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1.1. Indledning 

Siden 2010 har der været en stigning af omdannelser fra virksomheder i personligt regi til kapital-

selskaber (aktie- og anpartsselskaber) på 88 stk.
1
 

 

Tabel 1 

År 2010 2011 2012 

Antal omdannelser  

(ApS og A/S) 
571 666 659 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Ses der på antal omdannelser i 2013 kontra 2012, er der pr. 24. februar 2013 allerede foretager 133 

omdannelser, hvor der i 2012 på samme tidspunkt kun var foretaget 123. Det vil sige en stigning på 

10 på blot et år, hvis det forudsættes, at denne stigning fortsætter i resten af 2013, vil der fra 2012 til 

2013 være en stigning på ca. 60 omdannelser. 

 

På grund af denne stigning er det interessant at se på, hvorfor nogle ejere af personligt drevne virk-

somheder ønsker, at videreføre deres virksomhed i selskabsform. 

 

Ofte vil en omdannelse være motiveret ud fra en risikobetragtning, generationsskifteovervejelser 

eller muligheden for at stifte et holdingselskab. Derudover stilles der ikke så mange krav til opstart 

af en virksomhed i personligt regi, som der gør ved opstart af et anpartsselskab eller aktieselskab. 

Derfor vælger en del iværksættere at starte virksomheden op i personligt regi. Senere hen, når virk-

somheden har passeret opstartsfasen, vælger virksomhedsejeren at omdanne virksomheden til et 

kapitalselskab. Det er desuden ikke ualmindeligt, for en ny opstartet virksomhed, at generere under-

skud det første år. Mange vælger derfor, at starte i personligt regi, for på den måde, at udnytte un-

derskuddet i den personlige indkomst. 

 

Udover de ovennævnte betragtninger skal der også gøres overvejelser om, hvorvidt omdannelsen 

skal være skattefri eller skattepligtig. Dette har forskellige skattemæssige konsekvenser for både 

virksomhedsejeren og selskabet. 

 

                                                 
1
  www.CVR.dk – Selskabsregistreringer – http://www.cvr.dk/Site/Forms/PublicService/CompanyRegSearch.aspx 

http://www.cvr.dk/


Kapitel 1 - Indledning_________________________________________ 
 

5 

 

1.2. Problemformulering 

Som nævnt i indledningen vælger mange virksomhedsejere i dag, at omdanne deres erhvervsvirk-

somheder til selskabsform. Dette afgangsprojekt vil i en konkret situation redegøre for, hvilken om-

dannelsesform der vil være mest fordelagtig. 

 

 Hvad er en skattepligtig virksomhedsomdannelse? 

 Hvad er en skattefri virksomhedsomdannelse? 

 Hvornår på året er det muligt, at gennemføre en omdannelse? 

 Hvilken indflydelse har det, at ejeren af den personlige virksomhed har benyttet virksom-

hedsskatteordningen forud for omdannelsen? 

 Vil der være fordele ved ikke at omdanne hele virksomheden, men bibeholde en del af virk-

somheden i virksomhedsskatteordningen - og i så fald hvilke? 

 Hvilke andre omdannelsesmuligheder, bør der overvejes foruden anpartsselskaber og aktie-

selskaber? 

1.3. Afgrænsning 

Den valgte titel og problemstilling åbner for en masse relaterede emner, hvorfor det er nødvendigt 

at foretage afgrænsninger. 

 

Der afgrænses ved, at undlade omdannelse af interessentskaber mv. sådan, at vores opgave tager 

udgangspunkt i en omdannelse af en virksomhed med kun én ejer. Desuden omhandler afgangspro-

jektet kun omdannelse af virksomheder, som tidligere har benyttet virksomhedsskatteordningen. 

Der afgrænses derved også for regler i personskatteloven udover det omfang, som findes relevant 

for opgaven. 

 

Reglerne i virksomhedsordningen vil kun kort blive gennemgået de steder, hvor det findes relevant, 

da emnet har ikke væsentlig betydning for besvarelse af problemformuleringen. 

 

Der afgrænses herudover fra omdannelse ved brug af skuffeselskaber, da dette set i forhold til pro-

blemformuleringen, ikke anses for værende væsentligt. Skuffeselskabet vil dog kort blive nævnt, 

hvor det er en naturlig del af besvarelsen. 

 

Der er i case virksomheden CC Consulting opstillet en række senarier, som der skal tages stilling til 

ved omdannelsen. Afgangsprojektet beskæftiger sig udelukkende med disse senarier. 
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Der afgrænses for områder som aktieombytning, fusion, generationsskifte, spaltning mv. der kan 

gennemføres i årene efter virksomhedsomdannelsen. Områderne vil dog blive nævnt i afgangspro-

jektet, hvor det findes naturligt. 

 

Desuden afgrænses der fra, at behandle omdannelser i forbindelse med dødsboer, da dette ikke er 

væsentligt i forhold til problemformuleringen. 

 

Det er den skattemæssige behandling af omdannelsen, der bliver taget udgangspunkt i, hvorfor der 

alene vil blive inddraget regnskabsmæssige aspekter, hvor det findes væsentligt. 

1.4. Metode 

Den benyttede metode vil være deduktion, idet der benyttes en generel teori, som testes på en speci-

fik virksomhed. 

 

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i de danske skattelove og praksis på området. I tilfælde hvor 

det er relevant, vil der blive henvist til retskilder. 

 

Der tages udgangspunkt i en case virksomhed, hvori der er opstillet forskellige senarier. Ud fra dis-

se senarier vil der blive foretage beregninger og analyser, som i sidste ende skal danne grundlag for 

afgangsprojektets konklusion. Afgangsprojektet vil beskæftige sig med både muligheden for en 

skattepligtig- og en skattefri virksomhedsomdannelse. Der vil i begge tilfælde tages udgangspunkt i 

case virksomheden. 

 

Afgangsprojektet bygger på kvalitative sekundære data i form af lovgivning, cirkulærer, praksis på 

området samt fagbøger. 

 

De relevante virksomhedsformer, herunder beskatning af disse, samt anvendelse af virksomheds-

ordningen vil kort blive beskrevet. 

 

I den endelige konklusion, vil der blive taget stilling til, om en skattefri eller en skattepligt omdan-

nelse vil være den bedste mulighed for Carsten Christiansen. Det vil desuden blive diskuteret, om 

der er andre muligheder for Carsten. 
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1.5. Målgruppe 

Afgangsprojektets målgruppe består af revisorer, der skal rådgive om emnet. Det forudsættes, at 

læseren har et grundlæggende kendskab til skatteret. Det mest naturlige er, at benytte en revisor 

som rådgiver ved omdannelse, hvorfor revisorer anses som den oplagte målgruppe. 

 

Selvom det forudsættes, at målgruppen er regnskabskyndig, behøver denne ikke nødvendigvis at 

have kendskab til eller have udført en virksomhedsomdannelse. Emnet vil blive behandlet således, 

at målgruppen vil få en forståelse af, hvad en virksomhedsomdannelse indebærer. 

1.6. Kildekritik 

Case virksomheden, som der i afgangsprojektet tages udgangspunkt i, er en allerede eksisterende 

virksomhed, som er blevet anonymiseret. Regnskabet vurderes ikke at være væsentlig fejlbehæftet, 

da det har været underlagt review. Der er i regnskabet foretaget enkelte moderniseringer således, at 

regnskabet indeholder de nødvendige senarier til brug for besvarelse af afgangsprojektets problem-

formulering. Der er dog tale om et regnskab af ældre dato, hvor der ikke er reguleret for nutidens 

markedsforhold. 

 

De øvrige kilder, som er anvendt i afgangsprojektet, består primært af litteratur anvendt på CBS 

samt lovgivning og retskilder. Det vurderes derfor, at alle kilder er troværdige. Al anvendt litteratur 

er af nyere dato og den anvendte lovgivning er den gældende for indkomstårene 2012 og 2013.  
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Besluttes det at starte en virksomhed op, er der flere overvejelser, der skal tages i betragtning. Nog-

le af de betragtninger, der skal tages op til overvejelse er blandt andet, hvilken virksomhedstype 

skal der benyttes og hvilken indflydelse vil virksomhedstypen have på beskatningen af ejeren. 

 

Står valget imellem en virksomhed i personligt regi og et kapitalselskab, skal man for eksempel 

være opmærksom på, hvilke risici man er villig til at løbe, hvilken kapital man har til rådighed, 

hvilke regnskabskrav der skal opfyldes samt hvilken indflydelse det endelige valg får for skattebe-

regningen. 

  

De væsentligste forskelle mellem de to virksomhedstyper vil blive nærmere beskrevet nedenfor. 

2.1. Enkeltmandsvirksomhed 

En enkeltmandsvirksomhed er en personlig ejet virksomhed med én ejer. Det at der ingen generelle 

lovkrav er om, hvorledes en enkeltmandsvirksomhed skal drives, gør denne til en udbredt virksom-

hedsform. 

2.2. Kapitalselskab 

Et anpartsselskab (ApS) og et aktieselskab (A/S) er begge kapitalselskaber. Kapitalselskaber kan 

ejes af enten en eller flere ejer – disse betegnes som anpartshavere eller aktionærer. Ved opstart af 

et kapitalselskab er der visse krav til stifteren. Er stifteren et andet selskab må denne, hverken være 

under betalingsstandsning eller under konkurs. Stifteren må ikke være umyndig eller under værge-

mål, hvis der er tale om en fysisk person
2
.  

2.3. Hæftelse 

Enkeltmandsvirksomhed 

I en enkeltmandsvirksomhed hæfter indehaveren solidarisk overfor virksomheden med hele sin pri-

vate formue, hvilket vil sige, at der hæftes ubegrænset. Denne hæftelse er den mest vidtgående hæf-

telse, man som indehaveren af en virksomhed kan udsætte sig selv for. Hæftelsen medvirker, at 

virksomhedens kreditorer er ligestillet med de private kreditorer. Indehaverens private aktiver er 

dermed ikke sikret overfor virksomhedens kreditorer. Virksomheden og indehaveren ses som én 

enhed.  

 

                                                 
2
 http://www.selskabsret.dk/flx/naermere_om_stiftelsen/krav_til_stifterne/ 
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Kapitalselskab 

I kapitalselskaber hæfter kapitalejerne begrænset. Det vil sige, at anpartshaveren eller aktionæren 

ikke hæfter personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men derimod kun hæfter for den indskudte 

kapital. 

 

I visse situationer kan anpartshaveren eller aktionæren have forpligtet sig til at betale andre beløb til 

selskabet. Det kan eksempelvis være, at kreditinstitutterne kræver, at anpartshaveren eller aktionæ-

ren kautionerer personligt for selskabets mellemværende.   

2.4. Kapitalkrav 

Enkeltmandsvirksomhed 

Der er ingen krav om indskydelse af kapital ved opstart af en enkeltmandsvirksomhed.  

 

Kapitalselskab 

Ved opstart af kapitalselskab er der, i modsætning til en personligt ejet virksomhed, krav om ind-

skydelse af en kapital. I et anpartsselskab skal selskabskapitalen minimum udgøre en værdi af kr. 

80.000, hvor selskabskapitalen i et aktieselskab minimum skal udgøre en værdi af kr. 500.000. Det 

er et krav, at denne selskabskapital opgøres i enten danske kroner eller i euro. I visse tilfælde kan 

Erhvervsstyrelsen dog vælge, at give et selskab dispensation fra denne regel
3
. Selskabskapitalen kan 

indbetales ved enten, at indskyde kontanter eller ved indskydelse af andre værdier (apportindskud). 

Ved apportindskud kan der for eksempel indskydes en bil eller en fast ejendom. Det er dog et krav, 

at en godkendt revisor eller en særlig vurderingsmand vurdere værdien af aktivet, hvis selskabskapi-

talen indskydes i form af apportindskud. Indbetales selskabskapitalen i aktieselskabet i form af kon-

tanter kan stifteren nøjes med, at betale 25 procent af kr. 500.000
4
. Efterfølgende kan selskabets 

ledelse dog kræve den sidste del af selskabskapitalen indbetalt
5
. Fordelingen af den indskudte sel-

skabskapital i et anpartsselskab fordeles i anparter, hvor selskabskapitalen i et aktieselskab fordeles 

i aktier. Efter indskydelse af selskabskapitalen, har hverken anpartshaverne eller aktionærerne mu-

lighed for, at trække selskabskapitalen ud af selskabet, da det nu er selskabets formue.  

2.5. Regnskabskrav 

Enkeltmandsvirksomhed 

Drives der enkeltmandsvirksomhed er der krav om, at der hvert år udarbejdes et skatteregnskab.  

                                                 
3
 Selskabsloven § 4 

4
 Selskabsloven § 33, stk. 1 

5
 Selskabsloven § 33, stk. 2 
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Vælger virksomheden at udarbejde en årsrapport, er virksomheden omfattet af årsregnskabslovens 

regler for regnskabsklasse A virksomheder. Ved denne regnskabsklasse skal virksomhedsejeren dog 

være opmærksom på, at virksomheden ikke kan have forskudt regnskabsår. Regnskabsåret skal føl-

ge kalenderåret. Virksomhedens indtægter og omkostninger, tilgodehavender og gæld skal som mi-

nimum vises i enkeltmandsvirksomhedens regnskab. Der kan være flere grunde til, at indehaveren 

af den personlig ejede virksomhed er nødsaget til, at udarbejde et årsregnskab. 

 

En af grundene kan blandt andet være, at ejeren vil danne sig et overblik over, hvor meget han skal 

betale i skat, hvis virksomheden ender ud med et overskud ved regnskabsårets udgang. Udarbejdel-

sen af årsregnskabet er også en måde for indehaveren, at følge med i virksomhedens økonomiske 

udvikling. Et årsregnskab kan ligeledes hjælpe indehaveren med, at få et overblik over, hvor mange 

penge han rent faktisk har til sig selv i sidste ende. Årsregnskabet benyttes endvidere til dokumenta-

tion overfor banken ved eksempelvis optagelse af lån, uanset om optagelsen af lånet er virksom-

hedsrelateret eller privat. Der er ikke krav om offentliggørelse af enkeltmandsvirksomhedens års-

regnskab, hvilket medfører at årsregnskabet ikke skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Indehaveren 

af en personlig ejet virksomhed har dermed mulighed for, at konkurrenterne ikke kan følge virk-

somhedens udvikling. 

 

Kapitalselskab 

Ved benyttelse af et kapitalselskab er selskabet omfattet af årsregnskabslovens regler for regn-

skabsklasserne B, C og D virksomheder. Ved disse regnskabsklasser er det muligt, at have forskudt 

regnskabsår. Det vil sige at regnskabsåret ikke nødvendigvis behøver, at følge kalenderåret. Selvom 

at alle tre regnskabsklasser er pålagt, at udarbejde en årsrapport, er der stillet forskellige regnskabs-

krav til dem. Alle tre regnskabsklasser skal dog vise et retvisende billede af virksomhedens aktiver 

og passiver, finansielle stilling samt resultat jf. årsregnskabslovens § 11, stk. 1. De mindre anparts-

selskaber og aktieselskaber er omfattet af regnskabsklasse B. Ved en virksomhed omfattet af regler-

ne for regnskabsklasse B, skal årsrapporten som minimum bestå af en ledelsespåtegning, en resul-

tatopgørelse, en balance, noter, en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og en opgørelse over 

egenkapitalens bevægelser. Årsrapporten kan ved anvendelse af reglerne for klasse B også indehol-

de en ledelsesberetning, men det er ikke et krav. Der er krav om offentliggørelse af årsrapporten, 

hvis der drives et kapitalselskab. Måden årsrapporten offentliggøres på, er ved, at den indberettes 

digitalt til Erhvervsstyrelsen. Fristen for at indberette årsrapporten er senest fem måneder efter af-

slutning af regnskabsåret. 

 



Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab__________ 
 

11 

 

Selskaber er som udgangspunkt underlagt revisionspligt, hvis de er omfattet af reglerne regnskabs-

klasse B, C eller D virksomheder. At være underlagt revision vil sige, at selskabet skal lade en revi-

sor reviderer årsregnskabet. Revisorerne skal være statsautoriseret eller registreret, da de er de ene-

ste som er bemyndiget til, at kunne revidere et årsregnskab. 

Selskaber som er omfattet af reglerne for regnskabsklasse B, kan dog undlade, at lade årsregnskabet 

revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke over-

skrider to af følgende grænser
6
:  

 

 Balancesum på kr. 4 millioner  

 Nettoomsætning på kr. 8 millioner 

 Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret på 12 personer 

 

Det skal besluttes på selskabets ordinære generalforsamling om selskabet ønsker, at fravælge revi-

sion af årsregnskabet. Beslutningen kan kun foretages med fremadrettet virkning. Reglerne er en 

smule anderledes for et nystiftet selskab. Et nystiftet selskab har mulighed for at fravælge revision, 

hvis årsregnskabet ikke overskrider to af de tre nævnte grænser i første regnskabsår. Det er igen et 

krav, at fravalg af besluttes på selskabets stiftende generalforsamling. 

 

Fra og med indkomståret 2013 er det nu muligt for alle selskaber omfattet af klasse B
7
, at fravælge 

revision for i stedet at vælge udvidet gennemgang
8
. Også dette skal besluttes med fremadrettet virk-

ning på selskabets ordinære generalforsamling. 

2.6. Ledelseskrav 

Enkeltmandsvirksomhed 

Der er ingen krav om hverken en bestyrelse eller en direktion i en enkeltmandsvirksomhed. 

 

Kapitalselskab 

Et anpartsselskab kan ledes enten af en direktion eller en bestyrelse
9
. Selskabet kan også vælge at 

have både en direktion og en bestyrelse. Det er derimod et krav, at et aktieselskab både ledes af en 

direktion og en bestyrelse. 

 

 

                                                 
6
 Årsregnskabsloven § 135, stk. 1 

7
 Med undtagelse af erhvervsdrivende fonde 

8
 www.fsr.dk – Pjece ”Udvidet gennemgang – en ny erklæringsstandard” 

9
 Selskabsloven § 111 

http://www.fsr.dk/
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 En direktion kan bestå af en eller flere direktører.  

 En bestyrelse i et aktieselskab, skal som minimum bestå af tre bestyrelsesmedlemmer. Fler-

tallet af bestyrelsesmedlemmerne skal i et aktieselskab være personer, der ikke er direktø-

rer
10

. 

2.7. Beskatning 

Enkeltmandsvirksomhed 

Indehaveren af den personlig ejede virksomhed betaler både B-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Årets 

endelige skat opgøres, når virksomhedens skattepligtige resultat er opgjort og selvangivelsen er 

indberettet til SKAT. Slutter virksomheden året med et overskud, er indehaveren pålagt at betale 

skat af overskuddet. Skattemæssigt er det fordelagtigt for indehaveren, at drive sin virksomhed i 

personligt regi, hvis virksomheden skulle udvise et underskud. Underskuddet fra den personlig 

drevne virksomhed kan modregnes i indehaveren skattepligtige indkomst.  

 

Ved en omdannelse fra virksomhed i personligt regi til selskabsform, skal indehaveren være op-

mærksom på, at uudnyttet underskud, som er oparbejdet i den personlige virksomhed, jf. virksom-

hedsomdannelseslovens § 8, stk. 1, ikke kan fradrages ved opgørelse selskabets indkomst. Indeha-

veren har dog den mulighed, at oparbejdet underskud i den personlig drevne virksomhed i årene før 

omdannelsen, kan fremføres i egen indkomst i medfør af personskatteloven og virksomhedsomdan-

nelsesloven. 

