
Fem gode råd om personskat
Din privatøkonomi fortjener samme 
opmærksomhed som virksomhedens økonomi



Sæt spot på din privatøkonomi
Ejerlederes primære fokus er virksomhe-
dens forretningsmæssige og økonomiske 
dispositioner, og det samme gælder for de 
direktører, topledere og andre nøglemedar-
bejdere, som man har ansat. Ofte kan det 
være svært at give de privatøkonomiske 
planer og dispositioner den samme op-
mærksomhed og omtanke, og resultatet er,  
at gevinsten ved det hårde arbejde kan sejle 
helt forbi. 

Det lyder banalt. Men faktum er, at mange 
overser værdien ved en optimeret person-
skat og privatøkonomi. Der er ofte penge 
at spare, enten nu eller på sigt. Derudover 
giver det overblik og ro i maven at få et 
grundigt tjek af ens egen private økonomi. 

Hvad skal du være opmærksom på?
Du skal først om fremmest være opmærk-
som på at optimere din personskat. Det vil 
sige, at du betaler den rigtige skat - hverken 
for meget eller for lidt. 

Faktorer som lønpakke, firmabil, fast ejen-
dom, lån og formuepleje har indflydelse på 
din personskat. Måske kan din lønpakke 
sammensættes mere hensigtsmæssigt ud 
fra en skattemæssig betragtning, herunder 
fordelingen af kontantløn, medarbejdergo-
der, bil og pension? 

Måske kan det være fordelagtigt for dig at 
optage lån i dit hus i stedet for at trække 
penge ud af virksomheden? Eller måske skal 
du optage lån i virksomheden i stedet for at 
forhøje din private kassekredit? 

Uanset om du driver virksomhed under sel-
skabs- eller virksomhedsskatteordningen, 
kan der være store gevinster at hente.

Glem ikke privatøkonomien
Derudover bør dine bankmæssige forhold 
også indgå i den samlede vurdering af, hvor-
dan du kan optimere din personskat og din 
privatøkonomi. Findes der bedre lånemulig-
heder for dig? Kan de skattemæssige og 
privatøkonomiske konsekvenser ved køb 
og finansiering af bolig forbedres? Bør 
forbrugskreditter omlægges til lån? Har du 
overblik og styring over privatøkonomien? 
Hvilke midler vil være bedst at investere i 
aktier og obligationer, og hvad betyder det 
for personskatten? 

Det kan virke uoverskueligt, fordi der er 
mange muligheder for at optimere person-
skatten og dermed også privatøkonomien. 
Men du behøver kun at gå ét sted hen. 
Det vigtigste for dig er, at rådgivningen er 
uvildig, og at du ikke selv behøver at sætte 
dig ind i lovgivning og forhandle med de 
forskellige udbydere.

Vidste du, at …
… du måske har penge til gode hos 
Skat, hvis du har arbejdet i udlandet? 
Skat har indført en ændret praksis 
for beregning af personfradrag med 
tilbagevirkende kraft, hvilket 
nedsætter skatten.

… Deloitte har udarbejdet en liste 
med 10 gode skatteråd ved juletid? 
Gennemgå dine skattemæssige 
dispositioner inden årets udgang, så 
du undgår at betale restskat og 
udnytter dine fradrag optimalt.

… Deloitte publicerer hvert år 
gældende skattesatser og 
beløbsgrænser for personer? Få et 
overblik over skatter og fradrag år 
for år.



Hvad kan Deloitte gøre for dig?
Deloitte er lokalt forankret i mange byer i 
Danmark og har skatteeksperter på samt-
lige kontorer. Vi yder personlig rådgivning 
og hjælper dig med at få overblik over alle 
dine privatøkonomiske forhold. 

Vi kortlægger din økonomi, rådgiver om 
skatteoptimering, optimering af bl.a. 
lønpakke, lån og investeringer, og dit 
private husholdningsbudget. Deloitte er 
100% uvildige og sælger ikke finansielle 
produkter. Vi rådgiver dig og håndterer 
alle dine privatøkonomiske forhold, så du 
opnår optimale betingelser og en korrekt 
udarbejdet selvangivelse. 

Med Deloitte på sidelinjen får du en kom-
petent ressource, som leverer høj kvalitet, 
uanset hvor små eller store dine behov er 
for assistance og rådgivning. Når din virk-
somhed vokser, vokser vi med dig. Vi har et 
omfattende kompetenceapparat klar både 
i Danmark og i resten af verden, hvilket 
sikrer dig mest mulig værdi. 

Fem gode råd

 • Optimer din lønpakke. Kan din lønpakke sammen- 
sættes mere hensigtsmæssigt i forhold til skat? Har du/din HR-afdeling vendt alle 
sten i forhold til fradrag for bil og kørselsgodtgørelse, pension, forsikringer og andre 
personalegoder, etc.? 

 • Få styr på dine lån og investeringer. Hvordan ser din lånesammensætning ud, og 
har du de rette private lån? Tilbyder din bank dig de bedste vilkår på markedet? Har 
du investeret mest optimalt skattemæssigt i forhold til din risikovillighed? 

 • Få sparring til privatbudgettet. Det er banalt - men uden overvågning og styring 
kan privatbudgettet hurtigt blive udhulet, og frugten af arbejdsindsatsen går tabt. 
Sparring til privatbudgettet kan være uvildige øjne på indtægter og udgifter og 
metoder til at overvåge og styre privatøkonomien. 

 • Tilbyd dine topmedarbejdere uvildig rådgivning. Hvis det giver mening for dig at 
optimere din personskat og din privatøkonomi, vil det formentlig  
også give værdi for dine topmedarbejdere.  Overvej, om uvildig privatøkonomisk 
rådgivning ikke bør være et medarbejdergode til dem, så de - ligesom du - får mest 
muligt ud af deres løn.

 • Overvej næste faste for din virksomhed. Har du tænkt over, hvad der skal 
ske med din virksomhed i fremtiden? Vil du give virksomheden videre til næste 
generation, sælge til konkurrenten eller have nye partnere med om bord? 
Personskatten bliver berørt af det valg, du træffer. Vær på forkant og få opstillet 
forskellige scenarier og deres betydning for din personskat, inden du træffer valget. 
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