den skattepligtiges øvrige skattepligtige indkomst, men underskuddet fremføres til fradrag i 
positiv skattepligtig indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, 
hvis den skattepligtige deltager eller i mindst 36 måneder af sin ejertid har deltaget i virksomhedens drift i 
væsentligt omfang.«

Loven har virkning for indkomst fra virksomhed, som den skattepligtige har erhvervet eller påbegyndt den 
12. maj 2017 eller senere med særlige overgangsbestemmelser i ændringslovens § 3, stk. 2.
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO

Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1
Uddrag af lov nr. 144 af 19/3 1986, jf. lovbekendtgørelse nr. 1359 af 9/12 2019

§ 1. Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende 
virksomhedsordningen efter reglerne i dette afsnit på indkomst fra virksomheden. Dette 
gælder dog ikke, hvis indkomst fra virksomheden er kapitalindkomst efter § 4, stk. 1, nr. 9 
eller 11, i personskatteloven. Endvidere kan virksomhedsordningen ikke anvendes på 
konkursindkomst, jf. konkursskattelovens § 6.
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
Spørgsmål og svar - Skatteudvalget

Skatteudvalget, Alm. del 2015-16 – Spørgsmål og svar
Skatteministerens svar af 24/11 2015 på spørgsmål 54 stillet af Brian Mikkelsen, KF

Spørgsmål
Hvor meget skal en privat bolig skulle udlejes, før udlejeren regnes som selvstændigt 
erhvervsdrivende med udlejning af bolig?
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
Spørgsmål og svar - Skatteudvalget

Svar
I forhold til, hvornår man anses som selvstændigt erhvervsdrivende med udlejning af bolig, har jeg modtaget 
følgende bidrag fra SKAT, som jeg kan henholde mig til: 
”Om en ejer af en privat bolig anses som selvstændig erhvervsdrivende med udlejning af boligen vurderes 
for det første ved at se på, om ejeren også selv benytter ejendommen til beboelse, og for det andet 
udlejningsperiodens længde.
Der er som udgangspunkt ikke tale om selvstændig erhvervsvirksomhed ved udlejning af en- og 
tofamilieshuse til beboelse, når ejeren også selv benytter ejendommen til beboelse.
Dette gælder også ved udlejning af hele helårsboligen, når udlejningen kun omfatter en kortere periode i 
indkomståret på under 12 måneder. Lejeperioden kan strække sig over to indkomstår, men den samlede 
udlejningsperiode skal være under 12 måneder.
Såfremt en privat helårsbolig ikke benyttes af ejeren selv til beboelse, men udlejes i en periode på 12 
måneder eller længere, vil der være tale om erhvervsmæssig udlejning. Den erhvervsmæssige udlejning 
anses i disse situationer for at være startet ved udlejningens begyndelse.”
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
Spørgsmål og svar - Skatteudvalget

Svar (fortsat)
Derudover kan jeg generelt oplyse om, at en erhvervsmæssig udlejning beskattes som personlig indkomst 
efter reglerne i personskattelovens § 3, stk. 1, med mulighed for at fratrække de ud-gifter, der i årets løb er 
anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde erhvervsindkomsten. 
Selvom der ikke er tale om erhvervsmæssig udlejning, men om udlejning af en privat bolig, så er man 
skattepligtig af lejeindtægten. Lejeindtægten vil i disse situationer blive beskattet som ka-pitalindkomst. Det 
fremgår af personskattelovens § 4, stk. 6. 
Beskatning af lejeindtægt ved udlejning af privat bolig kan ske på to måder, enten ved brug af et bundfradrag 
eller et regnskabsmæssigt fradrag. Der skal ligeledes ses på, om udlejer er ejer, lejer eller andelshaver, da 
fradraget her er forskelligt. Reglerne herom fremgår af ligningslovens § 15 P.
Ved bundfradragsmetoden er lejeindtægten skattefri, så længe lejeindtægten ikke oversti- ger bundfradraget. 
Derimod sker der beskatning af den del af lejeindtægten, som oversti- ger bund-fradraget. Ved et 
bundfradrag er der ikke fradrag for omkostninger. 
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
Spørgsmål og svar - Skatteudvalget

Svar (fortsat)
Ved den regnskabsmæssige metode får man fradrag i lejeindtægten for de udgifter, man har haft i 
forbindelse med udlejningen. Disse udgifter kan bl.a. udgøres af de forholdsmæssige udgifter til el, gas, 
varme og ejendomsskat. Derudover vil der kunne ske en forholdsmæssig nedsættelse af 
ejendomsværdiskatten.
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2019.285.LSR – TfS 2019.356
En landbrugs- og stutterivirksomhed, hvor der var foretaget en omlægning af driften, og hvor 
der forelå en syns- og skønserklæring, kunne hverken før eller efter driftsomlægningen 
anses for erhvervsmæssigt drevet.