 

Som selvstændige erhvervsdrivende er der følgende tre muligheder for beskatning; personskattelo-

ven, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Disse er nærmere beskrevet nedenfor. 

2.7.1. Personskatteloven (PSL) 

Vælger indehaveren af den personligt ejede virksomhed at følge personskatteloven, skal han lade 

overskuddet fra virksomheden beskatte som personlig indkomst. På den måde beskattes overskud-

det ligesom indehaverens øvrige personlige indkomster.  Ved denne form for beskatning kan inde-

haveren af virksomheden blive beskattet med op til ca. 56 procent, hvis overskuddet før renter skul-

le overstige topskattegrænsen
11

. Renteindtægter og -omkostninger medtages som kapitalindkomst. 

                                                 
10

 Selskabsloven § 111, stk. 111 
11

 Bilag 4 
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2.7.2. Virksomhedsordningen 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen, som består af to ordninger (virksomhedsskatteordningen 

og kapitalafkastordningen) kan indehaveren af den personligt ejede virksomhed udnytte muligheden 

for, at fratrække virksomhedens renteomkostninger i sin personlige indkomst. 

Dette giver en større fradragsværdi end ved fradrag i kapitalindkomsten. Fradragets skattemæssige 

værdi i kapitalindkomsten kan maksimalt udgøre ca. 44 procent
12

. Indehaveren kan samtidig opnå 

lavere beskatning af kapitalafkastet og det opsparede overskud i virksomheden. 

Opspares overskuddet skal det beskattes foreløbigt med 25 procent
13

. Benyttelsen af virksomheds-

ordningen giver dermed mulighed for resultatudjævning. For at en person kan benytte virksom-

hedsordningen, skal personen eje en erhvervsvirksomhed, der skal udarbejdes et regnskab, som føl-

ger kravene i bogføringsloven, ligesom indehaverens private økonomi skal adskilles fra virksomhe-

dens økonomi
14

. Ved valg af virksomhedsordningen er der ofte flere omkostninger forbundet med 

revisor, sammenlignet med ved valg af personskatteloven. De ekstra omkostninger opstår, da de 

fleste betaler en revisor for, at holde styr på opgørelserne i virksomhedsordningen, da dette område 

et omfattende.  

2.7.2.1. Virksomhedsskatteordningen (VSO) 

Vælger indehaveren af den personlig ejede virksomhed, at lade overskuddet beskatte efter reglerne i 

virksomhedsskatteordning har den selvstændige erhvervsdrivende følgende fordele: 

 

 Indehaveren har mulighed for at få fradrag for virksomhedens renteudgifter i den personlige 

indkomst. 

 Virksomhedsskatteordningen muliggør, at indehaveren af enkeltmandsvirksomheden kan 

sprede beskatning over flere år, ved at spare overskuddet op i virksomhedsordningen
15

. 

 Indehaveren kan hæve indkomsten op til topskattegrænsen, hvilket giver mulighed for, at 

hensætte til senere hævning. Dette giver efterfølgende indehaveren mulighed for, at hæve 

beløb fra virksomheden uden beskatning.   

 Ved at anvende virksomhedsskatteordningen, kan der i regnskabsårene med overskud vide-

reføres en del af overskuddet til et år, hvor virksomheden har underskud
16

. 

 Den del af overskuddet, der anses for kapitalafkast, beskattes som kapitalindkomst
17

. 

                                                 
12

 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatisik/skatteberegning/5022.html 
13

 Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 2 
14

 Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1 og § 2, stk. 1 
15

 Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 2 
16

 Virksomhedsskatteloven § 13 
17

 Personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 3 
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At sprede beskatningen over flere år ved, at opspare hele eller dele af overskuddet i virksomheden 

kræver dog, at ejeren betaler en foreløbig skat. Indehaveren skal betale 25 procent i skat af det op-

sparede overskud. Restbeskatning af det opsparede overskud finder først sted, når pengene overfø-

res fra virksomheden til indehaveren. Her betaler indehaveren forskellen mellem en skat på 25 pro-

cent og den almindelige personbeskatning. Eksemplet på side 44 og 45 viser, hvordan virksomheds-

skatten på de 25 procent modregnes i indehaverens endelige beskatning, mens hele det opsparede 

overskud før skat, medregnes i den personlige indkomst. 

 

Ved benyttelse af virksomhedsskatteordningen, skal der opgøres en indskudskonto, en konto for 

opsparet overskud, en mellemregningskonto, en konto for hensættelse til senere hævning og hæv-

ninger skal følge hæverækkefølgen.  

2.7.2.2. Kapitalafkastordningen (KAO) 

Vælger indehaveren af den personligt ejede virksomhed, at lade overskuddet fra virksomheden be-

skatte efter reglerne i kapitalafkastordningen har indehaveren følgende muligheder: 

 

 Der beregnes et kapitalafkast af de erhvervsmæssige aktiver. Dette kapitalafkast trækkes fra 

indehaverens personlige indkomst og lægges til kapitalindkomsten. 

 Overskuddet før renter beskattes i personlig indkomst og renteomkostninger fratrækkes som 

negativ kapitalindkomst. I modsætningen til virksomhedsskatteordningen, er det ikke mu-

lighed for, at opspare virksomhedens overskud.    

 

Anvendelse af kapitalafkastordningen vil ofte være en fordel for virksomheder med store aktiver, 

som eksempelvis udlejningsejendomme. 

2.7.3. Kapitalselskab 

Et kapitalselskab betaler en såkaldt selskabsskat på 25 procent af selskabets skattepligtige indkomst. 

Selskabsskatten på 25 procent kan sammenlignes med beskatningen af opsparet overskud i virk-

somhedsskatteordningen. Ender selskabet ved årets udgang med et skattepligtigt underskud betales 

der ikke selskabsskat. Underskuddet kan fremføres og modregnes i senere års overskud, så skatten i 

modregningsåret falder. 

 

Idet selskabet er en juridisk enhed ansættes anpartshaveren eller aktionæren i selskabet, hvorefter de 

vil modtage løn fra selskabet. Lønnen som anpartshaveren eller aktionæren modtager fra selskabet 

beskattes på samme vilkår, som alle andre lønmodtagere. 
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Dette betyder, at de beskattes efter reglerne i personskatteloven. Ved udbetaling af løn til kapitale-

jerne skal selskabet indeholde a-skat hver måned, hvilket er mere likviditetskrævende end ved pri-

vate hævninger i en virksomhed af personligt regi. 

 

Anpartshaveren og aktionæren har udover lønindkomst mulighed for, at modtage udbytte fra sel-

skabet. Modtager anpartshaveren eller aktionæren udbytte fra et dansk selskab, beskattes udbyttet 

som aktieindkomst. Udlodning af udbytte skal besluttes på generalforsamlingen og beskattes den 

10. i den efterfølgende måned. Overstiger kapitalejerens samlede udbytte ikke kr. 48.300, som er 

progressionsgrænsen for aktieindkomst, beskattes udbytte med 27 procent. Overstiger udbyttet pro-

gressionsgrænsen på kr. 48.300, skal det beskattes med 42 procent. Er anpartshaveren eller aktionæ-

ren gift fordobles progressionsgrænsen til kr. 96.600
18

. Dette forudsætter dog, at ægtefællen ikke 

selv udnytter sin andel. 

 

En ulempe ved at starte et kapitalselskab er, at anpartshaveren og aktionæren ikke kan modregne 

underskuddet fra selskabet i deres personlige indkomst. Underskuddet fra selskabet kan derimod 

fremføres og modregnes i selskabets efterfølgende års overskud.  

2.8. Hævninger 

Enkeltmandsvirksomhed 

Drives der virksomhed i personligt regi, kan indehaveren skattefrit hæve penge ud af virksomheden. 

Indehaveren vil dog blive beskattet af hævningen når året er omme, hvis reglerne i virksomheds-

skatteordningen benyttes.  

 

Kapitalselskab 

I et kapitalselskab er det ikke muligt, at foretage private hævninger i selskabet. Sådanne hævninger 

betragtes som et ulovligt anpartshaverlån/aktionærlån
19

. Fra og med den 14. august 2012 beskattes 

et ulovligt anpartshaverlån/aktionærlån som løn samtidig med, at lånet forrentes og skal betales til-

bage
20

.  

                                                 
18

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=393181 
19

 Selskabsloven § 210 
20

 www.fsr.dk/Faglige_informationer - artikel ”Indgrebet mod aktionærlån er vedtaget” á 13. september 2012 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer
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2.9. Generationsskifte/salg af virksomhed 

Enkelmandsvirksomhed 

Drives der en enkeltmandvirksomhed og overvejer indehaveren at sælge virksomheden for eksem-

pel til sine børn, kan børnene i visse situationer succedere i det opsparede overskud. Dette bevirker, 

at det opsparede overskud som indehaveren/sælgeren har oparbejdet gennem mange år, ikke kom-

mer til beskatning i forbindelse med salget. Overvejer indehaveren derimod at sælge virksomheden 

til tredjemand, kan en skattefri virksomhedsomdannelse være den eneste mulighed for at undgå, at 

indehaveren beskattes af det opsparede overskud. En undtagelse vil være at beholde en virksomhed 

i virksomhedsordningen, eksempelvis fast ejendom. Disse muligheder er nærmere beskrevet i de 

efterfølgende kapitler.  

 

Det at børnene succedere i det opsparede overskud vil sige, at de indtræder i forælderens skatte-

mæssige stilling. 

 

Kapitalselskab 

Ved at benytte et kapitalselskab er det lettere, at tiltrække nye investorer, da investorerne kan mod-

tage anparter eller aktier for deres indskud i selskabet. Investorerne kan efterfølgende modtage ud-

bytte fra selskabet. 

  

Er kapitalselskabet opstartet i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor det opspa-

rede overskud er fratrukket i aktiernes anskaffelsessum, vil beskatningen af det opsparede overskud 

udskydes til den dag, aktiernes sælges eller selskabet likvideres. Dette giver mulighed for, at sælge 

sin aktivitet i selskabet uden, at opsparet overskud kommer til beskatning. Kapitalejerne skal blot 

bevarer aktierne eller anparterne. 

2.10. Pension 

Enkeltmandsvirksomhed 

Drives der virksomhed i personligt regi har indehaveren mulighed for, at benytte sig af 30 procent-

ordningen frem til og med 2014
21

. 30 procentordningen muliggør, at der årligt kan indbetales og 

fradrags op til 30 procent af overskuddet fra virksomheden på en ratepension og -forsikring. 

 

                                                 
21

 http://skat.dk/skat.aspx?oId=1782217&vId=0&search=30¤procent¤ordning 
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Indehaveren skal dog være opmærksom på, at omdannes virksomheden til et kapitalselskab frafal-

der muligheden for, at benytte 30 procentordningen fra og med omdannelsesåret. 

 

Kapitalselskab 

Skattereformen fra 2012 har medført et loft på kr. 50.000 for indbetaling til ratepension og ophø-

rende livrenter
22

. Skattereformen fra 2012 har desuden medført, at indskud på kapitalpensioner og  

-forsikringer ikke kan fragå kapitalejerens opgørelse af beregningsgrundlaget for topskatten. Det 

samme gælder for indbetalinger til dækning af éngangsydelser fra pensionskasseordninger.   

2.11. Delkonklusion 

Virksomhedsformerne enkeltmandsvirksomhed og kapitalselskab er forskellige på mange områder. 

Der er ingen tvivl om, at der er langt flere krav forbundet med et kapitalselskab frem for en enkelt-

mandsvirksomhed. 

De mange omkostninger, der er forbundet med et kapitalselskab, hænger sammen med de mange 

krav. Anpartshaveren og aktionæren er derimod bedre stillet mht. hæftelse, hvor indehaveren af den 

personligt ejede virksomhed hæfter med hele sin personlige formue. 

 

Drives der virksomhed i personligt regi, har beskatningen af virksomheden direkte indflydelse på 

indehaverens personlige indkomst. Drives der derimod selskab, har beskatningen ingen indflydelse 

på kapitalejerne. 

 

Valget mellem de to ovenstående virksomhedsformer afhænger dermed af den enkelte persons for-

ventninger til virksomheden. En sådan forventning kan eksempelvis bestå i, om virksomheden vil 

generere overskud eller underskud det første år. Forventer indehaveren et underskud, kan det være 

en fordel at starte virksomheden i personligt regi, for på den måde at udnytte virksomhedens under-

skud i den personlige indkomst. 

 

                                                 
22

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1788659&vId=0&search=ratepension* 
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3.1. Hvad er en omdannelse? 

En omdannelse indebærer at indehaveren af en personlig ejet virksomhed viderefører sin virksom-

hed i selskabsform. En virksomhedsomdannelse betragtes som et salg af virksomheden, hvor inde-

haveren vil blive beskattet af overdragelsen. En personlig ejet virksomhed omdannes typisk til et 

anpartsselskab eller et aktieselskab. 

 

Overgang til selskabsform kan også foretages ved stiftelse af et skuffeselskab. Det vil sige, at den 

personlig ejede virksomhed videreføres i et allerede eksisterende selskab. Det er dog ikke i alle situ-

ationer, at det er muligt, at benytte stiftelse af et skuffeselskab. De forskellige situationer vil, jf. 

afsnit 1.3., ikke blive nærmere behandlet, da det ikke har relevans for afgangsprojektets problem-

stilling. 

 

En omdannelse kan foretages enten skattepligtigt efter afståelsesprincippet eller skattefrit efter virk-

somhedsomdannelsesloven. Selskabsretligt vil omdannelsen være den samme, hvad end man væl-

ger den skattepligtige eller den skattefrie omdannelse. I begge situationer vil selskabslovens kapitel 

3 finde anvendelse
23

.   

 

Begrebet skattefri virksomhedsomdannelse er et misvisende begreb idet, at omdannelsen ikke er 

skattefri, det er blot en skatteudskydelse. Skatten kommer til beskatning den dag, aktierne sælges 

eller selskabet likvideres. 

 

Stiftelse af et selskab ved overførsel af en personlig ejet virksomhed betragtes som stiftelse ved 

apportindskud. En sådan stiftelse behandles selskabsretligt efter reglerne i selskabslovens (SL) § 

35-38. I forbindelse med stiftelse af et selskab ved apportindskud, er det påkrævet, at nedenstående 

dokumenter udarbejdes
24

. 

 

 Stiftelsesdokument 

 Vedtægter 

 Åbningsbalance 

 Vurderingsberetning 

                                                 
23

 Generationsskifte og omstrukturering, kapitel 6, side 108 
24

 Selskabsloven § 36 
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3.1.1. Stiftelsesdokument 

Ved stiftelse af enten et anpartsselskab og aktieselskab kræves kun én stifter
25

. Stiftelsesdokumentet 

underskrives og dateres af stifteren, som oftest vil være den nye hovedaktionær eller hovedanparts-

haver. Stiftelsesdokumentet indeholder blandt andet oplysninger om stifterens navn og bopæl, teg-

ningskursen, frister, stiftelsesdato, regnskabsdato, stiftelsesomkostninger og apportindskud
26

. Se 

bilag 1, hvor eksempel på CC Consulting ApS’ stiftelsesdokument er vedlagt.  

3.1.2. Vedtægter 

I tilknytning til stiftelsesdokumentet udarbejdes vedtægterne
27

. Vedtægterne skal være dateret, men 

det er ikke en betingelse, at vedtægterne er underskrevet. Udover de regler der gør sig gældende i 

selskabsloven, indeholder vedtægterne et regelsæt, der gælder for selskabet. Vedtægterne indehol-

der oplysninger om selskabets navn og evt. binavne, formål, selskabskapitalens størrelse, anparter-

nes eller aktiernes antal og rettigheder, ledelse, generalforsamlings indkaldelse, regnskabsår, beslut-

ninger og ophørstidspunkt mv.
28

. Se bilag 2, hvor eksempel på CC Consulting ApS’ vedtægter er 

vedlagt. 

3.1.3. Vurderingsberetning 

I forbindelse med stiftelse af et selskab, hvor selskabskapitalen indskydes i andre værdier end kon-

tanter, skal en sagkyndig vurderingsmand afgive en vurderingsberetning med tilknyttet åbningsba-

lance efter reglerne i selskabsloven § 37. Som vurderingsmand kan selskabets stifter udpege en 

godkendt revisor
29

. Formålet med vurderingsberetningen er, at sikre, at selskabskapitalen er til stede 

og den indskudte værdi svarer til selskabskapitalen. Disse dokumenter afgives i forbindelse med at 

stiftelsesdokumentet indsendes til Erhvervsstyrelsen. En vurderingsberetning indeholder en beskri-

velse af hvert indskud, fremgangsmåde ved vurdering, vederlag for overtagelsen og erklæring om 

værdi. 

3.1.4. Åbningsbalance 

Det er ledelsens ansvar at uarbejde en åbningsbalance jf. selskabslovens § 36, stk. 3. Åbningsbalan-

cen skal forsynes med en revisorpåtegning uden forbehold, hvis selskabet er omfattet af lovpligtig 

revision. 

Det er et krav, at åbningsbalancen opfylder årsregnskabslovgivningens skemakrav jf. § 19, stk. 1. 

                                                 
25

 Selskabsloven § 24, stk. 1 
26

 Selskabsloven § 26 og § 27 
27

 Selskabsloven § 25 
28

 Selskabsloven § 28 
29

 Selskabsloven § 37 
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I åbningsbalancen værdiansættes alle virksomhedens aktiver og passiver til handelsværdi på tids-

punktet for skæringsdatoen jf. selskabslovens § 4, stk. 4, 2. pkt. Åbningsbalancen udarbejdes for, at 

skattemyndighederne kan se, hvilke aktiver der er overført til det nye selskab fra den personlig eje-

de virksomhed. 

 

Benyttes skattefri virksomhedsomdannelse er det krav, at afsætte udskudt skat i åbningsbalancen jf. 

virksomhedsskattelovens § 2, stk. 7. Udskudt skat skal beregnes på alle potentielle skatter så som 

afskrivninger, ejendomsavance og goodwill.  

 

Det er desuden en betingelse, at stiftelsen anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest to uger efter under-

skrivelsen af stiftelsesdokumentet. Sker dette ikke, anses stiftelsen for bortfaldet.  

3.2. Hvem har rettigheder til at omdanne? 

Både personer og dødsboer der er fuldt skattepligtige til Danmark har retten til at foretage en om-

dannelse. Det vil sige, at det ikke er for sent at omdanne selvom indehaveren er død. 

 

Det at være fuld skattepligtig til Danmark, vil sige en person
30

 

 der har bopæl i landet - jf. kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1. 

 der opholder sig i landet mere end 6 måneder - jf. kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2. 

 der er dansk statsborger, uden at være omfattet af stk. 1 og stk. 2, der gør tjeneste om-

bord på skibe med hjemsted her i landet - jf. kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3. 

 der er dansk statsborger, som af dansk stat, regioner, kommuner eller andre offentlige 

institutioner er udsendt til tjeneste uden for riget - jf. kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 4. 

 

Ved at være fuldt skattepligtig til Danmark, vil al skattepligtig indkomst blive medregnet ved ind-

komstopgørelsen, uanset om indkomsten er optjent her i landet eller ej. 

 

Vælger stifteren, at forlade Danmark, skal selskabet være stiftet før udrejsedatoen, for at være om-

fattet af loven. Alle virksomheder kan lade sig omdanne til et selskab forbeholdt anpartsprojekter og 

passiv udlejningsvirksomhed som er omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 og 12. Denne 

afgrænsning gør sig ligeledes gældende for, hvilke virksomheder der kan anvende virksomhedsord-

ning. Virksomheder der drives i virksomhedsordningen kan som følge heraf omdannes til et sel-

skab.  
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Har virksomheden benyttet virksomhedsordningen inden omdannelse, er det som udgangspunkt alle 

de aktiver og passiver, der har været med i denne ordning, som skal indgå i det nye selskab. 

