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Der kan være mange gode grunde til at anvende virksomhedsskatteordningen, når du driver selvstændig
virksomhed. De primære fordele er et større skattemæssigt fradrag for renteudgifter samt muligheden for
at opspare årets overskud og derved udskyde beskatningen heraf.
Kravet til anvendelse af virksomhedsordningen er, at du driver erhvervsmæssig virksomhed.
Solcelleanlæg
Muligheden for at opretholde virksomhedsordningen for virksomheder, der ophører med anden
erhvervsmæssig virksomhed og herefter udelukkende har solceller, kan være interessant i en situation,
hvor der eksempelvis i årenes løb er opsparet kr. 1 million i virksomhedskatteordningen, fra drift af anden
erhvervsmæssig virksomhed.
Da der kun er afregnet en aconto skat af det opsparede overskud, vil det udløse en stor topskat, såfremt
der skal ske beskatning af det opsparede overskud på kr. 1 million på èn gang, i det år du ophører med
anden erhvervsmæssig virksomhed.
I den situation, hvor du også har solceller, vil driften heraf under visse forudsætninger betyde, at du fortsat
kan opretholde virksomhedsskatteordningen.
Kravene er blandt andet,
- at aftale om køb af solcellerne er sket før den 20. november 2012,
- at regnskabsmetoden har været anvendt, og at resultatet dermed har indgået i
virksomhedsordningen,
- at solcelleanlægget er tilsluttet elnettet
Driften anses hermed for erhvervsmæssig virksomhed og virksomhedsordningen kan derfor anvendes og
dermed også opretholdes, selvom du frasælger eller ophører med anden virksomhedsaktivitet.
Forældrekøbslejligheder
Drift af de såkaldte forældrekøbslejligheder har hidtil været anset som erhvervsmæssig virksomhed, og det
har dermed været muligt at opretholde virksomhedsskatteordningen ved blot at have en
forældrekøbslejlighed.
Regeringen har i forbindelse med Finansloven for 2020 besluttet, at virksomhedsskatteordningen fra år
2021 ikke mere må anvendes, når der drives virksomhed med udlejning til nærtstående, hvilket altså
omfatter udlejning til børn.
Hvordan indarbejdelse af denne beslutning kommer til at foregå, bliver først besluttet i foråret 2020, men
indtil videre, kan virksomhedsskatteordningen anvendes såvel for indkomståret 2019 og 2020.

