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Økonomiaften – Aulum – 2023 

Søren Laursen - Økonomirådgiver, Cand.merc.Aud., HD(R)

SKATTESTRATEGI 
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Regeringsgrundlaget

Overordnet 

• Regeringen vil samlet set nedbringe de danske skatter og afgifter

• Regeringen vil ikke gøre det dyrere at være dansker eller drive

virksomhed

• Regeringen vil tage afsæt i et skattestop:

En hævet skat eller afgift, skal medføre en tilsvarende reduktion af en

skat eller afgift (undtaget tobaksafgifter)

Regeringsgrundlaget

Detaljer skat  

• Tre former for topskat:

• Lille topskat på 7,5 pct. af indkomst mellem 618.380 kr. og (2023) og

750.000 kr.

• En mellem topskat på 15 pct. af indkomst mellem 750.000 kr. og 2.500.000

kr. (topskat 15 pct. som vi kender i dag)

• En top-topskat på 20 pct. af indkomst over 2,5 mio. kr.

• Beskæftigelsesfradraget skal hæves – Anslået til 8.800 kr. i større max

• Arveafgiften for virksomhedsandele skal sænkes fra 15 pct. til 10 pct.
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Regeringsgrundlaget

Detaljer skat  

• Tidshorisont for planerne om skat er ukendt 

• Men især ændringer af topskatteberegning og beskæftigelsesfradrag 

vurderer jeg er relativt lette at gennemføre med tilbagevirkende kraft 

• Lovprogram frem til sommerferien omtaler intet om topskat m.v.

• NB: Afskrivningssatsen på bygninger er sænket til 3 pct. pr. 1. januar 

2023 

Skattetrappe 2023

25,9 % kommune og kirkeskat af skattepligtig indkomst

12,09 % bundskat af personlig indkomst

+ positiv nettokapitalindkomst

15 % topskat af personlig indkomst

+ positiv netto kapitalindkomst

Beskæftigelsesfradrag max ved 428.169 kr. før AM-bidrag

Jobfradrag (2.700 kr.) 

Skrå skatteloft 52,07 % + kirkeskat
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Skattetrappe SVM regering?

8 %

1) Efter AM-bidrag    48.000

2) Før AM-bidrag      52.200

Personlig indkomst

2023-satser

Bundskat 12,09 %

Topskat 15 %

Kommuneskat fx 25 %

Kirkeskat fx 0,7 %

40,2?? %

42,8 %

56,6 %

Skatteprocent

690.000 

750.000408.450

2.300.000 

2.500.000

49,1 %

Beskæftigelsesfradrag 

568.800 

618.300

61,6 %
Ny toptop

Skat +5%Ny topskat +7,5%

Ny mellemskat +7,5% (før 15%) 

Aktieindkomst

Skatteprocent 

Beløbsgrænse (2023)

27 pct./42 pct.

58.900 kr.

Dobbelt for et ægtepar = 117.800 kr.
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Beskatning af selskaber 

• Indkomstskat i selskabet  = 22 %

• Restoverskud i selskabet efter selskabsskat = 78 %

• Skat af restoverskud ved udbetaling, under grænse = 27 %

• Samlet skat 22 % + 21,06 % = 43,06 %

• Skat af restoverskud ved udbetaling, over grænse = 42 %

• Samlet skat 22 % + 32,76 % = 54,76 %

• Aktieindkomst med 42 pct. vil være billigere end top-topskat 

Beskatning af dødsboer  

Bobeskatningsindkomsten beskattes med 50 pct. 

Særlige regler 

• Hvis aktiver eller nettoformue i dødsboet overstiger 3.160.900 kr. 

(2023) er det skattepligtigt 

• Ellers er det skattefrit. 
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Skatteniveauer 

• Slut med indkomst til 2 * personfradrag

• Topskatteniveau ved stabilt højt indkomstniveau 

Ægtefælles indkomst med i spil – Lønaftale eller medarbejdende ægtefælle 

• Minimum indkomst i balance med privat udtræk 

• Stor VSO opsparing under topskatteniveau kan kun forsvares ved sikkerhed om 

succession, - og succession er kun måske (begrænsninger i succession med L133) 

• Løn ud af selskabet 

• Aktieudbytte ud – Minimum 2 * 58.900 kr. 

• Pensionsindskud 

Udskydelse af skat 

Kapitalværdi af udskydelse af skat => Låne til 0 rente

Plus på kapitalværdi af udskydelse af skat

MEN husk respekt for udskudt skat

Afskrivninger og VSO-opsparing er ok selvom slutskat hæves fra f.eks. 40 pct. til 56 pct. 

Tidshorisont skal blot være lang nok 

Men husk ALTID vigtigt at se på faktuel skattebetaling kontra udtræk til 

privat 
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Hvorfor betale skat? 

Fordi det indgår i denne ligning 

Egenkapital = Afdrag på gæld + betale skat 

Løbende skattebetaling giver alt andet lige højere egenkapital

/soliditet i årsrapporten 

 Betaling med ca. 40 pct. 

 Hensættelse med 56,7 pct. 

Hvad kræver efter skat penge?????? 

Hvorfor betale skat? 

Privat kontant 

Forbrugsudgifter 

Forsikringer og kontingenter 

Ferie og fester 

Biler, herunder afskrivninger 

Børn – Daginstitution, efterskole, uddannelse, gaver, m.v. 

Afdrag gæld 

Opsparing – pension – arv  

Drømmene 

500 tkr. før skat? 

700 tkr. før skat? 
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Pensionsordning

Pensions

opsparing

Død

Kritisk

sygdom

Tab af

Erhvervs

evne

Pensions

opsparing

Afdrag

gæld

Værdipapirer

Øvrige

investeringer

Indlån 

Likviditet / 

Allokering formue

Investeringer

Skattestrategi

Skattereform eller ej 

Opmærksomhed på skattemiljøer og formuemiljøer 

Herunder skat af løbende indkomst fra VSO eller selskab, og skat af 

aktieindkomst 

• Eventuelt ægtefælle i spil 

Indkomst balanceret af med privat udtræk (eller omvendt) 
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Opmærksomhed på prisen ved slutbeskatning når skatten udskydes 

• Marginalskatter i VSO eller i selskab, og skat i dødsbo 

• Indregn gaveafgift i kalkulen 

Opmærksomhed på forskellen ved ca. 40 pct. skat løbende, kontra 22 

pct. i VSO eller selskab  

Har du råd til at betale lidt mere i skat løbende, - eller har du råd til at 

lade være??? 

Skattestrategi

Skattereform eller ej 

Tak for jeres 

medvirken 
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