Indgår der en ejendom i virksomhedsordningen, giver loven mulighed for at holde ejendommen 

uden for omdannelsen
31

. 

3.3. Omdannelse med tilbagevirkende kraft 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse fra en personlig ejet virksomhed til et selskab, kan der 

opstå et praktisk problem, da omdannelsesdatoen altid skal være dagen efter statusdagen for sidste 

årsregnskab i den personligt drevne virksomhed. Personligt drevne virksomheder benytter kalender-

året som regnskabsår, derfor vil omdannelsesdatoen være 1. januar, idet statusdagen er 31. decem-

ber. Da det ikke er praktisk muligt, at regnskabet for den personlig drevne virksomhed kan færdig-

gøres og klargøres til en omdannelse på bare en enkelt dag, kan dette dilemma imødegås med virk-

somhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 6 Denne bestemmelse omhandler omdannelse med tilba-

gevirkende kraft. Omdannelse med tilbagevirkende kraft betyder, at beslutningen om omdannelse 

skal tages senest seks måneder efter statusdagen. Når den personligt drevne virksomheds regn-

skabsår følger kalenderåret, skal virksomhedsomdannelse ske 1. januar og dermed være foretaget 

senest 30. juni Beslutningen anses for at været taget den dag, stifteren underskriver stiftelsesdoku-

mentet. 

 

 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Det er vigtigt at pointere, at den tilbagevirkende kraft kun gælder i skattemæssigt og regnskabs-

mæssigt henseende. I juridisk henseende er det stiftelsesdatoen, der er gældende. 

 

Jf. selskabsloven § 4, stk. 1 skal virksomhedens indtægter og udgifter indtil stiftelsesdatoen beskat-

tes og fradrages hos virksomhedsejeren, hvor de efter stiftelsen vil blive henført til selskabet. Reg-

lerne om omdannelse med tilbagevirkende kræft bevirker derfor, at virksomhedens indtægter og 

udgifter fra omdannelsesdatoen til stiftelsesdatoen, kan henføres til selskabet efter omdannelse. 
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 Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2 

Status, personlig virk. 

Stiftelse af selskab 

Frist for stiftelse 

af selskab 

30/6 31/12 1/1 

Beslutningstidspunkt 

Underskrift af stiftel-

sesdokument 
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En skattepligtig virksomhedsomdannelse kan foretages når som helst på året. Ved en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse kan selskabets 1. regnskabsår ifølge selskabsskattelovens § 4, stk. 2 udgø-

re op til 18 måneder. Jf. virksomhedsomdannelsesloven § 3, stk. 2 skal selskabets første regnskabsår 

ved en skattefri omdannelse udgøre 12 måneder. Dog med undtagelse af virksomhedsomdannelses-

lovens § 3, stk. 2, hvor første regnskabsår, hvis omdannelsen sker ved overdragelse til et allerede 

registreret selskab (skuffeselskab), som ikke forud for omdannelsen har drevet erhvervsmæssig 

virksomhed, kan udgøre en periode på mellem 12 og 18 måneder. Udover at det allerede registrere-

de selskab ikke tidligere må have drevet erhvervsmæssig virksomhed, er det også en betingelse, at 

selskabets egenkapital siden stiftelsen, har stået som et ubehæftet kontant indestående i et pengein-

stitut.  

 

Ved omdannelse med tilbagevirkende kraft, er det vigtigt at påpege, at alle aktiver og passiver skal 

opgøres til handelsværdi på omdannelsestidspunktet og ikke på beslutningstidspunktet. Den opgjor-

te værdi skal jf. selskabsskatteloven § 4, stk. 4 danne grundlag for selskabets regnskabsmæssige 

anskaffelsessum. 

3.4. Valg af omdannelsesmetode 

Vælger man som indehaver af en personlig ejede virksomhed, at videreføre sin virksomhed i sel-

skabsform, vil den skattefri virksomhedsomdannelse i de fleste situationer være mest fordelagtig. 

Eksempelvis når goodwillen og avancerne ved overdragelsen udløser en betydelig skat, giver den 

skattefrie omdannelse muligheden for, at udskyde skattebetalingen.  

 

Afståelsesprincippet er dog mere fordelagtigt i tilfælde af tab ved salg af aktiver, da tabet kan mod-

regnes i den skattepligtige indkomst samme år, som omdannelsen finder sted. 

 

Ved benyttelse af skattefri virksomhedsomdannelse skal en del betingelser være opfyldt. Kan disse 

betingelser ikke opfyldes, kan kun den skattepligtige virksomdannelse gøre sig gældende.   

 

Når der skal tages beslutning om, hvilken omdannelsestype der er mest optimal for den enkelte 

virksomhedsejer, vil det være at foretrække, at begge typer bliver beregnet og virksomhedsejeren 

bliver bekendt med konsekvenserne af begge omdannelser. Herefter kan ejeren tage beslutningen 

om, hvilken type omdannelse, der vil være mest fordelagtig for ham. 
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3.5. Delkonklusion 

Kendetegnene ved en omdannelse fra personlig virksomhed til et kapitalselskab, indehaveren selv 

ejer er, at denne foretages med samme udgangspunkt som ved salg til tredjemand. Omdannelsen 

kan foretages både ved kontantindskud og ved apportindskud. 

 

Ved omdannelse ved apportindskud skal der udover stiftelsesdokument og vedtægter også udarbej-

des en vurderingsberetning. I forlængelse af vurderingsberetningen skal der også udarbejdes en åb-

ningsbalance for selskabet. Udarbejdelsen skal foretages af enten en sagkyndig vurderingsmand 

eller godkendt revisor. 

 

Som hovedregel skal indehaveren af virksomheden, der skal omdannes, være skattepligtig til Dan-

mark for at kunne omdanne. Desuden har alle, der har retten til at benytte reglerne i virksomheds-

ordningen, også ret til at omdanne til kapitalselskab. 

 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal omdannelsen ske den 1. januar, da første regnskabsår 

kun må udgøre 12 måneder. Ved en skattepligtig omdannelse må første regnskabsår derimod udgøre 

op til 18 måneder, hvorfor omdannelsen kan ske når som helst på året. 
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4.1. Beskrivelse af CC Consulting 

Dette afgangsprojekt tager udgangspunkt i en fiktiv konsulent virksomhed ved navn CC Consulting. 

CC Consulting, som ejes af Carsten Christiansen, har eksisteret siden 1. marts 2008 og har hjemsted 

i Roskilde på Sjælland. Virksomhedens formål består i virksomhedsrådgivning og anden rådgivning 

om IT-konstruktioner. 

 

CC Consulting er en personlig erhvervsvirksomhed som hvert år har valgt, at få udarbejdet både et 

skattemæssigt regnskab og en årsrapport. Som følge heraf er virksomheden underlagt årsregnskabs-

lovens regler for regnskabsklasse A virksomheder. Dette indebærer, at Carsten skal overholde reg-

lerne i bogføringsloven. Regnskabsklasse A virksomheder er ikke underlagt revision, men Carsten 

har siden opstart af virksomheden alligevel valgt, at få en revisor til, at foretage review af virksom-

hedens årsregnskaber. Virksomhedens første regnskabsår løb fra 1/3 2008 til 31/12 2008. De efter-

følgende regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. 

 

Carsten Christiansen har hidtil ikke haft nogle ansatte i sin virksomhed, men benytter sig af en eks-

tern bogholder, der varetager det samlede bogholderi. 

 

Carsten er gift, men hans kone tager ikke del i virksomhedens drift. 

 

I 1997 blev Carsten færdig med en videregående uddannelse inden for IT-udvikling. Han har siden 

da arbejdet som både IT-ingeniør og konsulent i større danske virksomheder, inden han i 2008 be-

sluttede, at starte sig egen virksomhed. Carsten Christiansen har fra starten, haft en bred kunde-

kreds. Carsten er en anerkendt person i sine tidligere ansættelsesforhold, hvorfor mange kunder er 

fuldt med ham.  

 

I februar 2013 taler Carsten Christiansen med sin revisor om muligheden for, at omdanne virksom-

heden til et til anpartsselskab. Grunden til at Carsten gerne vil omdanne sin virksomhed til et sel-

skab er, at han ønsker en begrænsning i sin hæftelse over for eventuelle kreditorer. Med tiden vil 

Carsten desuden gerne have muligheden for, at tiltrække nye investorer. Revisoren fortæller Carsten 

om mulighederne og de beslutter, at gennemføre en omdannelse inden 30, juni 2013. Carsten ønsker 

at omdanne til et anpartsselskab frem for et aktieselskab. En sådan omdannelse vil dog være i strid 

med Carstens ønske om stadig, at kunne fratrække et eventuelt underskud i den personlige ind-

komst.  
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Carsten Christiansen har i alle årene før omdannelsen benyttet sig af virksomhedsskatteordningen 

og har i den forbindelse oparbejdet et opsparet overskud på kr. 1.074.296 inkl. virksomhedsskat på 

25 procent. Ved omdannelsen skal der desuden tages hensyn til Carstens negative indskudskonto på 

kr. 55.000. Der har ikke været bevægelser på indskudskontoen siden opstart at virksomheden i 

2008. 

 

CC Consultings resultater har i de seneste tre år været svingende. I 2010 udviste årsregnskabet et 

overskud før skat på kr. 975.014.  I 2011 mistede Carsten Christiansen en af sine store faste kunder 

som følge af, at kunden gik konkurs. Dette påvirkede, at det regnskabsmæssige resultat i 2011 kun 

nåede op på kr. 344.005. I 2012 fik Carsten igen etableret kundekredsen, så den lå på niveau med 

kundekredsen i 2010. Overskuddet i 2012 udgjorde derfor kr. 853.874. 

4.1.1. Driftsøkonomisk balance 31. december 2012 

 

Grunde og bygninger 2.500.000 

 

Carsten Christiansen købte i 2008 en bygning, som skulle fungere som kontor for virksomheden. 

Bygningen blev anskaffet til kr. 3.000.000 og er i perioden 2008-2012 afskrevet med 4 procent år-

ligt, hvorfor værdien 31. december 2012 udgør kr. 2.500.000. Ejendommens senest offentlige ejen-

domsvurdering udgør kr. 3.500.000, hvoraf grundværdien udgør kr. 590.000. 

 

Driftsmidler og inventar 122.852 

 

I 2009 anskaffede Carsten Christiansen sig en Mazda på hvideplader. Bilen købte han fra ny med 

den hensigt, både at kunne benytte den til privat brug men også i virksomheden. Carsten er i er-

hvervshenseende afhængig af en bil, da hans kundekreds strækker sig over hele landet. 

 

Carsten blev i 2009 rådet af sin revisor til, at købe bilen igennem virksomheden. Dermed er Carsten 

blevet beskattet af fri bil, frem for at købe bilen privat og være nødsaget til, at føre kørebog over 

den erhvervsmæssige kørsel. I 2012 er bilen afskrevet til en værdi på kr. 122.852. Skattemæssigt er 

værdien dog ikke nedskrevet til mere end kr. 167.354. 
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Depositum 15.300 

 

Carsten er nødsaget til, at investere i en stor server. Serveren skal specialproduceres, hvorfor Car-

sten har lagt et depositum på kr. 15.300. Depositummet får Carsten retur, når serveren er færdigpro-

duceret, leveret og betalt. 

 

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 130.651 

 

CC Consulting har pr. 31. december 2012 et tilgodehavende hos sine kunder på kr. 155.651. Der er 

dog ved udarbejdelsen af årsregnskabet for 2012 hensat kr. 25.000 til tab. En af kunderne er ved at 

gå konkurs og er derfor gået i betalingsstansning. Sagen er sendt til inkasso, men det vurderes ikke, 

at tilgodehavendet vil blive indbetalt. Tabet er kun taget driftsmæssigt og ikke skattemæssigt. Re-

sten af debitorerne forventes indbetalt i starten af 2013. 

 

Periodeafgrænsningsposter 15.075 

 

Posten periodeafgrænsningsposter dækker over den del af de periodeforskudte udgifter, som går ud 

over indkomståret 2012. Disse udgifter er blandt andet forsikringer, kontingenter og vægtafgift. 

 

Prioritetsgæld 2.118.333 

  

Da Carsten i 2008 købte ejendommen i Roskilde, optog han i den forbindelse et lån i et realkreditin-

stitut på kr. 2.500.000. Lånet har en løbetid på 30 år. Der tilskrives renter fire gange om året og af-

dragene falder hver måned. Gælden udgør ved udgangen af 2012 kr. 2.118.333. 

 

Kreditinstitutter 258.310 

 

CC Consulting har en kassekredit i det lokale pengeinstitut. Kreditten er givet med et bevilliget træk 

på kr. 400.000. Kreditten er dog sjældent trukket til sit maksimale. Carsten har alligevel ønsket at 

bevare den, idet det giver en vis økonomisk sikkerhed. 
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Leverandører af varer og tjenesteydelser 103.856 

 

CC Consulting har ikke mange udgifter til varer i forbindelse med omsætningen idet, der sælges en 

ydelse som i princippet kun udgør Carsten Christiansens timer. Virksomheden er dog vokset til en 

sådan størrelse, at Carsten ikke længere kan varetage den store kundekreds alene. 

Carsten ønsker ikke at have ansatte. Han har i stedet valgt, at betale andre virksomheder for at hjæl-

pe. Det er dette ”fremmede arbejde” der udgør gælden til leverandører på kr. 103.856. 

 

Anden gæld 146.269 

 

Største delen af posten ”anden gæld” i regnskabet dækker over momsgælden pr. 31. december 

2012. CC Consulting afregner moms hvert kvartal, hvorfor gælden på kr. 146.269 skal afregnes 11. 

februar 2013. 

 

I den ejendom Carsten i 2008 anskaffede sig, var et tilhørende kælderrum, som Carsten ikke selv 

havde brug for. I stedet for at lade det stå tomt, besluttede han at leje kælderrummet ud, til en anden 

virksomhed. I forbindelse med udlejningen af kælderrummet opkrævede CC Consulting et deposi-

tum på kr. 50.000 til dækning af eventuel manglende indbetalt husleje eller skader, der skal udbed-

res, når lejeren vælger at flytte igen. Dette depositum indgår også i posten ”anden gæld” 

 

Egenkapital 157.110 

 

CC Consultings egenkapital udgør den 31. december 2012 kr. 157.110. Egenkapitalen svarer til den 

del af kapitalen, som virksomheden er værd, når den har tilbagebetalt sin gæld. Egenkapitalen be-

står af Carstens privatforbrug for perioden 2008-2012, samt de overførte regnskabsmæssige resulta-

ter for samme periode. 
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Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse skal forstås en omdannelse, hvor ejeren af den per-

sonligt drevne virksomhed sælger virksomheden til et selskab, som den pågældende selv ejer.  

En sådan omdannelse skal foretages efter samme principper, som ved salg til tredjemand, hvorfor 

afståelsesprincippet benyttes
32

. Ved afståelsesprincippet opgøres aktiver og passiver til handelsvær-

di. Virksomheden anses for værende ophørt på afståelsestidspunktet. Salget af virksomheden vil 

udløse en beskatning hos virksomhedsejeren. Herunder skal virksomhedsejeren beskattes af diverse 

avancer, genvundne afskrivninger, samt et eventuelt opsparet overskud, hvis han forud for omdan-

nelsen har anvendt virksomhedsskatteordningen
33

. 

 

Mange virksomhedsejeren vælger at benytte sig af den skattefrie virksomhedsomdannelse, hvor 

beskatningen udskydes til et senere tidspunkt, da en omdannelse efter afståelsesprincippet ofte ud-

løser en betydelig beskatning. 

5.1. Beskatning af sælger 

Ved salg af en virksomhed, uanset om det er til tredjemand eller til eget selskab, skal den skatteplig-

tige sælger beskattes i det indkomstår, hvor salget/omdannelsen besluttes. Der skal foreligge en 

endelig og bindende aftale om overdragelse af virksomheden, før den i skattemæssigt henseende 

anses for værende solgt.  

  

Fortjeneste og tab ved salg af virksomheden, indregnes i virksomhedsejerens personlige indkomst. 

 

Har virksomhedsejeren benyttet virksomhedsskatteordningen og på den måde oparbejdet et opsparet 

overskud, skal dette opsparede overskud, med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat, med-

regnes i den personlige indkomst
34

. Dette skal ske i samme indkomstår som fortjenesten eller tabet 

medregnes. 

 

Vælger virksomhedsejeren at splitte sin private økonomi fra virksomhedens økonomi i hele det ind-

komstår, hvor omdannelsen finder sted, kan virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 

15, stk. 1, anvendes til og med udløbet af indkomståret. Salgssummen fra virksomheden  

vil i så fald indgå i virksomhedsordningen og indestående på konto for opsparet overskud, vil først 

blive medregnet i den personlige indkomst i det efterfølgende indkomstår. 
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 Grundlæggende skatteret, afsnit 2.3.1., side 599 
33

 Generationsskifte og omstrukturering, afsnit 6.2, side 109 
34

 Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 3 
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5.1.1. Hævninger i mellemperioden 

Det vil ofte være tilfældet, at virksomhedsejeren i perioden 1. januar og indtil stiftelsen, hæver pen-

ge i virksomheden. Da det jf. selskabsloven § 210 ikke er lovligt at yde lån til kapitalejere, må disse 

hævninger ikke indgå som en mellemregning i det nye selskab. Som udgangspunk skal beløbet an-

ses som værende løn eller udbytte til kapitalejeren. Anses hævningerne for værende løn, skal dette 

indberettes til SKAT umiddelbart efter registreringen af selskabet. Kapitalejeren vil herefter blive 

beskattet på normalvis efter kildeskattelovens § 1. Anses hævningerne for værende udbytte til kapi-

talejeren, skal selskabet jf. kildeskattelovens § 65, stk. 1 indeholde 27 procent i udbytte skat. Kapi-

talejeren kan modtage udbytte op til kr. 43.800 og kun blive beskattet med 27 procent. Alt udbytte 

over kr. 43.800 beskattes med 42 procent
35

. 

5.2. Delvis omdannelse 

Når reglerne om skattepligtig omdannelse benyttes, er det muligt kun at omdanne en del af virk-

somheden. Hvis ejeren af CC Consulting eksempelvis vil holde bilen uden for selskabet, er dette 

muligt, da ikke alle aktiver og passiver behøver at indgå i omdannelsen. 

Som hovedregel skal salgssummen fra virksomheden indgå i virksomhedsordningen, når kun en del 

af virksomheden omdannes. Den skattepligtige virksomhedsejer kan dog i stedet vælge, at overføre 

et beløb, højst svarende til salgssummen, fra indskudskontoen til mellemregningskontoen uden om 

hæverækkefølgen. 

 

Jf. virksomhedsskatteloven § 15, stk. 3, skal salgssummen, herunder genvundne afskrivninger, fra 

den solgte del af virksomheden indgå i virksomhedsskatteordningen. Hvis en virksomhedsejer, der 

benytter virksomhedsskatteordningen, driver mere end én virksomhed, skal alle virksomhederne jf. 

virksomhedsskatteloven § 2, stk. 3 indgå samlet i virksomhedsordningen. Salgssummen, overskud 

og overførsler skal for hele indkomståret derfor indgå sammen for både den afståede del af virk-

somheden samt den resterende del i hele indkomståret. Vælger virksomhedsejeren at træde ud af 

virksomhedsordningen i det indkomstår, hvor han afstår en del af sin virksomhed, indgår salgs-

summen naturligvis ikke heri. I stedet beskattes virksomhedsejeren uden for virksomhedsordningen. 

