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1. Indledning 

 

I Danmark findes der en overvægt af selskaber som drives i personligt regi. Personligt drevne 

virksomheder dækker over enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber. 

Tabellen herunder viser antallet af registrerede selskaber efter virksomhedsform udtaget fra CVR 

registret pr. 06. maj 2012. 

 

Tabel 1
1 

 

Det ses i tabellen at de personligt drevne virksomheder udgør ca. 47 % af det samlede antal 

registrerede virksomheder. Disse virksomheder kunne tænkes at overveje en omdannelse til et 

selskab på et eller andet tidspunkt i deres levetid, idet en omdannelse udover en række 

selskabsretlige forhold og herunder hensynet til den private formue, kan give en række muligheder 

for at lette et generationsskifte, udvikle forretningsgrundlaget ved optagelse af nye investorer og 

opnåelse af finansiering på de fortsat pressede finansmarkeder. 

 

På baggrund af den store andel af personligt ejede virksomheder vurderes det, at en opgave der 

belyser og giver overblik over muligheder og konsekvenser af en beslutning mellem fortsat drift i 

personligt regi eller omdannelse til selskab, vil have interesse for stor gruppe af læsere og rådgivere. 

 

Der kan være flere årsager til den store andel af personligt ejede virksomheder. 

                                                 
1 www.cvr.dk/site/forms/businessresearch/research.aspx?ShowResults=true 

Virksomheder registreret i 

CVR registret pr. 06/05 2012 

 

Antal 

 

Procent 

Enkeltmandsvirksomhed 272.977 43 % 

Interessentskab 24.328 4 % 

Kommanditselskab 3.592 1 % 

Aktieselskab 41.403 6 % 

Anpartsselskab 189.946 30 % 

Andre 105.828 17 % 

I alt  638.074 100 % 
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Den mest oplagte, er muligheden for at fratrække underskud i den personlige indkomst, herunder 

ægtefællens indkomst. I modsætning til opstart af selskab kræves der ikke nogen startkapital ved 

opstart af personligt ejet virksomhed. Men andre årsager kunne også være at der ikke skal 

overholdes nogen regnskabsmæssige krav og der stilles heller ikke krav om offentliggørelse af 

regnskaber, hvormed den løbende administrative belastning kan være mindre ved at drive 

virksomhed i personlig form. 

 

Vi ønsker med denne opgave at bidrage til, at skabe et overblik over i hvilke situationer en 

omdannelse fra personlig virksomhed til selskab kan være relevant, herunder at give overblik over 

reglerne omkring omdannelse af personlige virksomheder og de skattemæssige forhold og 

konsekvenser, som skal undersøges inden gennemførelsen af en omdannelse. Opgaven er 

udarbejdet ud fra den skattemæssige vinkel men bidrager løbende gennem kapitlerne også til en 

række af de øvrige forhold som ejere af private virksomheder skal være opmærksom på i 

forbindelse med overvejelserne omkring omdannelse til selskab før, under og efter selve 

omdannelsen. 

 

I forbindelse med vores arbejde har vi modtaget en henvendelse fra en personligt drevet virksomhed 

der ønsker rådgivning og optimering for så vidt angår hæftelse, udvidelse af ejerkredsen samt de 

skattemæssige forhold ved forskellige virksomhedsformer. 

 

Virksomheden er et interessentskab med 2 ejere og lever af at sælge catering ud af huset samt 

direkte salg fra butik. Selskabet er inde i en omsætningsmæssig vækst. Interessenterne forventer at 

væksten vil fortsætte i de kommende år på trods af den generelle afmatning i økonomien. 

 

Udgangspunktet for ejernes henvendelse er at:  

• Ejerne har vanskeligt ved at overskue skatten 

• Der er et ønske om at begrænse topskatten 

• Der er et ønske om at begrænse hæftelsen 

• Det kan komme på tale at medtage en ekstra investor 

 

Med henblik på at demonstrere den praktiske anvendelse af opgavens teoretiske afsnit, men 

ligeledes at undersøge om interessenternes bevæggrunde for omdannelse af deres personligt drevne 
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virksomhed til selskab reelt giver de tiltænkte fordele, herunder om der måtte være øvrige forhold, 

som interessenterne bør være opmærksom på ved en omdannelse. Idet omdannelse fra personlig 

virksomhed til selskab kan ske på flere måder, giver opgaven ligeledes et løsningsforslag illustreret 

via konkrete eksempler, på den optimale omdannelsesmodel for denne konkrete virksomhed. 

