
Fem gode råd om selvangivelsen
Gør selvangivelsen til et aktivt valg – ikke en passiv efterrationalisering



Faktisk bør skat planlægges helt frem til pensionen, 
og selvangivelsen skal ses i et livsperspektiv.

Selvangivelsen er det ultimative punktum for 
et regnskabsår. Men inden du arkiverer den, 
er der god grund til at tage et ekstra kig 
på tallene. Selvangivelsen fortæller nemlig 
meget mere om din tilgang til din økonomi, 
end du er klar over. 

Under virksomhedsskatteordningen har du 
en enestående mulighed for at betragte 
selvangivelsen - og især din indkomst og 
skat - i et længere perspektiv end ét år 
ad gangen. 

For at få mest muligt ud af din indkomst set 
over mange år er spørgsmålet derfor: Hvor-
når i livet du skal beskattes af din indkomst, 
frem for hvor meget skat skal du betale i 
år? Det kræver lidt planlægning, men som 
virksomhedsejer har du mulighed for dette. 
Du kan få hjælp til den skattetekniske del, 
men du kan med fordel give din selvangivel-
se mere opmærksomhed – måske endda 
meget mere opmærksomhed, end du havde 
forventet, den ville kræve af dig. 

Sådan bliver selvangivelsen bedre 
Hvis du først tænker over, hvad du skal be-
tale i skat, når året er omme, er du for sent 
ude. Det er i starten af året, at du lægger en 
plan for omsætning, omkostninger, skat og 
privatforbrug for året, og hvordan du opti-
merer din skat frem mod pensionsalderen.

Økonomisk planlægning er langtfra kun for 
multinationale selskaber. Som ejerleder un-
der virksomhedsskatteordningen har du rig 
mulighed for at planlægge din og virksom-
hedens økonomi. 

1.   Hvis du skal bruge penge i din privat-
økonomi, kan det være dyrere for dig at 
trække penge ud af din virksomhed og 
blive fuldt beskattet af dem, end hvis du 
fx betaler afdrag på din private gæld

2.   Hvis du sparer op til pension, kan det 
være smartere og mere fleksibelt at 
administrere nogle af pensionspengene 
i virksomheden i stedet for at overføre 
dem alle til en pensionsordning. Ved at 
lade pengene stå i virksomheden kan 
du reducere eller helt undgå at betale 
topskat, og du sparer samtidig op til en 
pension, du selv er herre over. De opspa-
rede penge kan investeres i investerings-
foreninger eller ejendomme, og du kan 
trække pengene ud efter behov, når du 
går på pension. 

3.   Hvis du er i tvivl, så er tommelfingerreg-
len, at det altid bedst kan svare sig for 
dig at have penge stående i virksomhe-
den. Så har du likviditet til udvikling af  
virksomheden – eller opsparing. Du får 
kapitalafkast, dvs. rente, af de penge, du 
lader stå i virksomheden.

Vidste du, at …
… opsparing i virksomhedsordningen 
giver dig mulighed for omklassificering 
af indkomst, 
hvilket giver dig skattefordele? 

… det bedre kan betale sig at spare 
op i en virksomhedsordning end i en 
pensionsordning? Du betaler samlet 
set mindre i skat af dine penge og får 
en fleksibel pensionsordning, du selv 
administrerer 



Hvad kan Deloitte hjælpe dig med?
Deloitte er lokalt forankret i mange danske 
byer og yder personlig, uvildig rådgivning 
inden for alle de områder, der berører din 
virksomheds eller din private økonomi. 

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 

Her er fem gode råd, så du undgår faldgruberne  
og kan træffe et bevidst valg om din virksomheds omstrukturering. 

1.   Vær klar til forandring. Den største udfordring er, at virksomheder ikke forbereder 
sig på kommende ændringer, og at ejerformen derfor er uhensigtsmæssig i 
forhold til omkostningen ved at foretage en forretningsmæssig ændring. Husk 
de tre års karensperiode inden evt. køb, salg, udskillelse i flere selskaber eller 
generationsskifte. 

2.   Inddrag kompetente rådgivere. Spørg professionelle til råds og lad dem bringe dig 
fra A til B. Du kan også stille dem til ansvar for processen og eventuelle økonomiske 
krav fra SKAT. Det er et meget komplekst område, som kræver viden og erfaring at 
håndtere korrekt. 

3.   Vurder løbende din ejerform. Har du den rette ejerform og passer den stadig til 
den retning, virksomheden udvikler sig i? Vurder løbende din ejerform, for din 
virksomhed er organisk, og tingene kan hurtigt ændre sig. 

4.   Få skilt aktiverne fra hinanden. Erhvervsejendomme er blevet en klods om benet 
for mange virksomheder, fordi værdien er faldet de senere år. Derfor kan det give 
god mening at skille ejendomme fra driften, hvis du ønsker at få fx nye partnere 
ind. Med en skattefri omstrukturering udskyder du skatten mod at acceptere en 
karensperiode, hvor du ikke må sælge virksomhederne i tre år. 

5.   Gør klar til næste generation. Det er en god idé at omstrukturere i god tid inden et 
generationsskifte i virksomheden. Når man nærmer sig de 60 år, kan det ofte være 
for sent. Der er ingen grund til at vente med omstruktureringen, hvis du ved, at det 
er den rette vej for virksomheden. For at opnå skattefrihed kan rorpinden typisk 
tidligst gives videre tre år efter en eventuel omstrukturering. 
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