Fortjeneste som beskattes uden for virksomhedsordningen, beskattes som personlig indkomst og 

indgår på den måde i beregningsgrundlaget for AM-bidrag, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven § 4, stk. 

1. 
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 http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=393181&vId=0&lang=DA 
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Hvis der overføres et beløb fra indskudskontoen til mellemregningskontoen, kan dette foretages 

uden om virksomhedsskattelovens hæverækkefølge. Et sådan overført beløb indgår ikke i opgørel-

sen af den personlige indkomst. Vælger den skattepligtige at foretage denne overførsel, skal der, jf. 

virksomhedsskatteloven § 15a, stk. 2, i indestående års personlige indkomst medregnes en for-

holdsvis andel af indestående på konto for opsparet overskud ved udløb af indkomståret forud for 

omdannelsesåret med tillæg af virksomhedsskat. Fordelen ved denne metode er, at beløbet senere 

kan hæves skattefrit ud fra mellemregningskontoen, hvilket ikke er muligt, hvis beløbet står på ind-

skudskontoen, som står sidst i hæverækkefølgen. Ved overførsel af opsparet overskud, skal det tid-

ligst opsparede overskud overføres først
36

 

 

Beløbet der overføres til mellemregningskontoen kan, jf. virksomhedsskatteloven § 15a, stk. 1, 

højst udgøre det kontante nettovederlag. Nettovederlaget opgøres som den værdi, kontantværdien af 

de overdragne aktiver overstiger kontantværdien af den gæld, som overtages af det nye selskab. 

Eventuel gæld som den skattepligtige virksomhedsejer stifter i forbindelse med omdannelsen, anses 

ikke som gæld, der overtages af det nye selskab, denne gæld indgår derfor ikke i nettovederlaget. På 

denne måde bliver nettovederlaget ikke påvirket af, hvordan omdannelsen er finansieret. 

5.3. Værdiansættelse 

Aktiver og passiver værdiansættes ved en skattepligtig omdannelse efter afståelsesprincippet. Dette 

betyder at aktiver og passiver i åbningsbalancen indgår til handelsværdi, som skulle virksomheden 

sælges til tredjemand. Den samlede salgssum skal opgøres og fordeles på hver enkelt aktiv i virk-

somhed.  

 

Ved en omdannelse er der tale om interessebundne parter, da hovedanpartshaveren overtager aktivi-

teten fra sin egen personlige virksomhed. Ved handel mellem interesseforbundne parter, fastsat i 

ligningslovens § 2, her virksomheden og anpartshaveren, er det et krav, at afståelsessummerne op-

gøres efter armslængdeprincippet. Ligningsrådet har udarbejdet nogle vejledninger (cirkulærer) til 

brug for værdiansættelse af goodwill, fast ejendom og unoterede aktier ved handel mellem interes-

sebundne parter. 

 

Unoterede aktier er sjældent relevante i forhold til virksomhedsomdannelser og dette scenarie er 

derfor ikke medtaget i virksomheden CC Consulting. På baggrund af dette, vil cirkulæret for værdi-

ansættelsen af unoterede aktier ikke blive gennemgået. 
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5.3.1. Armslængdeprincippet 

Ved samhandel mellem de i ligningslovens § 2, stk. 1 fastsatte parter, skal handlen ske til samme 

priser og vilkår som kunne være opnået, hvis handlen var foretaget mellem uafhængige parter. Ved 

en skattepligtig virksomhedsomdannelse, er der ikke modstridende interesser mellem køber og sæl-

ger. Her vil indehaveren ofte forsøge at opnå en høj værdi på de aktiver, hvor beskatningen er lav 

og en lav værdi på de aktiver med en højere beskatning. SKAT er derfor berettiget til, at ændre den 

allerede aftalte fordeling af afståelsessummen mellem aktiverne, hvis Ligningsrådet ikke godken-

der, at omdannelsen er foretaget til reelle handelsværdier.  

5.3.2. Kontantværdi 

Aktiver, som er omfattet af afskrivningsloven, herunder driftsmidler, goodwill og ejendomme, skal 

ved opgørelse af den skattemæssige åbningsbalance omregnes til aktivernes kontantværdi
37

. Formå-

let med denne omregning er, at køberens skattemæssige anskaffelsessum skal svare til sælgerens 

skattemæssige afståelsessum. Undtagelsesvis skal der jf. afskrivningslovens § 61 dog ikke ske kon-

tantomregning af anskaffelsessummen for aktiver erhvervet i indkomståret 1998 eller tidligere.  

 

Tabel 2 - Eksempel på kontantomregning af en ejendom: 

Købssum DKK 3.000.000 – januar 2001  

Kontant 1.200.000 

Gældsbrev, DKK 1.800.000, kurs 80 1.440.000 

Kontant anskaffelsessum 2.640.000 

  

Salgssum DKK 3.500.000 – december 2012  

Kontant 2.000.000 

Gældsbrev, DKK 1.500.000, kurs 80 1.200.000 

Kontant afståelsessum 3.200.000 

  

Fortjeneste 560.000 

Kilde: egen tilvirkning 

 

SKAT har tidligere udsendt kvartalsvise tabeller om kursfastsættelsen af private pantebreve og vær-

diansættelsen af anden gæld til brug ved kontantomregningen af overdragelsessummer. Fra og med 

2. kvartal 2010 udsendes disse tabeller dog ikke mere. I dag skal kursværdien fastsættes efter en 

konkret vurdering. 
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Skatteyderen kan beregne den selv med hensynstagen til faktorerne oplistet i SKM2010.251.SKAT, 

eller han kan vælge, at indhente kursen hos en sagkyndig, eksempelvis et pengeinstitut eller real-

kreditinstitut.
38

  

5.3.3. Goodwill 

Goodwill skal opgøres til handelsværdi. I visse brancher er der en kutyme for, hvordan goodwill 

værdiansættes. I nogle brancher er det eksempelvis kutyme, at værdiansættelsen beregnes på bag-

grund af virksomhedens omsætning
39

. Findes der ikke en sådan kutyme for branchen, kan Lignings-

rådets vejledning benyttes til beregning af værdiansættelsen eller værdien kan fastsættes af en uaf-

hængig sagkyndig person. Uanset hvilken metode der benyttes, er det ikke muligt, at indregne egne 

forventninger i værdiansættelsen. 

 

Dette afsnit beskriver, hvordan goodwill værdiansættes efter Ligningsrådets vejledende anvisning, 

som er offentliggjort i TSS-cirkulære 2000-10. 

 

Ved brug af beregningsmodellen i TSS-cirkulære 2000-10 er det vigtigt, at der tages stilling til, om 

værdiansættelsen er realistisk. Der kan være omstændigheder, der skal tages højde for. Eksempelvis 

kan der ud fra beregningen opstå en goodwill med en negativ værdi eller en værdi på nul. Alligevel 

kan det vise sig, at en tredjemand er villig til at betale for goodwillen. I dette tilfælde skal den vær-

di, tredjemanden er villig til at betale, anses for værende handelsværdien. Der er ikke krav om, at 

SKAT skal godkende værdiansættelsen, blot fordi den er beregnes på baggrund af goodwill-

cirkulæret. Cirkulæret kun er en vejledning til beregning af handelsværdien. 

 

For en virksomhed, der udarbejder årsregnskab efter årsregnskabsloven, tages der ved beregningen 

udgangspunkt i virksomhedens regnskabsmæssige resultat de sidste tre år forud for omdannelsen. 

Udarbejdes der ikke regnskab efter årsregnskabsloven, tages der i stedet udgangspunk i den skatte-

mæssige indkomst for de tre foregående indkomstår. 
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5.3.3.1. Reguleret resultat 

Der skal korrigeres for følgende fem poster i regnskabet, hvis der tages udgangspunkt i virksomhe-

dens regnskabsmæssige resultat: 

 

 ÷ Ikke udgiftsført løn til medarbejdende ægtefælle 

 ÷ Finansieringsindtægter 

 + Finansieringsudgifter 

 + / ÷ Ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

 + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

 

Der korrigeres for de finansielle udgifter og indtægter idet, det ikke formodes, at ejerens finansie-

ring har indvirkning på værdien af goodwill. Det samme gælder for indtægter af aktieudbytte mv. 

Resultat skal ”renses” for al aktivitet, der ikke er en del af virksomhedens primære aktivitet. 

 

Såfremt der tages udgangspunkt i virksomhedens skattemæssige indkomst, skal der i stedet korrige-

res for syv poster, som alle er listet i cirkulærets afsnit tre, hvortil der henvises. Idet CC Consulting 

udarbejder regnskab efter årsregnskabsloven, har det ikke relevans for problemformuleringen at 

gennemgå de syv poster yderligere. Derfor vil kun beregningen med udgangspunkt i det regn-

skabsmæssige resultat blive gennemgået her. 

5.3.3.2. Vægtning af resultat 

Ved værdiansættelsen skal hvert års resultat vægtes forskelligt og det seneste år skal vægte højest. 

Derfor ganges den regulerede indkomst for det tredjesidste år med en, indkomsten fra det andet sid-

ste år ganges med to og indkomsten for det seneste år ganges med tre. 

 

Den vægtede gennemsnitsindtjeningen fremkommer ved, at tage det samlede vægtede regulerede 

resultat og dividere det med seks. 

 

Tabel 3 – Eksempel, vægtning af resultat 

År 2010 2011 2012 I alt 

Resultat 108.357 183.851 163.236  

Vægtning 1 2 3  

Vægtet resultat 108.357 367.702 489.708 965.767 

Vægtet gennemsnitsindtjening       965.767 / 6                                                                       160.961 

Kilde: egen tilvirkning 
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5.3.3.3. Udviklingstendens 

Ved en omdannelse vil den fremtidige indkomst almindeligvis spille en betydelig rolle for værdian-

sættelsen af goodwill. Hvis der de seneste tre år forud for omdannelsen, har væren en konstant re-

sultatmæssig udvikling, enten positiv eller negativ, bliver der beregnet et tillæg eller fradrag for 

udviklingstendensen. 

 

Omdannes der eksempelvis den 1. januar 2013, vil det være udviklingen fra år 2010 til år 2012, der 

tages højde for. Den samlede udvikling deles med to. Det beregnede tillæg for udviklingstendensen 

tillægges eller fratrækkes den vægtede gennemsnitsindtjening. 

 

Hvis den vægtede gennemsnitsindtjening efter tillæg/fradrag for udviklingstendensen er negativ, 

sættes goodwillen som hovedreglen til kr. 0
40

. 

5.3.3.4. Driftsherreløn 

Ved overdragelse af et selskab har alle medarbejdere, herunder aktionærer/anpartshavere, typisk 

fået udbetalt løn for deres arbejde for selskabet. Driftsherreløn fratrækkes derfor i almindeligvis kun 

ved omdannelse eller overdragelse af personligt ejede virksomheder, hvor ejeren ikke får løn i virk-

somheden. 

 

Driftsherrelønnen udgør halvdelen af det beløb, der fremkommer, når der er reguleret for udvik-

lingstendensen. Driftsherrelønnen kan dog minimum udgøre kr. 250.000 og højst kr. 1.000.000. 

Hvis resultatet efter regulering for driftsherrelønnen er nul eller negativ, antages goodwillens værdi 

at være kr. 0
41

. 

5.3.3.5. Forrentning af virksomhedens aktiver 

Der skal ske forrentning af alle virksomheden aktiver, på nær de driftsfremmede aktiver som ek-

sempelvis obligationer, pantebreve samt den bogførte værdi af tilkøbt goodwill. Værdien som for-

retningen foretages ud fra, er værdien på balancedagen forud for omdannelsen. Forrentningen skal 

foretages idet, aktivernes afkast ikke skal indgå i beregningen af goodwill. Likvider skal som alt-

overvejende hovedregel holdes uden for forrentningen af aktiverne, da der ikke er tale om investeret 

kapital
42

. For at fastslå om aktiver er driftsfremmede eller ej, må der ske en konkret vurdering i 

hvert enkelt tilfælde. 
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For at et aktiv ikke anses som værende driftsfremmed, skal det indgå i virksomhedens primære for-

retningsområde. Forretningsprocenten udgør den til enhver tid fastsatte kapitalafkastsats
43

 på bereg-

ningstidspunktet med et tillæg på 3 procent. 

 

Tabel 4 – Eksempel, forrentning af aktiver ved omdannelse 1/1 2013 

Aktiver i alt jf. balance 31/12 2012 3.278.493 

÷ Likvide midler 365.899 

÷ Driftsfremmede aktiver 87.300 

÷ Tilkøbt goodwill 0 

I alt 2.825.294 

Kapitalafkastsats 1 % + 3 % 4 % 

Forrentning af aktiver 113.012 

Kilde: egen tilvirkning 

5.3.3.6. Kapitalisering 

Kapitaliseringsfaktoren er et udtryk for, hvor længe der kan forventes et afkast på goodwillen. Kapi-

taliseringsfaktoren udtrykker forholdet der er imellem den forventede levetid på goodwillen og det 

forventede årlige afkast i form af forrentningsprocenten. Forrentningen udgør altid den fastsatte 

kapitalafkastsats på beregningstidspunktet med et tillæg af 8 procent. Goodwillens levetid kan vari-

ere fra virksomhed til virksomhed. Nogle af de faktorer der kan have indflydelse på goodwillens 

levetid er blandt andet om virksomhedens produkter og tjenesteydelser er standardiserede eller 

unikke. Virksomheder med unikke produkter vil typisk have en længere levetid på goodwill end 

virksomheder med standardiserede eller masseproducerede produkter.  

 

Har virksomheden et allerede indarbejdet og anerkendt varemærke, kan dette også bevirke, at 

goodwillens levetid forlænges. 

5.3.4. Ejendomme 

Værdiansættelse – den selskabsretlige åbningsbalance 

Ved en skattepligtig omdannelse overdrages fast ejendom til selskabet. Ved en overdragelse af fast 

ejendom mellem interesseforbundne parter, skal overdragelsen foretages til handelsværdi.  
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Handelsværdien svarer til, hvad en uafhængig tredjemand ville have betalt for ejendomme på det 

pågældende tidspunkt, hvor aftalen er indgået. Ved vurdering af om overdragelsen er foretaget in-

den for reglerne om armslængdeprincippet, vil den senest offentlige ejendomsvurdering som ud-

gangspunkt være et udtryk for ejendommens handelsværdi. Hvis der siden den senest offentliggjorte 

ejendomsværdi er foretaget betydelig ombygning eller modernisering på ejendommen, kan det dog 

være tilfældet, at den offentlige ejendomsvurdering ikke giver et retvisende billede, idet modernise-

ringerne kan have indflydelse på handelsværdien. Vurderes det, at den offentlige ejendomsvurde-

ring ikke giver et retvisende billede, kan der i stedet tages udgangspunkt i en vurdering fra en uaf-

hængig sagkyndig, som eksempelvis en ejendomsmægler. 

 

Værdiansættelse – den skatteretlige åbningsbalance 

Skatteretligt skal ejendomme ikke medtages til handelsværdien, men i stedet til den kontantomreg-

nede handelsværdi. Eksempel på kontantomregning af en ejendom fremgår i afsnit 5.3.2. 

5.3.5. Driftsmidler og inventar 

Driftsmidler overdrages selskabsretligt til handelsværdi. Handelsværdien kan enten indhentes fra en 

sagkyndig eller ved sammenligning med lignende driftsmidler solgt i perioden. 

 

I selskabets skattemæssige åbningsbalance skal driftsmidler medtages til den kontantomregnede 

handelsværdi. 

5.4. Delkonklusion 

En skattepligtig omdannelse er en omdannelse fra virksomhed i privat regi til virksomhed i sel-

skabsform. En sådan omdannelse sker efter afståelsesprincippet, som skulle virksomheden sælges 

til tredjemand. Sælgeren af virksomheden skal beskattes af salget, herunder ejendomsavancer, for-

tjeneste ved salg af driftsmidler mv. i det indkomstår, hvor omdannelsen/salget besluttes og foreta-

ges. 

 

Som udgangspunkt skal alle aktiver og passiver opgøres til handelsværdi. 

 

Da der ved en omdannelse er tale om salg mellem interesseforbundne parter, har Ligningsrådet ud-

arbejdet nogle retningslinjer til opgørelse af handelsværdien for aktiver, hvor handelsværdien kan 

være svær at vurdere, herunder værdiansættelse af goodwill. 
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Handelsværdien for goodwill kan opgøres efter TSS-cirkulære 2000-10.  For overdragelse af fast 

ejendom kan senest offentlig ejendomsvurdering danne grundlag for handelsværdien. Dette gælder 

dog kun, hvis der ikke efterfølgende er foretaget betydelige modernisering eller ombygning, der kan 

have indflydelse på handelsværdien. Virksomhedsejeren kan da vælge at få ejendommen vurderet af 

eksempelvis en ejendomsmægler. 

 

Skattemæssigt skal aktiver omfattet af afskrivningsloven overdrages til kontantværdien. 

5.5. CC Consulting 

Carsten Christiansen har i samarbejde med sin revisor besluttet, at revisoren skal foretage en bereg-

ning af både en skattepligtig og en skattefri omdannelse. På den måde kan Carsten se, hvad der for 

ham vil være mest fordelagtigt. 

 

Som udgangspunkt medtages alle aktiver i den skattepligtige omdannelse af CC Consulting. 

5.5.1. Regnskabsmæssig åbningsbalance 

5.5.1.1. Aktiver 

Virksomhedens aktiver indgår som tidligere nævnt med handelsværdien. 

 

Deposita, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt periodeafgrænsningsposter indgår i sel-

skabets regnskabsmæssige åbningsbalance med samme værdi, som de udgjorde i den personlige 

virksomheds årsregnskab pr. 31. december 2012
44

 

5.5.1.2. Goodwill 

CC Consulting er en konsulent virksomhed og der er i denne branche ikke en specifik kutyme for 

værdiansættelsen af goodwill. Derfor anvendes TSS-cirkulære 2000-10 ved beregning af goodwill. 

 

CC Consulting udarbejder årsregnskab efter årsregnskabslovens regler, hvorfor der ved beregning 

af goodwill tages udgangspunkt i virksomhedens regnskabsmæssige resultat for de seneste tre år. 

Omdannelsen sker som tidligere nævnt den 1. januar 2013. 
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CC Counsultings seneste tre års resultat fordeler sig således: 

 2012 udviser et overskud på kr. 853.874 

 2011 udviser et overskud på kr. 344.005 

 2010 udviser et overskud på kr. 975.014 

 

Carsten Christiansens kone udfører ikke nogen form for arbejde i virksomheden, hvorfor der ikke er 

nogen udgift til medarbejdende ægtefælle. 

 

Der reguleres for renteindtægter i form af renteindtægter fra debitorer, samt renteudgifter for renter 

på kassekreditten og realkreditlån. 

 

CC Consulting har ikke noget tilkøbt goodwill og der har i de seneste tre år, ikke været hverken 

ekstraordinære indtægter eller udgifter. 

 

Efter disse reguleringer fremkommer de regulerede resultater som nedenfor. 

Tabel 5 

År 2010 2011 2012 

 3. sidste år 2. sidste år Sidste år 

Resultat før skat 975.014 344.005 853.874 

Reguleringer    

÷ Ikke udgiftsført løn til medar-

bejdende ægtefælle 

0 0 0 

÷ Renteindtægter 70 1.009 123 

+ Renteudgifter 8.720 1.295 12.221 

+/÷ Ekstraordinære poster 0 0 0 

+ Afskrivninger på tilkøbt good-

will 

0 0 0 

Reguleret resultat 983.664 344.291 865.972 

Kilde: egen tilvirkning 
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Ud fra de regulerede resultater skal den vægtede gennemsnitsindtjening beregnes. 