SKM2019.284.LSR – TfS 2019.357
En musiker, der i det pågældende indkomstår havde modtaget indkomst fra 19 forskellige 
indkomstkilder, måtte anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Et legat, der ikke 
havde relation til konkrete erhvervsmæssige aktiviteter, fandtes dog ikke at kunne indgå i 
virksomhedsindkomsten
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2019.282.LSR – TfS 2019.358
En aktivitet som døgnplejer måtte anses for at være lønmodtagerforhold og ikke selvstændig 
erhvervsvirksomhed. Ikke godtgjort, at der forelå udgifter, der kunne fratrækkes som 
lønmodtagerudgifter efter LL § 9, stk. 1.

SKM2018.609.LSR – TfS 2019.35
A var fortsat med at anvende virksomhedsordningen for indkomstårene 2008-2012, uanset at 
han efter salget af en ejendom i 2007 ikke længere opfyldte betingelserne for at anvende 
ordningen. Med rette, at SKAT havde foretaget ophørsbeskatningen i 2013 for indkomståret 
2009, jf. herved SKM2003.413.HR.
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2018.537.LSR – TfS 2018.778
Ved bedømmelsen af om et landbrug kunne anses for erhvervsmæssigt drevet, kunne der 
ikke inddrages indtægter i form af fleksjobydelser. Landbruget ansås herefter ikke for 
erhvervsmæssigt drevet, hvorfor der ikke kunne ske fradrag for underskud herved.

SKM2018.530.LSR – TfS 2018.756
Ikke godkendt fradrag for underskud ved udlejning af klagerens andelsbolig, idet udlejningen 
af andelsboligen ikke kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed.
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2018.385.SR – TfS 2018.623
Skatterådet bekræftede, at freelancere, som ville udbyde deres arbejdskraft via portalen A, 
ikke kunne anses for lønmodtagere ansat hos A alene ved, at A faciliterede betalingen 
mellem freelancerne og brugerne af platformen.

SKM2018.338.LSR – TfS 2018.564
Udleje af en garage kunne ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed, og 
virksomhedsordningen kunne således ikke anvendes.
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2017.739.ØLR – TfS 2018.116
Døgnplejevederlag for to piger i døgnpleje, skulle anses som lønmodtagerindkomst.
Landsretten fandt det ikke godtgjort, at skatteyderen i væsentlig grad havde afholdt 
nødvendige eller sædvanlige udgifter, der oversteg, hvad den fastsatte godtgørelse for 
plejeforholdet var forudsat at dække. Skatteyderen havde derfor ikke påtaget sig en opgave 
for egen regning og risiko.
Tidligere Afgørelsesdatabasen 13-3960872 – Indbragt for domstolene.
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2017.463.BR – TfS 2017.547
Tandlægepraksis var ikke erhvervsmæssig virksomhed – manglende rentabilitet

SKM2017.341.LSR – TfS 2017.420
En mindre landejendom, der var uden erhvervsmæssig aktivitet, men havde indkomster 
udelukkende hidrørende fra EU-tilskud og miljøtilskud, kunne ikke anses for erhvervsmæssig 
drevet. Virksomhedsordningen kunne derfor ikke anvendes.
Dissens 2:2.
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2017.99.SR – TfS 2017.173
Konsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende
Ved afgørelsen af, om A er selvstændig erhvervsdrivende, blev der lagt vægt på, at A havde 
etableret eget kontor, hvorfra arbejdet helt eller delvist udførtes. Endvidere var A ikke 
underlagt hvervgivers instruktionsbeføjelse, og spørger bestemte selv sin arbejdstid. Der er 
endvidere lagt vægt på, at A i forbindelse med opfyldelse af kontrakten selv afholdte udgifter 
til it, udstyr, abonnementer, kontor og arbejdsplads.
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Erhvervsmæssig virksomhed og VSO
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2017.63.LSR – TfS 2017.124
En landbrugsejendom, der gav underskud i en årrække, ansås ikke for erhvervsmæssigt 
drevet. Udlejning af en bygning til ikke nærtstående var erhvervsmæssig. Lejeren skulle 
foretage forbedringer på det lejede og skulle som følge heraf ikke betale leje i to år. Værdien 
heraf for udlejer fastsattes til 10.000 kr. pr. år i medfør af SL § 4, litra b.
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Aktiverne i VSO

Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2
Uddrag af lov nr. 144 af 19/3 1986, jf. lovbekendtgørelse nr. 1359 af 9/12 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 
1578 af 27/12 2019
Stk. 2. Aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer og præmieobligationer 
kan ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver. 
Konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, fordringer omfattet af lov om beskatning af 
fortjeneste ved afståelse af fast ejendoms § 6 D, stk. 1, andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens 
§ 1, stk. 1, nr. 3 og 4, obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, samt aktier og 
investeringsbeviser m.v., når aktier og investeringsbeviser m.v. er udstedt af et investeringsselskab, jf. 
aktieavancebeskatningslovens § 19, kan dog indgå i virksomhedsordningen.
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Aktiverne i VSO

Når et aktiv, som uretmæssigt indgår i VSO, efterfølgende skal udtages:

SKM2017.622.SKAT – TfS 2017.680
Styresignalet beskriver retsstillingen, når et aktiv indgår i virksomhedsordningen uden at betingelserne herfor 
er opfyldt, og aktivet derfor skal udtages af ordningen.
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Aktiverne i VSO
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2019.48.LSR – TfS 2019.125
Landsskatteretten fandt, at opsparingsmidler på en pensionsordning omfattet af PBL § 53 A i de i afgørelsen 
nævnte tilfælde kunne placeres i VSO og investeres i værdipapirer, der ikke var omfattet af ABL § 19, uden 
at dette medførte en privat hævning i virksomhedsordningen.
Tidligere SKM2017.631.SR – TfS 2018.6 – Påklaget til SANST/LSR.

SKM2019.25.SR – TfS 2019.105
Ledig kapital i VSO til investering i investeringsvine udgjorde en hævning, da investorerne ikke drev 
næringsvirksomhed med køb og salg af vinprodukter.
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Aktiverne i VSO
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2019.406.SR – TfS 2019.484
Indskud i et investeringsselskab, omfattet af ABL § 19, ansås ikke for en privat hævning.

SKM2019.404.SR – TfS 2019.486
Investeringsselskab omfattet af ABL § 19 kunne indgå i virksomhedsordningen.

SKM2019.243.LSR – TfS 2019.314
Erhvervelse af konvertible obligationer skulle anses for en privat hævning.
Dissens 3:1.
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Aktiverne i VSO
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2018.652.LSR – TfS 2019.64 – Indbragt for domstolene
En sælgerfinansiering, der måtte anses for privat og ikke erhvervsmæssig, i forbindelse med overdragelse af 
en virksomhed fra to ægtefæller til deres søn, kunne ikke indgå i VSO.

SKM2018.647.LSR – TfS 2019.65
En selvstændig erhvervsdrivende, der drev virksomhed med anvendelse af VSO, kunne anvende 
overskudslikviditet til placering i en erhvervsobligation, uden at det ville medføre en hævning.
Dissens 3:1.
Tidligere SKM2017.717.SR – TfS 2018.96 – Påklaget til SANST/LSR.
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SKM2018.217.SR – TfS 2018.438
Skatterådet fandt, at 2 renteswapaftaler kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, 
selv om en del af de underliggende erhvervsmæssige lån via valutaswaps reelt var omlagt til en anden 
valuta. Den tekniske hovedstol af renteswapaftalerne oversteg ikke den erhvervsmæssige gæld i den 
pågældende valuta.
Skatterådet fandt, at overførsel af renteswapaftalerne til virksomhedsskatteordningen skulle ske ved udløbet 
af det første indkomstår, hvor swapaftalerne ved skatteansættelsen anses for at have tilknytning til 
erhvervsmæssig virksomhed.
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SKM2017.731.LSR – TfS 2018.105
En fordring, som en minkavler erhvervede ved salg af en minkbesætning inkl. minkskind til et af sælger ejet 
anpartsselskab, kunne ikke placeres i sælgers personlige virksomhedsordning.
Tidligere SKM2015.610.SR – TfS 2015.835 – Indbragt for landsskatteretten.

SKM2017.545.LSR – TfS 2017.621
Landsskatteretten fandt, at et sælgerpantebrev, der var oprettet som led i overdragelsen af en 
landbrugsejendom, kunne indgå som et erhvervsmæssigt aktiv i sælgerens fortsatte virksomhedsordning.
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SKM2017.427.SR – TfS 2017.504
Hvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at 
have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed. Kontrakterne kan placeres i VSO.

SKM2017.426.SR – TfS 2017.505
Hvedefutures for en planteavler, der allerede havde solgt sin hvede, kunne ikke anses for at have tilknytning 
til erhvervsmæssig virksomhed.



Master i skat
Erhvervsbeskatning

Aktiverne i VSO
Domme, kendelser og bindende svar

SKM2017.425.SR – TfS 2017.506
Hvedefutures for en svineproducent, der indgås for at prissikre kommende forbrug af foderhvede og 
foderbyg, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.