Tabel 6 

Reguleret resultat 983.664 344.291 865.972 

Vægtning 1 2 3 

 983.664 688.582 2.597.916 

Sum    4.270.162 

Vægtet gennemsnitsindtjening 4.270.162 / 6  711.694 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Virksomheden har i de seneste tre år ikke udvist en konstant udviklingstendens, hvorfor der ikke 

reguleres for en sådan tendens. 

 

Driftsherrelønnen skal som tidligere nævnt udgøre halvdelen af den vægtede gennemsnitsindtjening 

med regulering for udviklingstendensen. Værdien skal som minimum udgøre kr. 250.000 og må 

maksimalt udgøre kr. 1.000.000. Driftsherrelønnen trækkes fra den vægtede gennemsnitsindtjening. 

 

Tabel 7 

Vægtet gennemsnitsindtjening 711.694 

Udviklingstendens ved stigende indkomst + 0 

Udviklingstendens ved faldende indkomst ÷ 0 

 711.694 

Driftsherreløn 50 % (min. 250.000 og maks. 1 

mio.) 

÷ 355.847 

 355.847 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Virksomhedens samlede aktiver udgør den 31. december 2012 kr. 2.783.878. Da virksomheden ikke 

har noget tilkøbt goodwill, nogle driftsfremmede aktiver eller likvide beholdninger er det den sam-

lede aktivmasse, der skal forrentes. Forrentningsprocenten udgør 4 procent, hvilket består af kapi-

talafkastsatsen for 2012 på 1 procent med tillæg af 3 procent. 

 

Tabel 8 

      355.847 

Forrentning af aktiver 355.847 x 4 % ÷ 111.355 

Rest til forrentning af goodwill     244.492 

Kilde: egen tilvirkning 
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Levetiden på goodwill antages at være syv år, da virksomheden levere en generelt standardiseret 

tjenesteydelse og ikke har nogle former for varemærke
45

. Renten udgør 9 procent (kapitalafkastsats 

1 procent + 8 procent). Kapitaliseringsfaktoren, som er et udtryk for levetiden på de syv år sam-

menholdt med renten på 9 procent, udgør 2,80
46

. 

 

Ved at gange beløbet ”rest til forrentning af goodwill” med kapitaliseringsfaktoren fremkommer 

den beregnede goodwill på kr. 684.577. Denne værdi afrundes til kr. 685.000 og medtages i selska-

bets regnskabsmæssige åbningsbalance 1. januar 2013. 

5.5.1.3. Ejendom 

Carsten Christiansen indskød ved opstart af sin virksomhed CC Consulting en ejendom, hvori han 

har kontor. Ejendommen omdannes sammen med resten af virksomheden til selskab. Der i ejen-

dommen ikke foretaget moderniseringer eller ombygning siden senest offentlige ejendomsvurde-

ring. Den offentlige ejendomsvurdering udgør kr. 3.500.000. Denne værdi er et realistisk udtryk for 

ejendommens handelsværdi, hvorfor denne indgår i selskabets åbningsbalance 1. januar 2013. 

5.5.1.4. Driftsmidler og inventar 

CC Consultings driftsmidler består af en bil, der benyttes både til erhvervskørsel og privatkørsel. 

Bilen indgår i omdannelsen. 

 

Carsten Christiansen har fået bilens handelsværdi vurderet hos en bilforhandler i Roskilde. Bilen er 

vurderet til en værdi på kr. 147.000. Denne værdi udgør værdien i selskabets regnskabsmæssige 

åbningsbalance 1. januar 2013. 

 

Idet bilen i den personlige virksomhed kun er nedskrevet til en skattemæssig værdi på kr. 167.354, 

vil Carsten ved omdannelsen opnå et tab på kr. 20.354. Tabet skal fragå i Carstens skattepligtige 

indkomst i indkomståret 2013 med så stor en del, som svare til forholdet mellem den erhvervsmæs-

sige benyttelse for indkomstårene 2008-2012 og den samlede benyttelse i disse år. 

 

Carsten og hans revisor har anslået, at den erhvervsmæssige benyttede andel af kørslen udgør 78 

procent for årene 2008-2012. Carsten kan dermed indregne et tab på kr. 15.876. 
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5.5.1.5. Passiver 

CC Consultings passiver består af en langfristet prioritetsgæld. Gælden optog Carsten Christiansen 

ved køb af hans ejendom. De kortfristede gældsforpligtelser udgør en kassekredit, gæld til diverse 

leverandører samt skyldig moms. 

 

Passiver indgår i åbningsbalancen til handelsværdi præcis som aktiverne. 

 

I åbningsbalancen indgår desuden en anpartskapital på kr. 80.000 samt en overkurs på kr. 

1.770.958. Overkursen er det indbetalte beløb, der overstiger anparternes pålydende værdi. Denne 

overkurs skal posteres på en særskilt konto under egenkapitalen. Overkursen kan i selskabet overfø-

res til resultatkontoen, så anpartshaveren frit kan disponere over beløbet. 

5.5.2. Skattemæssig åbningsbalance 

5.5.2.1. Aktiver 

Aktiver, som er omfattet af afskrivningsloven, skal indgå i den skattemæssige åbningsbalance med 

aktivets kontantomregnede værdi. Øvrige aktiver er optaget til den skattemæssige værdi fra årsrap-

porten 31. december 2012 i den personlige virksomhed. 

5.5.2.2. Aktiver omfattet af afskrivningsloven 

Goodwill, ejendom og driftsmidler er alle omfattet af afskrivningsloven og indgår alle i omdannel-

sen af CC Consulting. I omdannelsen overtager det nye selskab disse aktiver til kontantværdien, 

hvorfor det ikke er behov for omregning. For eksempel på omregning til kontantværdi, se da afsnit 

3.3.2. 

5.5.2.3. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

I det personlige regnskab for indkomståret 2012 er der driftsmæssigt hensat kr. 25.000 til tab. Car-

sten Christiansen har sendt sagen videre til inkasso, men forventer ikke at få inkasseret tilgodeha-

vendet, idet kunden er under konkurs. Tabet er dog endnu ikke taget skattemæssigt, da det endnu 

ikke er endeligt. Derfor medtages der i den skattemæssige åbningsbalance en værdi på kr. 155.651. 

5.5.2.4. Passiver 

Passiver indgår i den skattemæssige åbningsbalance med den skattemæssige værdi fra CC Consul-

tings årsrapport 31. december 2012, da dette anses som værende kontantværdien. 
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5.5.3. Beskatning af Carsten Christiansen 

Ved en skattepligtig omdannelse vil fortjeneste og tab på diverse aktiver komme til beskatning hos 

virksomhedens ejer Carsten Christiansen. 

5.5.3.1. Ejendom 

Genvundne afskrivninger 

Genvunde afskrivninger opgøres jf. afskrivningsloven § 21, stk. 2 som værende forskellen mellem 

salgssummen og den nedskrevne værdi. Som genvunde afskrivninger kan dog højst medregnes de 

allerede foretagne afskrivninger. 

 

Tabel 9 

Anskaffelses år 2008 

Anskaffelsessum inkl. grund, kontant 3.000.000 

Grundværdi ÷ 500.000 

Bygningens afskrivningsgrundlag 2.500.000 

Afskrevet, 2008-2012 á 4 % årligt ÷ 500.000 

Nedskreven værdi 2.000.000 

  

Senest offentlige ejendomsvurdering 3.500.000 

Grundværdi ÷ 590.000 

Overdragelsessum bygning 2.910.000 

Nedskreven værdi ÷ 2.000.000 

Avance 910.000 

Max foretagne afskrivninger 500.000 

  

Genvundne afskrivninger 500.000 

Kilde: egen tilvirkning 

 

CC Consultings overdragelsessum for ejendommen udgør kr. 2.910.000, mens den nedskrevne vær-

di udgør kr. 2.000.000. Dette giver som udgangspunkt genvunde afskrivninger på kr. 910.000, men 

da der siden anskaffelsen kun er afskrevet kr. 500.000, kan de genvunde afskrivninger ikke udgøre 

mere end dette. De genvunde afskrivninger kommer til beskatning i indkomståret 2012 som er af-

ståelsesåret. 
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Avance og tab 

Ejendomsavancen/tabet opgøres jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 1 som værende for-

skellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen og afståelsessum-

men skal jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 2 og stk. 4 omregnes til kontantværdi. Kon-

tantværdien beregnes ved, at kursen på ejendommens gældsposter på henholdsvis anskaffelsestids-

punktet og afståelsestidspunktet lægges sammen med den kontante del af anskaffelsessummen og 

afståelsessummen.  

 

CC Consulting kontantomregnede anskaffelsessum udgør kr. 3.000.000 og den kontantomregnede 

afståelsessum udgør kr. 3.500.000. 

 

Ejendommens anskaffelsessum skal jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 1 forhøjes med et 

tillæg på kr. 10.000 for hvert kalenderår, virksomheden har ejet ejendommen. Med mindre ejen-

dommen er erhvervet og afstået i sammen kalender år, forhøjes der dog ikke med tillæg i afståelses-

året. Foruden tillægget forhøjes anskaffelsessummen også med afholdte udgifter til vedligeholdelse 

og forbedring i det omfang, disse udgifter overstiger kr. 10.000 årligt. 

 

CC Consulting har ikke afholdt udgifter til vedligeholdelse og forbedringer, der overstiger kr. 

10.000 årligt, siden anskaffelsen i 2008. Virksomheden kan dog få forhøjet anskaffelsessummen 

med tillæg for kalenderårene 2008-2011, svarende til kr. 40.000. 

 

Tabel 10 

Overdragelsessum, 2011 3.500.000 

Anskaffelsessum, 2008 3.000.000 

10.000 kr. tillæg, 2008-2011 40.0000 

Forhøjet anskaffelsessum 3.040.000 

  

Avance 460.000 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Dette giver alt i alt en ejendomsavance på kr. 460.000, som ligeledes kommer til beskatning i ind-

komståret 2012. 

5.5.3.2. Opsparet overskud 

Carsten Christiansen har fra 2008 valgt at benytte virksomhedsskatteordningen og hermed spare op 

i virksomheden. 
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Carsten har ved omdannelsen opsparet et overskud på kr. 1.074.296 inklusiv virksomhedsskat. Den 

del af overskuddet som er opsparet, beskattes med 25 procent. I 2012 hvor Carsten ophører med at 

benytte virksomhedsskatteordningen, anses hele opsparingen for værende hævet. Carsten vil derfor 

skulle betaler du skat af opsparingen som af personlig indkomst
47

. Han får her godtgjort den forelø-

bige skat på 25 procent. 

5.5.3.3. Opgørelse af skatten 

I forbindelse med omdannelsen kommer både de genvunde afskrivninger og ejendomsavancen til 

beskatning i Carsten Christiansens skattepligtige indkomst. Virksomhedsomdannelsen er besluttet 

og gennemført i indkomståret 2013, hvorfor beskatningen sker i dette indkomstår. 

 

Carsten Christiansen har besluttet, at han i 2013 ikke vil fortsætte med at splitte sin private økonomi 

fra virksomhedens økonomi. På den måde kommer Carstens opsparede overskud til beskatning alle-

rede i 2013.  

 

I revisorens beregning af Carstens foreløbige skattepligtige indkomst for 2013, tages der ikke højde 

for Carstens private renteindtægter og -udgifter samt diverse ligningsmæssige fradrag. Ligesom der 

ved specifikation af skatten ikke tages højde for, hvor høj en indkomst Carsten er forskudsregistre-

ret med i 2013 og dermed, hvad han allerede har betalt i forskudsskat. 

 

Revisor og Carsten har sammen aftalt, at Carsten fra det nye selskab skal have en årlig lønindkomst 

på kr. 384.000. Desuden skal Carsten fra og med 2013 beskattes af fri bil, idet bilen indgår i om-

dannelsen. 
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Tabel 11 

Foreløbig skattepligtig indkomst 2013 

Personlig indkomst  

Lønindkomst 384.000 

Ejendomsavance 460.000 

Genvunde afskrivninger 500.000 

Tab ved salg af driftsmidler ÷ 15.876 

Opsparet overskud 1.074.296 

 2.402.420 

Samlet AM-bidrag (grundlag 2.402.400) ÷ 192.192 

Personlig indkomst i alt 2.210.228 

  

Kapitalindkomst i alt 0 

  

Ligningsmæssige fradrag  

Beskæftigelsesfradrag 22.300 

Ligningsmæssige fradrag i alt 22.300 

  

Skattepligtig indkomst 2.187.928 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Tabel 12 
Skatter til betaling 2013 

AM-bidrag 192.192 

Topskat (grundlag 1.789.228) 268.384 

Bundskat (grundlag 2.168.228) 126.408 

Kommuneskat (grundlag 2.145.928) 540.774 

Kirkeskat (grundlag 2.145.928) 18.026 

Sundhedsbidrag (grundlag 2.145.928) 128.756 

Aconto virksomhedsskat, 25 % ÷ 268.574 

Skat til betaling i alt 813.594 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Carsten Christiansen vil på baggrund af revisorens foreløbige skatteberegning, skulle betale kr. 

813.594 i skat i indkomståret 2013, ved en skattepligtig omdannelse. Dette er som udgangspunkt 

ikke noget, Carsten Christiansen vil have råd til, da han ikke ligger inde med så store likvider. 
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Hvis Carsten ønsker en skattepligtig omdannelse, men ikke har mulighed for at betale den høje skat, 

er der to muligheder, Carsten kan benytte sig af. 

 

 Carsten kan vælge at han i 2013 fortsat vil splitte den private økonomi fra virksomhedens 

økonomi for på den måde, at kunne benytte virksomhedsskatteordningen i indkomståret 

2013. Herved udskyder han beskatningen af det opsparede overskud til indkomståret 2014. 

 Der er også den mulighed, at Carsten kan lade ejendommen blive i privat regi og holde den 

uden for omdannelsen. Carsten kan dermed slippe for, at skulle betale skat af de genvunde 

afskrivninger samt ejendomsavancen. Herudover kan Carsten vælge at lade ejendommen 

blive i virksomhedsskatteordningen, hvormed det opsparede overskud ikke kommer til be-

skatning. 
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5.5.4. Anparternes anskaffelsessum 

Tabel 13 

Åbningsbalance pr. 1. janu-

ar 2013 

Aktiver 

Selskabsretlig 

Kr. 

Skatteretlig 

Kr. 

Anparternes 

ansk.sum 

Kr. 

Goodwill 685.000 685.000 685.000 

Immaterielle anlægsaktiver 685.000 685.000 685.000 

    

Ejendom 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

Driftsmidler og inventar 147.000 147.000 147.000 

Materielle anlægsaktiver 3.647.000 3.647.000 3.647.000 

    

Depositum 15.300 15.300 15.300 

Finansielle anlægsaktiver 15.300 15.300 15.300 

    

Anlægsaktiver i alt 4.332.000 4.332.000 4.332.000 

    

Tilgodehavender fra salg og 

tjenesteydelser 

130.651 155.651 155.651 

Periodeafgrænsningsposter 15.075 15.075 15.075 

Tilgodehavender 145.726 170.726 170.726 

    

Likvide beholdninger 0 0 0 

    

Omsætningsaktiver i alt 145.726 170.726 170.726 

    

Aktiver i alt 4.477.726 4.502.726 4.502.726 
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Tabel 13, fortsat 

Åbningsbalance pr. 1. januar 

2013 

Passiver 

Selskabsretlig 

Kr. 

Skatteretlig 

Kr. 

Skatteretlig 

Kr. 

Anpartskapital 80.000 0 0 

Overkurs 1.770.958 1.795.958 1.795.958 

Egenkapital i alt 1.850.958 1.795.958 1.795.958 

    

Prioritetsgæld 2.118.333 2.118.333 2.118.333 

Langfristet gæld i alt 2.118.333 2.118.333 2.118.333 

    

Kreditinstitutter 258.310 258.310 258.310 

Leverandør af varer og tjene-

steydelser 

103.856 103.856 103.856 

Anden gæld 146.269 146.269 146.269 

Kortfristet gæld i alt 508.435 508.435 508.435 

    

Gældsforpligtelser i alt 2.626.768 2.626.768 2.626.768 

    

Passiver i alt 4.477.726 4.422.726 4.422.726 

    

Anparternes skattemæssige 

anskaffelsessum 

  80.000 

5.6. Delkonklusion 

Carsten Christiansen har besluttet, at han som udgangspunkt vil medtage alle virksomhedens aktiver 

i omdannelsen. Carstens revisor har beregnet omdannelsen ved hjælp fra goodwill cirkulæret samt 

med udgangspunkt i, at ejendommens handelsværdi udgør den senest offentlige ejendomsvurdering. 

Bilen, som indgår i omdannelsen, er blevet vurderet af en bilforhandler. 

 

På baggrund af dette, skal Carsten beskattes af ejendomsavancen og de genvunde afskrivninger, 

mens han får fradrag for tabet ved salg af bilen. Carsten er i årene op til omdannelsen blevet beskat-

tet efter reglerne i virksomhedsskatteloven, hvorfor Carstens opsparede overskud nu også kommer 

til beskatning. 
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Da Carsten ikke har likviditet til at betale skatten på kr. 813.594, er han nødsaget til, at overveje 

muligheden for, at holde ejendommen uden for omdannelsen og helt slippe for en del af skatten. 

Han kan også vælge, at benytte virksomhedsskatteordningen et indkomstår mere, for på den måde at 

udskyde en del af skatten til næste år. 
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En virksomhedsomdannelse betragtes som et salg, hvorfor ejeren vil blive beskattet af overdragel-

sen. Den udløste beskatning i forbindelse med en omdannelse vil ofte være en hindring for virk-

somhedsejeren, da virksomhedsejeren typisk ikke vil have den fornødne kapital til at betale en ofte 

betydelig skat.  

 

Virksomhedsomdannelsesloven, som blev indført i juni 1983, har medført at virksomhedsejere kan 

viderefører deres virksomhed i et selskab uden, at overdragelsen bliver beskattet. Virksomhedseje-

ren vil først blive beskattet af overdragelsen på det tidspunkt, hvor aktierne eller anparterne sælges 

eller selskabet opløses.  

 

Selskabet indtræder i virksomhedsejerens skattemæssige stilling vedrørende de aktiver der overdra-

ges idet, loven er baseret på et successionsprincip. Skulle den hidtidige indehaver af virksomheden 

have foretaget afskrivninger og nedskrivninger, anses disse for foretaget af selskabet.  

 

Successionsprincippet frafalder i nedenstående tilfælde. 

 

 Indehaverens underskud til fremførsel overtages ikke af selskabet. Eventuelle over- og un-

derskud beholder indehaveren selv og kan udnytte dem i sin egen indkomst efter omdannel-

sen. 

 Overtager selskabet blandet benyttede aktiver som for eksempel en bil eller en ejendom bli-

ver den ”private” del ikke omfattet af reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse el-

ler reglerne om succession. Den ”private” del overtages som et køb til handelsværdi på det 

tidspunkt omdannelsen finder sted.  

 På omdannelsestidspunktet anses fordringer og gæld for overtaget af selskabet til kursværdi-

en på omdannelsestidspunktet, uanset hvilken kurs den hidtidige indehaver har bogført. 

 

Lovændringen i 1999 medførte at hele vederlaget for virksomheden kun kan erlægges i anparter 

eller aktier jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3. Det var fra og med 1999 ikke længere mu-

ligt, at gøre brug af et stiftertilgodehavende, hvor indehaveren kunne få op til 25 procent af vederla-

get i form af en mellemregning. 

 

Før 1999 var det muligt at max 25 procent af vederlaget for virksomheden kunne bestå af en mel-

lemregning, mens de resterende 75 procent af vederlaget skulle bestå af aktier eller anparter. Denne 

mellemregning kunne skattefrit hæves i selskabet umiddelbart efter omdannelsen.  
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Formålet med lovændringen var også at præcisere, at det kun er en samlet virksomhed, som kan 

omdannes. Det gjorde man for at forhindre, at enkelte aktiver blev holdt uden for omdannelsen. Alle 

aktiver og passiver skal indgå i omdannelse på nær fast ejendom. 

 

Lovændringen skulle ligeledes gøre det nemmere for virksomheder med flere ejere (interessentska-

ber), at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse. Før lovændringen i 1999 var betingelserne, at 

alle interessenterne skulle blive hovedaktionær eller hovedanpartshaver i selskabet og at interessen-

terne skulle have samme afskrivningsgrundlag. Formålet med ophævelsen af disse betingelser var, 

at lette omdannelsen af interessentskaber. Efter ophævelsen blev indsat en bestemmelse om, at de 

interessenter der havde foretaget de største afskrivninger, skulle indbetale et beløb til selskabet, for 

at udligne forskellen mellem de af interessenternes foretagne afskrivninger. Dog kun i situationer, 

hvor interessenterne ikke har foretaget lige store afskrivninger.  

 

Lovændringer medførte desuden at 

 Det ikke er muligt, at have negativ anskaffelsessum på aktierne 

 Det ikke er muligt at have negativ indskudskonto 

 Der skal indregnes udskudt skat i åbningsbalancen 

6.1. Virksomhedsomdannelseslovens betingelser 

Betingelserne som er opstillet i virksomhedsomdannelseslovens § 1-2, skal være opfyldt, for at lo-

ven kan anvendes. Opfyldes en eller flere af betingelserne ikke, vil omdannelsen i stedet anses som 

værende skattepligtig. Det er dermed vigtigt, at gøre sig det klart, hvilke betingelser loven stiller, 

før beslutningen om at gennemfører omdannelsen tages. 

 

Har Erhvervsstyrelsen først registeret selskabsstiftelsen, er omdannelsen selskabsretligt gennemført 

og kan ikke ændres. Det medfører at, aktiverne er indskudt i selskabet og stiftelsen er en realitet. 

 

For at kunne benytte loven skal der først og fremmest være tale om en personlig drevet virksomhed. 

Under begrebet personlig drevet virksomhed indgår virksomhedstyperne enkeltmandsvirksomheder, 

kommanditselskaber og interessentskaber.  

 

For at interessentselskaber kan benytte loven, skal alle interessenterne være fysiske personer. 
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Skattefri virksomhedsomdannelse er udelukket, hvis interessentskabskredsen omfatter et eller flere 

selskaber. For kommanditselskaber, hvor indskyderne eksempelvis er et aktie- eller anpartsselskab, 

vil det være en konkret vurdering der afgøre, hvorvidt der er tale om en personligt ejet virksomhed. 

 

Som følge af lovændringen i 1999 blev det præciseret i virksomhedsomdannelseslovens § 1, stk. 3, 

hvilke virksomhedsformer som ikke kan anvende loven:  

 

 Anpartsprojekter som er omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1 nr. 10 og 12 

 Selvstændige erhvervsvirksomhed, hvor antallet af ejere er mere end 10 og hvor den skatte-

pligtige i væsentligt omfang ikke deltager i virksomhedens drift 

 Selvstændig erhvervsvirksomhed med plantning af juletræer, frugttræer m.v., jf. ligningslo-

vens § 8 K, stk. 2, med antal personlige ejere over 2 personer og hvor den skattepligtige i 

væsentligt omfang ikke deltager i virksomheds drift 

 Virksomheder der beskæftiger sig med udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og 

skibe uansat antal ejere, når den skattepligtige i væsentligt omfang ikke deltager i virksom-

hedens drift 

 

En udlejningsvirksomhed, som består i udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler, kan ikke 

lade sig omdanne til et selskab, medmindre virksomhedsejeren i væsentligt omfang deltager i virk-

somheds drift. Ved deltagelse i virksomhedens drift i væsentlig omfang, omfatter mindst 50 timers 

arbejde månedligt.    

 

Jf. virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 1 har dødsboer mulighed for at gennemfører en 

omdannelse, hvis dødsboet indskyder en virksomhed i et selskab. Ligeledes skal de øvrige betingel-

ser være opfyldt.   

 

Foretages en omdannelse ved brug af et skuffeselskab, skal alle betingelser for stiftelse af et nyt 

selskab være opfyldt på omdannelsestidspunktet. Selskabet skal ligeledes forinden tidspunktet, hvor 

overdragelsen finder sted, ikke have drevet erhvervsmæssig virksomhed. Hele selskabets egenkapi-

tal fra stiftelsen skal desuden have henstået som et ubehæftet tilgodehavende i et pengeinstitut. In-

dehaveren af den personligt ejede virksomhed skal på overdragelsestidspunktet eje hele selskabska-

pitalen i skuffeselskabet, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 1, stk. 2.  
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Behandlingen af aktiver i forbindelse med en omdannelse, hvad enten aktiverne er benyttet 100 

procent erhvervsmæssigt eller kun delvist erhvervsmæssigt vil blive beskrevet nedenfor. 

6.1.1. Fast ejendom 

Da fast ejendom betragtes som en selvstændig virksomhed, er det valgfrit for ejeren, om ejendom-

men skal indgå i omdannelsen eller holdes helt udenfor. 

Dette gør det også muligt for ejeren, at omdanne ejendommen til selskab og lade den øvrige del af 

virksomheden blive i personligt regi. Ejes der mere end en ejendom, anses hver enkel ejendom for 

værende en særskilt virksomhed.   

 

Indgår der en blandet benyttet ejendom i virksomhedsomdannelsen, skal hele ejendommen overdra-

ges til selskabet, hvilket medfører, at ejeren herefter skal betale husleje til selskabet eller lade sig 

beskatte af fri bolig. I forbindelse med omdannelsen sælges den private del af ejendommen, som 

ikke er omfattet af virksomhedsskatteloven til handelsværdi.  

6.1.2. Driftsmidler og inventar 

Virksomhedens driftsmidler og inventar skal altid medtages i omdannelsen, hvad enten aktiverne 

benyttes helt eller delvist erhvervsmæssigt.  

 

Selskabet succederer ikke i den private del af et blandet benyttet driftsmiddel, da denne del ikke er 

omfattet af virksomhedsomdannelseslovens regler. Aktiverne overgår dermed til udelukkende er-

hvervsmæssig anvendelse i selskabet og afstås til handelsværdien på omdannelsestidspunktet. 

 

Indgår en bil i virksomhedsordningen, skal denne altid medtages i omdannelsen. I situationer hvor 

ejeren har holdt bilen uden for virksomhedsordningen og dermed modtaget kilometergodtgørelse 

efter statens takster, kan bilen holdes uden for omdannelsen. Har virksomheden derimod afholdt en 

forholdsmæssig del af de samlede omkostninger, overtager selskabet bilen i forbindelse med om-

dannelsen. Benyttes bilen privat efter overdragelsen til selskabet, vil brugeren af bilen skulle be-

skattes af fri bil. 

6.1.3. Goodwill og andre immaterielle rettigheder 

Ved omdannelse skal goodwill og andre immaterielle rettigheder altid medtages, hvis disse har til-

knytning til den omdannede virksomhed. 
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Ligningsrådet har ved værdiansættelse af goodwill, udarbejdet en vejledende anvisning jf. TSS-

cirkulære 2000-10, i tilfælde hvor der ikke foreligger holdepunkter for at fastsætte handelsværdien. 

Brugen af TSS-cirkulære 200-10 er gennemgået i afsnit 5.3.3. 

 

Da selskabet succederer i virksomhedsejerens anskaffelsessum, har værdiansættelsen ingen betyd-

ning skattemæssigt. Værdiansættelsens af goodwill påvirker derfor ikke aktiernes anskaffelsessum. 

6.2. Omgørelse 

Som tidligere nævnt i afgangsprojektet, opstiller virksomhedsomdannelsesloven nogle betingelser 

for, at omdannelsen kan foretages skattefrit. Opfyldes en eller flere betingelser ikke, vil omdannel-

sen som udgangspunkt være skattepligtig. Dette kunne eksempelvis være i situationer, hvor skatte-

forvaltningen ikke vurderer, at den indskudte virksomhed, kan betragtes som værende en selvstæn-

dig virksomhed eller i situationer, hvor skatteforvaltningen ikke vurdere, at alle virksomhedens ak-

tiver og passiver er indskudt i selskabet.  

 

Det er en betingelse for anvendelse af virksomhedsomdannelsesloven, at der ikke må være negativ 

indskudskonto eller negativ anskaffelsessum jf. virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 5.  

Opfyldes overstående betingelser ikke, kan loven alligevel finde anvendelse, såfremt den manglen-

de opfyldelse skyldes ændret skatteansættelse. Det påkræves dog jf. virksomhedsomdannelsesloven 

§ 4, stk. 5, at virksomhedsejeren ved indbetaling til selskabet, udligner den negative indskudskonto 

eller negative anskaffelsessum senest en måned efter skatteforvaltningens meddelelse om manglen-

de opfyldes af betingelsen
48

. 

 

Har virksomhedsejeren overset kravet omkring den negative indskudskonto eller negative anskaf-

felsessum i forbindelse med virksomhedsomdannelsen, kan virksomhedsejeren ansøge myndighe-

den om lov til alligevel, at anvende virksomhedsomdannelsesloven. Såfremt virksomhedsejeren 

udligner den negative indskudskonto eller negative anskaffelsessum.  

 

Overskrides fristen for indsendelse af dokumenter til myndigheden jf. virksomhedsomdannelseslo-

ven § 2, stk. 1, nr. 6 medføre det ikke nødvendigvis, at loven ikke kan benyttes. Skatteforvaltningen 

kan trods overskridelsen give tilladelse alligevel. Fremover må det antages, at denne bestemmelse 

får begrænset betydning på grund af selskabslovens ikrafttræden – at stiftelse af et kapitalselskab 

skal anmeldes senest to uger efter, at stiftelsesdokumentet er underskrevet. 
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Virksomhedsejeren skal dermed være opmærksom på, at virksomhedsomdannelsen ikke kan omgø-

res, såfremt omdannelsen er gennemført selskabsretligt og stiftelsen er registeret hos Erhvervssty-

relsen. Finder skatteforvaltningen efterfølgende en eller flere betingelser for værende ikke opfyldt, 

vil selskabsstiftelsen anses for værende skattepligtig. 

 

Det blev fastslået jf. TfS 1994 694 LR, at der i situationer, hvor virksomhedsejeren har gennemført 

en skattepligtig omdannelse kan gives tilladelse til omgørelse, såfremt virksomhedsomdannelseslo-

ven regler blev behandlet ved omdannelsen. 

 

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at kunne opnå tilladelse til omgørelse
49

: 

 

 Skatteansættelsen skal hvile på en privatretlig disposition, der kan omgøres 

 Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller ud-

skyde skatter eller afgifter 

 Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsent-

lige 

 De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt skattemæssig 

virkning, skal være enkle og overskuelige 

 At alle, der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse, tiltræder omgørelses-

anmodningen. 

6.3. Aktiernes anskaffelsessum  

I forbindelse med en virksomhedsomdannelse er det et krav, at opgøre aktiernes skattemæssige an-

skaffelsessum. Denne opgørelse skal senest en måned efter omdannelsen indsendes til SKAT.  

 

Aktiernes anskaffelsessum opgøres efter reglerne i virksomhedsomdannelseslovens § 4. Aktiernes 

anskaffelsessum opgøres som aktivernes handelsværdi fratrukket eventuel skattepligtig fortjeneste i 

forbindelse med salget. Aktiverne og deres skattemæssige fortjeneste opgøres en for en. Den skat-

temæssige anskaffelsessum for det enkelte aktiv, vil i tilfælde af tab udgøre handelsværdien. 

 

Der tages højde for indehaverens indgangsværdier, tillæg og eventuelle ejertidsnedslag ved opgørel-

sen af ejendomsavancen. Det vil sige at avanceberegning udarbejdes efter helt normale beregnings-

principper. Principperne er gennemgået i afsnit 5.5.3.1. 
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 Ved skattefri virksomhedsomdannelse afsættes udskudt skat som et passiv i åbningsbalancen. Den 

udskudte skat skal ikke fratrækkes i aktiernes anskaffelsessum. 

 

Beløb hensat til senere faktisk hævning samt indestående på mellemregningskontoen afsættes lige-

ledes som et passiv i åbningsbalancen. 

 

I lighed med anden gæld fragår beløbene i aktiernes anskaffelsessum, hvilket skyldes, at posterne 

anses som gæld til stifter. Beløbene skal dog, inden stiftelsen, udlignes og hæves af stifteren.   

 

Fortjenesten af det oparbejdet goodwill vil altid udgøre 100 procent af handelsværdien. Derfor vil 

oparbejdet goodwill ikke påvirke anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne. I forbindelse 

med en skattefri virksomhedsomdannelse succederer selskabet i indehaverens anskaffelsessum og 

værdien af goodwill i åbningsbalancen har altså ingen skattemæssig betydning. 

 

Treårsreglen i aktieavancebeskatningsloven blev i 2006 afskaffet. Det er derfor ikke nødvendigt, at 

opgøre aktiernes ejertid. Det var tidligere nødvendigt, da salg af aktier inden for tre år blev beskattet 

som kapitalindkomst.  

6.4. Anskaffelsestidspunkt for aktierne 

Datoen hvor stiftelsesdokumentet er underskrevet, anses for anskaffelsestidspunktet for aktierne. 

Dette er gældende uanset om omdannelsen er foretaget med tilbagevirkende kraft eller ej. 

6.5. Udskudt skat 

Jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 1, nr. 7 skal der i selskabets åbningsbalance afsættes udskudt 

skat, svarende til 25 procent af alle potentielle skatter. For eksempel ejendomsavance og genvundne 

afskrivninger. Inden 1999 var det valgfrit, om den udskudte skat skulle indregnes i åbningsbalancen 

eller om den skulle med som en note til åbningsbalancen. Formålet med lovændringen i 1999 var at 

sikre, at åbningsbalancen gav et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver. 

6.6. Delkonklusion 

Det at omdanne skattefrit kan være en fordel for virksomhedsejere, der står i den situation, hvor 

salget af virksomheden vil udløse så betydelig beskatning, at ejeren ikke har den fornødne kapital til 

at kunne betale. 
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Ved skattefri virksomhedsomdannelse kan virksomhedsejeren udskyde beskatningen, til den dag 

selskabet sælges eller lukkes. Virksomhedsejeren skal forud for omdannelsen være opmærksom på, 

at virksomhedsomdannelsesloven opstiller en række betingelser, som skal være opfyldt, før at loven 

kan findes anvendt. Opfyldes betingelserne ikke ifølge skatteforvaltningen, vil omdannelses anses 

for værende skattepligtig. 

 

Som nogle af virksomhedsomdannelsesloven betingelser kan eksempelvis nævnes at virksomhedse-

jeren skal være fuldt skattepligtig til Danmark, at alle virksomhedens aktiver og passiver skal over-

drages til selskabet, at hele vederlaget skal ydes i aktier eller anparter og at der skal afsætte udskudt 

skat i selskabets åbningsbalance. 

6.7. CC Consulting 

Carsten Christiansen skal for at benytte sig af reglerne i virksomhedsomdannelsesloven gøre sig 

klart, om han opfylder betingelserne i loven. Opfyldes blot en af betingelse ikke, vil det ikke være 

muligt for Carsten, at anvende loven. 

 

Carsten driver erhvervsmæssig virksomhed og er fuldt skattepligtig til Danmark, hvorfor betingel-

serne i virksomhedsskatteloven § 1-2 er opfyldt. Carsten er opmærksom på, at alle aktiver og passi-

ver fra hans virksomhed skal overføres til selskabet, samt at hele vederlaget ydes i form af anparter. 

Carsten Christiansen og hans revisor har i samarbejde fastslået, at Carsten opfylder alle betingelser-

ne i loven.    

 

Ved at benytte virksomhedsomdannelsesloven udskyder Carsten beskatningen af diverse fortjene-

ster i forbindelse med omdannelsen. Skatten falder til betaling den dag, Carsten vælger, at sælge 

anparterne eller lader selskabet likvidere.  

6.7.1. Anparternes anskaffelsessum 

I forbindelse med omdannelsen, er det Carstens ansvar, at en åbningsbalance udarbejdes. Åbnings-

balancen udarbejdes i tilknytningen af vurderingsberetningen som revisor skal afgive. Vurderings-

beretningen skal udarbejdes idet, Carsten indskyder selskabskapitalen i CC Consulting ApS i form 

af apportindskud.   

 

I åbningsbalancen opgøres alle aktiver og passiver til handelsværdien for skæringsdatoen 1. januar 

2013. 
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Tabel 14 

Åbningsbalance pr. 1. januar 

2013 

Aktiver 

Selskabsretlig 

 

Kr. 

Skatteretlig 

 

Kr. 

Anparternes 

ansk.sum 

Kr. 

Goodwill 685.000 0 0 

Immaterielle anlægsaktiver 685.000 0 0 

    

Ejendom 3.500.000 1.410.000 2.540.000 

Driftsmidler og inventar 147.000 167.354 147.000 

Materielle anlægsaktiver 3.647.000 1.577.354 2.687.000 

    

Deposita 15.300 15.300 15.300 

Finansielle anlægsaktiver 15.300 15.300 15.300 

    

Anlægsaktiver i alt 4.347.300 1.592.654 2.702.300 

    

Tilgodehavender fra salg og tje-

nesteydelser 

130.651 155.651 130.651 

Periodeafgrænsningsposter 15.075 15.075 15.075 

Indskudskonto 55.000 55.000 55.000 

Tilgodehavender 200.726 225.726 200.726 

    

Likvide beholdninger 0 0 0 

    

Omsætningsaktiver i alt 200.726 225.726 200.726 

    

Aktiver i alt 4.548.026 1.818.380 2.903.026 
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Åbningsbalance pr. 1. januar 

2013 

Passiver 

Selskabsretlig 

Kr. 

Skatteretlig 

Kr. 

Anparternes 

ansk.sum 

Kr. 

Anpartskapital 80.000   

Overkurs 1.196.218   

Egenkapital i alt 1.276.218   

    

Prioritetsgæld 2.118.333 2.118.333 2.118.333 

Langfristet gæld i alt 2.118.333 2.118.333 2.118.333 

    

Kreditinstitutter 258.310 258.310 258.310 

Leverandør af varer og tjeneste-

ydelser 

103.856 103.856 103.856 

Anden gæld 146.269 146.269 146.269 

Udskudt skat 645.040 0 0 

Kortfristet gæld i alt 1.153.475 508.435 508.435 

    

Gældsforpligtelser i alt 3.271.808 2.626.768 2.626.768 

    

Passiver i alt 4.548.026 2.626.768 2.626.768 

    

Anparternes ansk.sum før 

modregning af opsparet overskud 

  276.258 

Opsparet overskud, netto   805.722 

Skattemæssig anskaffelsessum   ÷ 529.464 

Kilde: egen tilvirkning 

6.7.1.1. Udskudt skat 

Den udskudte skat udviser den skat, der udskydes i forbindelse med virksomhedsomdannelsen. Der 

beregnes udskudt skat på 25 procent af de latente skatter.  