SKM2017.70.LSR – TfS 2017.137
En begrænset skattepligtig persons obligationsbeholdning og bankindestående, der hidrørte fra salg af en 
virksomhed med fast driftssted her i landet, og som var placeret i virksomhedsordningen, måtte anses for 
erhvervsmæssige aktiver, således at der ikke var grundlag for at anse midlerne for privat hævet i 
virksomhedsordningen.
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Blandet benyttede aktiver i VSO

Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 3
Uddrag af lov nr. 144 af 19/3 1986, jf. lovbekendtgørelse nr. 1359 af 9/12 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 
1578 af 27/12 2019
Stk. 3. Aktiver, der benyttes både til erhvervsmæssige og private formål, indgår ikke i den selvstændige
erhvervsvirksomhed. Dog indgår i virksomheden den erhvervsmæssige del af en ejendom, der både tjener til
bolig for ejeren og anvendes erhvervsmæssigt i væsentligt omfang. Ejendomme som nævnt i
ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 6-8, indgår i virksomheden med den del af ejendommen, der ikke tjener
til bolig for ejere. Anskaffelsessummen for ombygning, forbedringer m.v. af den erhvervsmæssige del af
sådanne ejendomme indgår ligeledes i virksomheden. Biler, telefoner, datakommunikationsforbindelser og
computere med tilbehør, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, kan indgå i virksomheden. Ved
fastsættelse af værdien af privat benyttelse af aktiver, der indgår i virksomheden, finder ligningslovens § 16
tilsvarende anvendelse. For biler, der indgår i virksomheden og benyttes både erhvervsmæssigt og privat,
finder ligningslovens § 9 C, stk. 7, tilsvarende anvendelse.
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SKM2018.482.LSR – TfS 2018.724
Ved ændring af en landbrugsejendoms vurderingsmæssige status til beboelse ansås ejendommen for hævet 
i virksomhedsordningen og overført til privat. Virksomhedsordningen kunne fortsat anvendes, idet klageren 
ansås for at drive erhvervsmæssig virksomhed med bortforpagtning.

SKM2018.467.LSR – TfS 2018.698
SKAT havde ikke godkendt en ejendom som erhvervsmæssig, hvorfor ejendommen blev anset for hævet i 
virksomhedsordningen i indkomståret 2013. Dette medførte, at tidligere opsparet overskud i ejendommen 
kom til beskatning. Landsskatteretten stadfæstede, at ejendommen blev anset for hævet i 
virksomhedsordningen, men ændrede afgørelsen i forhold til den værdi, som ejendommen skulle anses 
hævet til.
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SKM2017.95.LSR – TfS 2017.171
Driften af et feriecenter var erhvervsmæssig virksomhed, og A kunne anvende VSO. Den i 
vurderingsmæssig henseende anvendte benyttelseskode fandtes ikke at kunne tillægges afgørende 
betydning, idet den måtte anses for åbenbart forkert.
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Bruttometoden i VSO

Virksomhedsskatteloven § 2, stk. 4
Uddrag af lov nr. 144 af 19/3 1986, jf. lovbekendtgørelse nr. 1359 af 9/12 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 
1578 af 27/12 2019

Stk. 4. Beløb, der overføres mellem virksomhedsordningen og privatøkonomien, skal bogføres særskilt for
hver post med virkning fra det tidspunkt, hvor overførslen finder sted, jf. dog stk. 5.
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SKM2019.346.SR – TfS 2019.427
Skatterådet fandt, at det bruttoprincip, der gælder ved overførsel af aktiver og gæld til VSO fra den 
skattepligtiges samlede formue, ikke finder anvendelse, når der som i denne sag er tale om en arvet 
virksomhed, der skal tilføres en eksisterende VSO, og hvor de arvede aktiver ikke har været anvendt privat 
af arvingen. I dette tilfælde kan tilgangen på indskudskontoen efter Skatterådets opfattelse opgøres som et 
nettobeløb, således at den til ejendommene knyttede gæld kan modregnes i tilgangen på indskudskontoen. 
Det beløb, der skal tilgå indskudskontoen (nettobeløbet) kommer dermed i overensstemmelse med det 
arvede beløb.
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Ny litteratur

Kapitel 8
Er udlejning af fast ejendom altid en erhvervsmæssig virksomhed af Advokat (L) Bodil Christiansen 
Kapitel 16
Retssikkerhed: Eksempler fra virksomhedsordningen af Knud Maegaard, agroSkat

SKAT MED OMTANKE – Festskrift til advokat Tommy V. Christiansen. Forlaget Ectuto – ISBN 978-
87-420-0029-8. 

Festskriftet kan downloades gratis på dette link:
https://tvc.dk/publikationer/skat-med-omtanke-festskrift-til-advokat-tommy-v-christiansen/

https://tvc.dk/publikationer/skat-med-omtanke-festskrift-til-advokat-tommy-v-christiansen/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40