 

I forbindelse med Carstens omdannelse beregnes den udskudte skat på goodwill, ejendommen, 

driftsmidlerne og tab på debitorer.  
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Tabel 15 

Udskudt skat, CC Consulting ApS’ åbningsbalance 1. januar 2013 

Driftsmidler  

Driftssaldo 147.000 

Skattemæssigsaldo 316.842 

 -169.842 

Ejendom  

Driftssaldo 3.500.000 

Skattemæssigsaldo 1.410.000 

 2.090.000 

  

Tab på debitorer -25.000 

Goodwill 685.000 

  

I alt 2.580.158 

25 procent heraf 645.040 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Den udskudte skat fragår i egenkapitalen, men påvirker ikke aktiernes anskaffelsessum.  

6.7.1.2. Indskudskonto 

Det er en betingelse at den negative indskudskonto udlignes før omdannelse. Udligningen kan ske 

ved at Carsten Christiansen overfører penge til virksomheden, sådan at indskudskonto bliver nul 

eller positiv. Carsten kan også vælge, at indregne et tilgodehavende i åbningsbalancen, som senest 

skal indbetales på stiftelsesdagen. Carsten havde en negativ indskudskonto i virksomhedsordningen 

på kr. 55.000. Beløbet afsat som et tilgodehavende i selskabets åbningsbalance. 

6.7.1.3. Mellemregning 

En mellemregning med indehaveren kan som den negative indskudskonto afsættes i åbningsbalan-

cen, men skal forinden omdannelsen være udlignet og udbetalt. Carsten har ingen mellemregning at 

udligne inden omdannelsen. 

6.7.1.4. Beløb hensat til senere hævning 

Ligesom mellemregning kan beløb hensat til senere hævning afsættes i åbningsbalancen, men skal 

ligeledes være udlignet og hævet inden omdannelsen finder sted. Carsten har ingen beløb til senere 

hævning. 
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6.7.2. Anparternes anskaffelsessum 

Anskaffelsessum for anparterne i CC Consulting ApS kan beregnes således: 

Kolonnen længst til højre i CC Consulting ApS’ åbningsbalancen viser handelsværdien fratrukket 

skattepligtig fortjeneste. Trækkes passiverne fra aktiverne fremkommer anparternes anskaffelses-

sum før opsparet overskud (2.903.026 – 2.626.768 = ÷276.258).  

 

Det er valgfrit om konto for opsparet overskud skal indgå helt eller delvist i omdannelsen. Carsten 

har valgt, at hele kontoen for opsparet overskud skal fratrækkes anparternes anskaffelsessum. Virk-

somhedsskatten skal modregnes i det opsparet overskud, før beløbet fratrækkes anparternes anskaf-

felsessum. Virksomhedsskatten udgør som tidligere beskrevet 25 procent. Carstens opsparede over-

skud efter skat udgør kr. 805.722. 

6.8. Delkonklusion 

Carsten Christiansen og hans revisor har fastslået, at Carsten har mulighed for, at benytte skattefri 

virksomhedsomdannelse ved omdannelse af hans personligt drevne virksomhed til anpartsselskab. 

Carsten opfylder betingelserne i virksomhedsomdannelsesloven § 1-2.   

 

Carsten Christiansen har valgt, at medtage alle virksomhedens aktiver i omdannelsen. Dette bevir-

ker, at Carsten forlader virksomhedsskatteordningen og som udgangspunkt skal beskattes af det 

oparbejdet opsparede overskud på kr. 805.722. Da Carsten medtager hele det opsparet overskud i 

omdannelsen og modregner det i anparternes anskaffelsessum, beskattes det ikke på nuværende 

tidspunkt. Beskatningen udskydes til den dag Carsten vælger, at sælge anparterne eller lukke sel-

skabet.   

 

Som følge af virksomhedsomdannelsesloven skal udskudt skat afsættes i åbningsbalancen. I Car-

stens tilfælde beregnes udskudt skat på aktiverne goodwill, ejendom, driftsmidler og tab på debito-

rer.  

 

Vælger Carsten Christiansen at benytte virksomhedsomdannelsesloven, skal Carsten være opmærk-

som på, at den negative indskudskonto som er afsat i åbningsbalancen, skal være udlignet forinden 

stiftelsen. Derefter er Carsten berettigede til, at drive sin virksomhed i selskabsform.  
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Virksomhedsskatteordningen kan have indflydelse på hvordan en omdannelse forløber. Nogle af de 

mest typiske scenarier er beskrevet i dette afsnit. 

7.1. Beløb hensat til senere hævning og mellemregning 

Når en virksomhedsejer forud for en omdannelse har benyttet virksomhedsordningen, kan indehave-

ren vælge om beløb hensat til senere faktisk hævning og indestående på mellemregningskonto skal 

indgå i omdannelsen. Det er muligt for indehaveren frit at vælge, om beløbene skal holdes helt eller 

delvist uden for omdannelsen. Vælger indehaveren, at beløbene skal holdes uden for omdannelsen, 

kan disse indgå i selskabets åbningsbalance som et ”stiftertilgodehavende”. Dette indebærer ved en 

skattefri virksomhedsomdannelse, at gælden til indehaveren skal være udlignet og udbetalt til inde-

haveren inden stiftelsen af selskabet. Indehaveren må ikke kort efter stiftelsen stå tilbage med et 

tilgodehavende i selskabet. I perioden 1. januar og frem til stiftelsen af selskabet vil indehaveren 

ofte have foretaget nogle hævninger. Disse hævninger betragtes som værende hævet af beløbet hen-

sat til senere hævning og/eller mellemregningen.        

 

Selskabets beholdning af likvide midler kan benyttes til at udligne kontoen for beløb hensat til sene-

re faktisk hævning og mellemregningskontoen inden stiftelsen af selskabet. Det er nødvendigt for 

virksomheden at optage et lån i banken, hvis selskabet ikke har den fornødne kapital til at udligne 

mellemværende med indehaveren. Indehaveren kan efter stiftelsen låne selskabet pengene og sel-

skabet kan dermed indfri lånet banken. Denne form for mellemregning med selskabet, hvor selska-

bet skylder kapitalejeren penge er tilladt.    

 

Indehaverens hævninger i perioden 1. januar til stiftelsestidspunktet skal kunne dokumenteres af 

kontoudskrifter, så det er vigtigt at overstående sker i rigtig rækkefølge. Hvis ikke hele stiftertilgo-

dehavendet er udbetalt inden stiftelsen eller beløbene medtages i omdannelsen, indgår beløbet i sel-

skabets egenkapital som et stiftertilgodehavende. Selskabet skal ikke beskattes af dette, men stifte-

ren kan efterfølgende hæve beløbet som udbytte, hvilket medfører beskatning. Det at beløbet indgår 

i egenkapitalen, medfører at anskaffelsessummen for de aktier og anparter, som indehaveren mod-

tager som vederlag, bliver større. Et stiftertilgodehavende er kun en mulighed, hvis der omdannes 

efter afståelsesprincippet og omdannelsen dermed foretages skattepligtigt.  

7.2. Indskudskonto 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse må indskudskontoen, som er en del af virksomhedsskatte-

ordningen, aldrig være negativ. Hvis indskudskontoen er negativ, skal den jf. virksomhedsomdan-

nelsesloven § 2, litra 5 udlignes inden stiftelse af det nye selskab. 
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Måden hvorpå indskudskontoen udlignes kan enten ske ved, at indehaveren overfører et kontant 

beløb til selskabets konto eller at der optages et tilgodehavende på stifteren i åbningsbalancen. Dette 

beløb skal dog senest være indbetalt på stiftelsesdagen. Der er også den mulighed, at udligne den 

negative indskudskonto ved anvendelse af kontoen for hensat til senere hævning eller mellemreg-

ningskontoen. Endelig kan indehaveren også vælge, at indskyde aktiver til udligning af den negati-

ve indskudskonto
50

. 

7.3. Anskaffelsessum 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse må aktiernes eller anparternes anskaffelsessum som ho-

vedregel ikke være negativ. Jf. virksomhedsomdannelsesloven § 2, litra 5 må anskaffelsessummen 

dog være negativ på den betingelse, at indehaveren i året forud for omdannelsen har benyttet virk-

somhedsordningen. Jf. virksomhedsskatteloven § 2, stk. 2 skal indehaveren blot tilkendegive om 

han ønsker at benytte virksomhedsordningen, senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløb 

af indkomståret, hvor virksomhedsordningen ønskes benyttet. Dette betyder, at indehaveren i tilfæl-

de af en negativ anskaffelsessum stadig kan nå, at benytte virksomhedsordningen, for på den måde 

alligevel at kunne benytte sig af reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse. 

7.4. Opsparet overskud 

Opsparet overskud i virksomhedsordningen kan ved anvendelse af reglerne for skattefri virksom-

hedsomdannelse overføres til selskabet uden beskatning, ved, at aktiernes eller anparternes anskaf-

felsessum nedsættes. Dette er en af fordelene ved den skattefri virksomhedsomdannelse. På den 

måde får virksomhedsejeren, på det tidspunkt selskabet lukkes eller sælges, overført en del af den 

indkomst, som oprindeligt skulle beskattes som personlig indkomst, til aktieindkomst. 

 

Efter den skattepligtige virksomhedsomdannelse kan der eventuelt foretages en aktieombytning, der 

vil muliggøre at anparternes anskaffelsessum ”parkeres” i et holdingselskab. På den måde kan kapi-

talejeren sælge datterselskabet uden at det opsparede overskud kommer til beskatning. Anparternes 

anskaffelsessum nedsættes kun af det opsparede overskud efter fradrag af virksomhedsskat. 

 

Holdes det opsparede overskud uden for omdannelsen eller benyttes reglerne for skattepligtig om-

dannelse, skal det opsparede overskud i omdannelsesåret beskattes som personlig indkomst jf. virk-

somhedsskattelovens § 16. 

 

Det er derfor oplagt, at medtage det opsparede overskud i omdannelsen. 
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7.5. Delkonklusion 

Virksomhedsskatteordningen har på flere måde indflydelse på omdannelsen af virksomheder.  

 

Er anparternes anskaffelsessum negativ ved omdannelse, er det først og fremmest kun muligt at 

omdanne, hvis indehaveren i indkomståret før omdannelse, har benyttet sig af virksomhedsskatte-

ordningen. 

 

Har indehaveren af virksomheden, der skal omdannes, benyttet sig af virksomhedsordningen og 

herigennem opnået en negativ indskudskonto, skal denne udlignes inden den nye selskab stiftes, 

hvis bestemmelserne i virksomhedsomdannelsesloven anvendes. En negativ indskudskonto må al-

drig indgå i det nye selskab. Det samme gør sig gældende for beløb hensat til senere hævning samt 

mellemregningskontoen. 

 

I virksomhedsskatteordningen er det som bekendt muligt, at opspare overskud. Ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse skal dette opsparede overskud efter skat modregnes i anparternes anskaf-

felsessum. Ved en skattepligtig omdannelse, vil opsparet overskud indgå i indehaverens personlige 

indkomst. 
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Ved opstart af virksomhed eller ved ændring af virksomhed, skal der foretages en masse overvejel-

ser. Herunder hvilken virksomhedsform der vil være passende i forhold til indehaverens fremtidige 

ønsker. Det gælder både regnskabsmæssigt og skattemæssigt.  

 

Det er ofte overvejelser omkring hæftelse og de skattemæssige forhold, som lægges til grund for 

valget af virksomhedsform. Begrænset hæftelse opnås ved benyttelse af virksomhedsformer som 

eksempelvis anpartsselskaber og aktieselskaber, hvor der blot hæftes for den indskudte kapital. Ved 

benyttelse af virksomhedsformer som enkeltmandsvirksomheder eller interessentselskaber kan ejer-

ne med fordel benytte virksomhedsordningen.    

 

En selskabsform som ikke er ligeså udbredt som anpartsselskaber og aktieselskaber er partnersel-

skaber. Ifølge CVR-registeret
51

 var der pr. 1. oktober 2010 registreret 224 partnerselskaber i Dan-

mark, hvor der derimod var registreret ca. 43.000 aktieselskaber og 183.000 anpartsselskaber.   

8.1. Partnerselskab 

Partnerselskabet er en virksomhedsform som kombinere fordelene fra det at drive virksomhed i 

personligt regi og fordele ved det at drive virksomhed i selskabsform. Ved at drive et partnerselskab 

begrænses den personlige hæftelse. Ejeren af partnerselskabet vil hæfte for den indskudte kapital i 

partnerselskabet på kr. 500.000. Kapitalen kan indskydes i kontanter eller ved apportindskud. Lige-

ledes hæftes for den indskudte kapital i anpartsselskabet på kr. 80.000, hvis ejeren har valgt, at 

komplementaren skal være et anpartsselskab.  

 

Det kan være en fordel for indehaveren, at omdanne et partnerselskab, hvis indehaveren overvejer at 

omdanne sin virksomhed til et selskab. Det kan være en fordel fordi, indehaverens aktiver og passi-

ver i virksomhedsordningen ikke påvirkes af omdannelsen. Aktiverne og passiverne overdrages til 

partnerselskabet, men da partnerselskabet kun er en skattemæssig transparent, forbliver aktiverne og 

passiverne i virksomhedsordningen. Indehaveren kan dermed stadig gøre brug af fordele ved virk-

somhedsordningen selvom partnerselskabet stiftes.   

 

Partnerselskabet vil ofte være et godt alternativ til andre virksomhedsformer, da partnerselskabet er 

sammensat af fordele fra flere af dem. 
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Et partnerselskab kan blandt andet overvejes i forbindelse med: 

 Opstart af ny virksomhed 

 Generationsskifte 

 Ændring af nuværende virksomhedsform 

 

Partnerselskab bør vælges frem for anpartsselskab eller aktieselskab, når der lægges vægt på
52

: 

 Beskatning hos de enkelte selskabsdeltagere 

 En af selskabsdeltagerne kan være komplementar, dog med dens rettigheder og forpligtelser. 

 

Ved beskatning hos de enkelte selskabsdeltagere skal forstås, at partnerselskabet ikke er et selv-

stændig skattesubjekt og dermed ikke betaler skat. Det er selskabsdeltagerne, der er pålagt at betale 

skat. Selskabsdeltagerne udarbejder en aftale om fordeling af selskabets overskud. Selskabsdelta-

gerne beskattes hver i sær af deres andel, hvorfor skatten kan variere fra selskabsdeltager til sel-

skabsdeltager. Selskabsdeltagerne har i denne forbindelse mulighed for selv at vælge, om de vil 

beskattes efter personskatteloven eller virksomhedsordningen.  

 

I vedtægterne skal det fremgå, hvem af selskabsdeltagerne der er komplementar. Komplementaren 

hæfter for alle selskabets forpligtelser. På den måde er de andre selskabsdeltagere ikke forpligtet 

over for partnerselskabet udover deres indskudte kapital.  

  

Omdannelser til et partnerselskab kan kun tillades, hvis der er lovhjemmel hertil. Nogle virksom-

hedsformer har ikke lovhjemmel til, at lade sig omdanne til et partnerselskab. Disse virksomheds-

former er nødsaget til enten, at opløse virksomheden og etablere en ny virksomhed i partnersel-

skabsformen eller lade sig omdanne til en virksomhedsform, som har tilladelse til omdanne sig et 

partnerselskab.  

 

Ifølge selskabslovens § 323 kan et aktieselskab lade sig omdanne til et partnerselskab, ligesom et 

partnerselskab kan lade sig omdanne til et aktieselskab jf. selskabslovens § 324. Selskabsloven til-

lader ikke et anpartsselskab, at lade sig omdanne til et partnerselskab og omvendt. Anpartsselskabet 

kan dermed benytte aktieselskabet som en ”mellemstation” og efterfølgende lade sig omdanne til et 

partnerselskab. 

 

                                                 

 52
 
http://www.de.dk/Bladet/Marts+2006/Partnerselskaber+%E2%80%93+fordele+og+ulemper.htm

 

 



Kapitel 8 – Andre omdannelsesmuligheder_______________________ 
 

67 

 

I forbindelse med omdannelse til eller fra et partnerselskab er det et krav, at vedtægterne tilrettes, så 

de opfylder kravene i den valgte virksomhedsform. 

Ved omdannelse af et partnerselskab til et aktieselskab er det vigtigt, at være opmærksom på, at 

komplementaren stadig efter omdannelsen hæfter for de forpligtelser, der er indgået forinden om-

dannelse.  

 

Partnerselskabet blev introduceret i 1996, da der blev foretaget en ændring i aktieselskabsloven. Jf. 

selskabsloven § 5, nr. 21 er partnerselskabet defineret som et kommanditselskab. Ved et partnersel-

skab indebærer det, at der skal være to typer selskabsdeltagere. Den første type af selskabsdeltager 

er en komplementar, som hæfter for hele selskabets forpligtelser. Den anden type selskabsdeltager 

er en eller flere kommanditaktionærer, som kun hæfter for egen andel af den indskudte kapital.   

8.1.1. Kommanditaktionæren 

Et partnerselskab kan bestå af en eller flere kommanditaktionærer. Kommanditaktionærerne ind-

skyder en kapital i partnerselskab og får som følge heraf den aftalte andel af overskuddet udloddet. 

8.1.2. Komplementaren 

Komplementaren kan enten være en fysisk person eller en juridisk enhed. Komplementaren hæfter 

for hele partnerselskabet gæld og har dermed nogle økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser.  

 

De økonomiske beføjelser som tilstår komplementaren kan eksempelvis være, at han er berettiget til 

en større andel af overskuddet end kommanditaktionærene. Det kan også være, at han modtager 

forrentning af egenkapitalen som kompensation for den ubegrænsede hæftelse.  

 

De forvaltningsmæssige beføjelser som tilstår komplementaren kan eksempelvis være, at komple-

mentaren indgår i selskabets tegningsregel, er repræsenteret i ledelsesorganet (som formand) og har 

vetoret over væsentlige beslutninger i partnerselskabet.     

 

Kilde: egen tilvirkning 
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Denne enkle partnerselskabskonstruktion kan benyttes af en indehaver af en enkeltmandsvirksom-

hed, som ønsker, at stifte et partnerselskab alene. Da der skal være to typer af selskabsdeltagere, kan 

indehaveren stifte et anpartsselskab, som skal fungere som komplementar. 

Ved denne måde hæfter indehaveren kun for de indskudte kapitaler i de to selskaber. Indehaveren 

bliver ved denne konstruktion kommanditaktionær. 

 

Foretages indskydelsen i partnerselskabet ved apportindskud, skal indskydelsen i anpartsselskabet 

ske kontant. Det forudsætter dermed, at indehaveren skal have likvide midler til, at kunne stifte et 

anpartsselskab.   

8.1.3. Selskabsretligt 

For et partnerselskab gælder de samme regler som for et aktieselskab, jf. selskabsloven § 358, dog 

med visse lempelser. Partnerselskabet skal overholde aktieselskabslovens regler mht. registrering, 

selskabskapital, ledelse og generalforsamling skal partnerselskabet overholde.  

 

Selskabskapitalen på kr. 500.000, som er minimumskapitalen for et partnerselskab, skal indbetales 

fuldt ud. Ligesom aktionæren i et aktieselskab hæfter kommanditaktionærerne kun for den indskud-

te kapital. Det er ofte et anpartsselskab med en selskabskapital på kr. 80.000 som indtræder, som en 

komplementar, men komplementaren kan også være en fysisk person.   

 

Reglerne omkring beskyttelse af selskabskapitalen i aktieselskaber, gælder også for partnerselska-

ber. Det medfører at kommanditaktionærerne ikke kan hæve penge i selskabet men, at han derimod 

kan modtage en gage, såfremt kommanditaktionærerne arbejder i selskabet. Udover at kommandi-

taktionærerne kan modtage gage fra selskabet, kan kommanditaktionærerne også modtage udbytte. 

Udlodningen af udbytte behandles på samme vis, som vi kender det fra aktieselskaber.  

 

Partnerselskaber er underlagt de samme regler som aktieselskaber med hensyn til ledelse og gene-

ralforsamling. Partnerselskab kan dermed vælge mellem to ledelsesmodeller: 

 

1. Der vælges en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, hvor-

efter den udpeger en eller flere direktører. Bestyrelsen opgave er, at varetage den overord-

nede og strategiske ledelse af selskabet, hvor det direktionen derimod er ansvarlig for den 

daglige ledelse. 
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2. Der vælges en direktion og et tilsynsråd Direktionen varetager både den overordnede og 

strategiske ledelse samt den daglige ledelse. Tilsynsrådet som vælges på generalforsamlin-

gen fører tilsyn med direktionen. 

 

Det udelukker muligheden for ledelsesmodellen kun med en direktion, som er gældende for et an-

partsselskab. 

 

Er komplementaren en fysisk person, kan denne både være komplementar samt vælges som direk-

tør. Er komplementaren derimod en juridisk person kan denne ikke ansættes som direktør.    

8.1.4. Skatteretligt 

Skattemæssigt behandles partnerselskabet som et kommanditselskab, hvilket betyder, at partnersel-

skabets skattepligtige indkomst beskattes hos selskabsdeltagerne. Selskabsdeltagerne i partnersel-

skabet beskattes efter aftale af den andel af driftsresultatet, som tilhører dem. Omfanget af arbejds-

indsats eller ejerandel kan være med til, at bestemme fordelingen af driftsresultatet mellem sel-

skabsdeltagerne. 

 

Skulle der opstå et skattemæssigt underskud i partnerselskabet, vil selskabsdeltagerens andel af un-

derskuddet, kunne modregnes i selskabsdeltagerens skattepligtige indkomst eller anden virksom-

hedsindkomst. Overstiger andelen af underskuddet selskabsdeltagerens hæftelse med videre, er der 

dog kun fradrag for underskuddet svarende til hæftelsen. Hertil anvendes en fradragskonto.  

 

Er selskabsdeltagerne fysiske personer, kan disse benytte sig af virksomhedsordningen. Det vil sige, 

at den enkelte selskabsdeltager kan opnå fuld fradragsværdi for den andel af renteomkostningerne i 

partnerselskabet, der tilhører dem. Som følge af virksomhedsskatteordningen kan selskabsdeltager-

ne også benytte sig af konto for opsparet overskud, som beskattes med 25 procent.  

 

I skattemæssig henseende, hvor en ny investor optages i partnerselskabet som enten kommanditak-

tionær eller komplementar, vil kun en lille del af de øvrige selskabsdeltageres selskabsandel anses 

for værende afstået til den nye selskabsdeltager. 

8.1.5. Regnskabsmæssigt 

Et partnerselskab skal ligesom et aktieselskab, der er underlagt årsregnskabslovens regler for regn-

skabsklasse B og C virksomheder, aflægge en revideret årsrapport jf. årsregnskabsloven. 
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Idet et partnerselskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt, indregnes selskabsskatten og skattefor-

pligtelser ikke i årsrapporten, hvorfor partnerselskabets årsregnskab adskiller fra aktieselskabets.  

 

Som ved virksomhedsformer er der til det at drive et partnerselskab både tilknyttet fordele og ulem-

per. Nogle af disse fordele og ulemper er beskrevet nedenfor. 

 

Fordele: 

 Opstår der underskud i partnerselskabet kan dette benyttes til modregning i den enkeltes del-

tagers personlige indkomst eller anden virksomhedsindkomst. 

 Partnerselskabet følger visse selskabsretlige regler som gør, at denne virksomhedsform har 

lettere ved, at tiltrække investorer og kreditgivere i forhold til et kommanditselskab.  

 Det er nemmere i et partnerselskab, at aftale fordelingen af driftsresultatet end det er i et ak-

tieselskab. Det skal blot noteres i vedtægterne. 

 Kreditværdigheden øges ved minimumkapitalen på kr. 500.000. 

 Virksomhedsformen er kendt i EU og hos Erhvervsstyrelsen. 

 Begrænset hæftelse. 

 

Ulemper: 

 Omgivelsernes manglende kendskab til partnerselskaber. 

  Kommanditaktionærerne kan ikke foretage hævninger i selskabet. 

 Opgørelsen af beskatningsgrundlaget ved salg af aktier i partnerselskabet, er mere omfatten-

de end ved et aktieselskab. 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Der en del forskelle mellem en omdannelse fra en personlig drevet virksomhed til anpartssel-

skab/aktieselskab og en omdannelse til et partnerselskab. Først og fremmest sælges den personlige 

virksomhed ikke til partnerselskabet, i modsætning til den ”almindelig” omdannelse, hvor omdan-

nelsen anses som et salg til selskabet. Aktiverne og passiverne overføres blot til partnerselskabet. 

Overdragelsen af aktiver og passiver foretages til handelsværdi i begge former for omdannelse. Ved 
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en omdannelse til partnerselskab forbliver den personlige virksomheden i virksomhedsordningen 

(hvis denne tidligere er anvendt) og der skal ikke betales skat af overdragelsen. 

Har indehaveren forinden omdannelsen benyttet virksomhedsordningen, kan indehaveren stadig 

anvende fordelene ved ordningen.  

 

Ved omdannelse fra en personlig virksomhed til et partnerselskab, vil den eneste mulighed for, at 

opnå begrænset hæftelse for indehaverne være, at komplementaren oprettes som et anpartsselskab. 

Det kan for nogle indehavere være et problem, hvis de ikke har den fornødne kapital til, at kunne 

oprette et anpartsselskab. 

 

Ønsker kapitalejerne i et anpartsselskab at tiltrække nye investorer, er der mulighed for en kapital-

forhøjelse, så kapitalejerne ikke skal beskattes ved salg af anparter. Ønsker indehaveren af et part-

nerselskab derimod, at tiltrække nye investorer, skal indehaveren beskattes af den del, der tilkom-

mer den nye investor, da der ikke kan foretages kapitalforhøjelse. 

8.2. Delkonklusion 

Ved omdannelse fra en personlig virksomhed til selskabsform, bør partnerselskab overvejes.  

 

Partnerselskabets struktur minder i høj grad om strukturen i et kommanditselskab, hvor det er et 

krav, at der skal være to typer selskabsdeltagere. Den ene selskabsdeltager skal være en komple-

mentar, som hæfter for alle selskabets forpligtelser. Den anden selskabsdeltager skal være en kom-

manditaktionær, som kun hæfter for den kapital, han har indskudt. 

 

Partnerselskabet skal ligesom et aktieselskab følge bestemmelserne i selskabsloven, dog med visse 

lempelser. Som et aktieselskab skal partnerselskabet have en kapital bestående af kr. 500.000. 

 

Har indehaveren benyttet virksomhedsordningen forinden omdannelse, vil omdannelsen ingen skat-

temæssig betydning få for indehaveren. Alle aktiver og passiver, som har indgået i virksomheds-

ordningen, skal indgå i omdannelsen til handelsværdi. I modsætning til en omdannelse til et kapital-

selskab, hvor aktiver og passiver sælges til det nye selskab, overdrages de kun ved omdannelse til 

partnerselskab. Indehaverne i partnerselskabet beskattes hver i sær af en del af selskabets overskud 

og kan derfor frit vælge, om de vil beskattes efter reglerne i personskatteloven eller virksomheds-

skatteloven.
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Ved en omdannelse skal forstås, at ejeren af en personlig virksomhed, sælger virksomheden til et 

selskab, som den pågældende selv ejer. 

 

Ved en skattepligtig omdannelse efter afståelsesprincippet, skal omdannelsen anses som værende et 

salg til tredjemand. Dette vil sige, at alle aktiver og passiver selskabsretligt skal opgøres til handels-

værdi. Aktiver og passiver skal skattemæssigt opgøres til kontantværdi således, at køberens skatte-

mæssige anskaffelsessummer svarer overens med sælgerens skattemæssige afståelsessummer. Tab 

og avancer i forbindelse med omdannelsen skal indgå i virksomhedsejerens personlige indkomst i 

det år, hvor omdannelsen besluttes. Ved en skattepligtig omdannelse er det ikke et krav, at alle akti-

ver og passiver indgår i omdannelsen. Virksomhedsejeren har på den måde mulighed for, at bibe-

holde en del af virksomheden i privat regi. Der er ikke krav om, at hele vederlaget ydes i aktier eller 

anparter. Det er altså muligt at gøre brug af et stiftertilgodehavende. 

 

Ved en skattefri omdannelse efter virksomhedsomdannelsesloven skal omdannelsen, ligesom ved 

en skattepligt omdannelse, ske efter samme principper, som var der tale om salg til tredjemand. I 

modsætning til en skattepligtig omdannelse, hvor avancer kommer til beskatning umiddelbart efter 

omdannelsen, udskydes skatten ved en skattefri omdannelse. Skatten udskydes til den dag, hvor 

selskabet afhændes enten i form af salg eller likvidation. Ved en skattefri omdannelse er det et krav, 

at alle aktiver og passiver indgår i omdannelsen. Undtagelsesvis kan fast ejendom, dog holdes uden 

for, da fast ejendom anses som værende en selvstændig virksomhed. Betingelsen for, at kunne be-

nytte virksomhedsomdannelsesloven er, at hele vederlaget skal ydes i aktier eller anparter. Der kan 

altså ikke gøres brug af et stiftertilgodehavende. 

 

Spørgsmålet om hvornår på året det er muligt at omdanne sin virksomhed til selskab, giver ikke et 

entydigt svar, idet det afhænger af, hvilken type af omdannelse der vælges. Ved en skattefri omdan-

nelse, skal første regnskabsår udgøre 12 måneder og have virkning fra dagen efter statusdagen i det 

personlige regnskab. Ved en skattepligtig omdannelse er det muligt, at forlænge første regnskabsår 

til 18 måneder, hvorfor omdannelsen kan ske når som helst på året. I begge tilfælde skal beslutnin-

gen om omdannelse være taget senest seks måneder efter skæringsdatoen. 

 

Har indehaveren af den personlige virksomhed året forinden omdannelsen, anvendt virksomheds-

skatteordningen, har dette indflydelse på virksomhedsomdannelsen. Der skal blandt andet tages 

højde for, at det opsparede overskud i virksomhedsskatteordningen, ved en skattefri omdannelse, 

skal fratrækkes ved opgørelse af aktiernes eller anparternes anskaffelsessum. 
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Det opsparede overskud, der modregnes i aktiernes eller anparternes anskaffelsessum, udgør dog 

kun værdien efter modregning af skat. Ved en skattefri virksomhedsomdannelse må aktiernes eller 

anparternes anskaffelsessum desuden kun være negativ, hvis virksomhedsordningen har været an-

vendt i indkomståret forud for omdannelsen. 

 

Er indskudskontoen i virksomhedsskatteordningen negativ forinden omdannelsen, skal denne ved 

en skattefri omdannelse altid være udlignet inden stiftelsen af det nye selskab. Måden indehaveren 

kan udligne den negative indskudskonto på, er ved enten en kontant indbetaling til selskabet eller 

ved modregning i beløb hensat til senere faktisk hævning eller mellemregningskontoen. Indehave-

ren har dog også den mulighed, at indskyde aktiver i selskabet, hvormed den negative indskudskon-

to bliver udlignet. 

 

Har indehaveren i virksomhedsskatteordningen et indestående på mellemregningskontoen eller hen-

sat et beløb til senere faktisk hævning, skal disse ved en skattefri omdannelse være hævet at indeha-

veren før stiftelsen af det nye selskab. Det er et krav, at indehaveren kan dokumentere hævningen. 

Vælges en skattepligtig omdannelse er der mulighed for, at tilgodehavendet kan indgå som et stif-

tertilgodehavende i egenkapitalen. Fordelen ved at hæve pengene ud før stiftelsen af det nye selskab 

er, at beløbet kan trækkes ud skattefrit. Indgår beløbet først i egenkapitalen, kan kapitalejeren kun 

hæve pengene ud som udbytte eller løn, og vil hermed blive beskattet. 

 

Det er en fordel ved den skattepligtige omdannelse, at bibeholde en del af virksomheden i virksom-

hedsskatteordningen, da virksomhedsejeren på den måde kan undgå, at det opsparede overskud 

kommer til beskatning. Ved den skattefrie omdannelse er det kun fast ejendom, der må holdes uden 

for omdannelsen og dermed forblive i virksomhedsskatteordningen. Ved en skattepligtig omdannel-

se kan et hvilket som helst aktiv bibeholdes i virksomhedsskatteordningen. Ejendommen kan dog 

med fordel holdes uden for begge omdannelser. Ved en skattepligtig omdannelse, kan ejendommen 

udgøre en stor økonomisk byrde, da både ejendomsavance og genvunde afskrivninger kommer til 

beskatning. 

 

Står indehaveren i den situation, at han ønsker en omdannelse for på den måde, at opnå begrænset 

hæftelse, er der andre muligheder end omdannelse til aktie- eller anpartsselskab. 

 

En oplagt mulighed kan være, at danne et partnerselskab som kombinerer fordelene ved et kapital-

selskab og virksomhed i personligt regi. 
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Indehaveren opnår begrænset hæftelse, og da partnerselskabet ikke er et selvstændigt skattesubjekt, 

beskattes selskabsdeltagerne af overskuddet. Det er op til den enkelte selskabsdeltager at beslutte, 

hvilken beskatningsform der ønskes benyttet. Til forskel fra et aktie- eller anpartsselskab kan sel-

skabsdeltagerne i et partnerselskab, benytte sig af fordelene ved virksomhedsordningen. 

 

Carsten Christiansen, ejer af CC Consulting, ønsker i forbindelse med, at han omdanner sin virk-

somhed til selskab, at alle virksomhedens aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen. Dette med-

fører, at han i indkomståret 2013 vil skulle betale kr. 813.594 i skat. Da Carsten ikke har den for-

nødne kapital, vil dette ikke være en mulighed for ham. 

 

I det Carsten ikke har kapital til at foretage en skattepligtig omdannelse, har han muligheden for, at 

gennemføre omdannelsen skattefrit, hvor han udskyder skatten til et senere tidspunkt.  

 

Det er som udgangspunkt en fordel for Carsten, at benytte partnerselskabskonstruktionen, da han på 

den måde kan forblive i virksomhedsskatteordning samtidig med, at alle aktiver og passiver over-

drages til selskabet. Ved et partnerselskab er komplementaren ofte et anpartsselskab, for at der kan 

opnås begrænset hæftelse. Da Carsten netop ønsker den begrænsede hæftelse i forbindelse med om-

dannelsen, vil han være nødsaget til, at stifte et anpartsselskab. Dette er dog ikke en mulighed for 

Carsten, da han ikke har den fornødne kapital til indskuddet. 

 

På baggrund af ovenstående vil Carstens eneste mulighed på nuværende tidspunkt være, at foretage 

en skattefri omdannelse. Carsten har dog diskuteret mulighederne med sin revisor og er kommet 

frem til den konklusion, at Carsten venter med at omdanne, da han ønsker, at benytte sig af partner-

selskabskonstruktionen. Carsten forventer, at have oparbejdet den fornødne kapital til stiftelse af et 

anpartsselskab inden for to til tre år. Anpartsselskabet skal fungere som komplementar. 
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Bilag 1, stiftelsesdokument 

Stiftelsesdokument for CC Consulting ApS 

 

Carsten Christiansen har med virkning fra 1. januar 2013 besluttet at stifte et anpartsselskab med 

navnet CC Consulting ApS på følgende grundlag: 

 

Stiftelsen af selskabet foretages ved indskud af den af Carsten Christiansen personlig drevet virk-

somhed CC Consulting.  

 

Stifteren erklærer ved underskrift af dette stiftelsesdokument, at de indskudte nettoaktiver tilhører 

stifteren. Anpartskapitalen udgør kr. 80.000. Stiftelsen foretages således til kurs 1595. Der henvises 

til vurderingsberetning og åbningsbalance pr. 1. januar 2013. 

 

Indtil selskabets første ordinære generalforsamling er følgende valgt til selskabets direktion: 

 

Carsten Christiansen, xxxxxvej 1, 4000 Roskilde 

 

Det er stifternes opfattelse at selskabet opfylder kravene til fravalg af revision, hvorfor der foretages 

fravalg af revision for det første regnskabsår.  

 

For selskabet skal de vedhæftede vedtægter være gældende: 
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Bilag 2, vedtægter 

Vedtægter for CC Consulting ApS 

 

§ 1 

Selskabets navn er CC Consulting ApS. 

Selskabets hjemsted er Roskilde kommune. 

 

§ 2 

Selskabets formål er virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om IT-konstruktioner. 

 

§ 3 

Selskabets anpartskapital udgør kr. 80.000,00 skriver firstusinde kroner 00 øre, fordelt i anparter á 

1.000 og multipla heraf. 

 

Anpartskapitalen er fuldt indbetalt. 

 

På generalforsamlingen giver hver anpart på kr. 1.000 én stemme. 

 

§ 4 

Anpartshaverens navn og adresse skal være noteret i selskabets erjerfortegnelse, som skal indeholde 

en fortegnelse over samtlige anpartshaveres navn og adresse samt anparternes størrelse. 

 

Anparter er ikke omsætningspapirer. 

 

§ 5 

Selskabets generalforsamling afholdes i selskabets hjemstedskommune.  

 

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning. General-

forsamlingen indkaldes af ledelsen med 14 dages varsel ved brev med angivelse om tid og sted samt 

dagsorden til de i selskabets anpartsbog noterede anpartshaver. 
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§ 6 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent. 

2. Direktionens beretning. 

3. Fremlæggelse af den årsrapport til godkendelse. 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regn-

skab. 

5. Evt. valg af revisor. 

6. Eventuelt. 

 

 § 7 

Selskabet ledes af en direktion, der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 

 

§ 8 

Selskabet tegnes af en direktør. 

 

§ 9 

Selskabets generalforsamling har besluttet af anvende reduktion af revisionspligten og selskabets 

årsrapporter vil derfor ikke være revideret. 

 

§ 10 

Selskabets regnskabsår løber fra 01.01 – 31.12  

 

Første regnskabsår løber fra 01.01.2013 til 31.12 2013. 

 

 

Således vedtaget, den       /      2013 

 

Som stifter og anpartstegner: 

 

 

Carsten Christiansen 
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Bilag 3, kapitaliseringsfaktor 

Beregning af kapitaliseringsfaktoren
53

 

Ultimo år  Nutidsværdi 

 100  

1 86 85,32 

2 72 66,49 

3 58 50,19 

4 44 36,13 

5 30 24,05 

6 16 13,71 

7 2 4,92 

  280,82 

Kapitaliseringsfaktor  2,80 

                                                 
53

 Ved afrunding til to decimaler 
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Bilag 4, anvendte skattesatser 

Roskilde kommune 

 

Skattesatser 2013 

Kommuneskat 25,20 % 

Kirkeskat 0,84 % 

Sundhedsbidrag 6,00 % 

AM-bidrag 8,00 % 

Bundskat 5,83 % 

Topskat 15,00 % 

Beskæftigelsesfradrag 6,95 % 

Dog maks. 23.300 

 

 

Beløbsgrænser 2013 

Personfradrag 42.000 

Topskattegrænse 421.000 

 