 

2. Problemformulering 

 

Som det fremgår af nedenstående, er der flere overvejelser som skal gøres når man som 

virksomhedsejer går med tanken om, at omdanne til selskab. Disse overvejelser kunne tænkes at 

være eller blive relevant for en større gruppe af ejere, da oversigten i indledningen viste at 47 % af 

alle registrerede CVR-nr., er personligt drevne virksomheder. 

 

2.1 Formål med omdannelse 

 
Inden en omdannelse bør virksomhedens ejer(e) gøre sig klart, med hvilket formål omdannelsen 

skal foretages. 

Der kan være flere årsager til at man som virksomheds ejer overvejer en omdannelse fra personligt 

ejet virksomhed til et selskab (A/S eller ApS). De mest oplagte årsager er: 

• En reduktion af den personlige hæftelse overfor kreditorer/kunder, 

• Klargøring til generationsskifte, 

• Udvidelse eller indskrænkning af ejerkredsen. 

 

For at foretage det mest optimale valg mellem fortsat drift i personligt regi kontra omdannelse til 

selskab, er det nødvendigt at overveje nuværende forhold og fremtidige ønskede forhold. Ejerens 

personlige forhold, skattemæssige forhold og lovgivningsmæssige forhold vil være afgørende for 

valget af virksomhedsform. 
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2.2 Muligheder for omdannelse 

 
Man kan i Danmark gøre brug af den skattepligtige eller den skattefrie model ved omdannelser af 

personlige virksomheder til selskaber.  

 

Den skattepligtige omdannelsesmetode kaldes også ’afståelsesprincippet’. Ved at benytte denne 

metode, anses den personlige virksomhed som værende solgt til det nye selskab som ejeren har 

oprettet. Ved at ejeren sælger sin virksomhed vil der derfor kunne opstå en skattemæssig avance 

eller et skattemæssigt tab, som vil påvirke skatten hos ejeren. 

 

Den skattefri virksomhedsomdannelse har været muligt siden 1983, hvor loven2 trådte i kraft. 

Ved den skattefrie virksomhedsomdannelse udskydes betalingen af skatten, da selskabet indtræder i 

den personlige virksomheds skattemæssige stilling, også kaldet succession, for så vidt angår 

følgende: 

• Anskaffelsestidspunkt 

• Hensigt 

• Skattemæssig værdi 

 

 Hermed bliver selskabet beskattet ved et eventuelt salg af et overtaget aktiv og virksomhedsejeren 

bliver beskattet ved afståelsen af aktierne eller anparterne, som han/hun fik ved omdannelsen.  

 

2.3 Fortsætte driften i personlig regi 

 
Endvidere er der mulighed for at fortsætte driften som personligt ejet virksomhed efter 

Personskatteloven (herefter PSL), ved anvendelse af Virksomhedsskatteordningen (herefter VSO) 

eller Kapitalafkastordningen (herefter KAO).  

 

                                                 
2 Virksomhedsomdannelsesloven  nr. 264, af  8. juni 1983  
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2.4 Omstrukturering 

 
Formålet med en omdannelse kan være forberedelse på generationsskifte, afståelse, ind- eller 

udtræden af investorer. Det vil, i forbindelse med en omdannelse, være relevant at undersøge 

mulighederne for en samtidig eller efterfølgende omstrukturering der er tilpasset virksomhedens 

ejer(e)s fremtidige ønsker og behov. 

 

Det vil derfor være relevant at få belyst følgende: 

 

’Under hvilke forudsætninger kan det betale sig at omdanne en personligt drevet virksomhed og 

hvordan gennemføres omdannelsen i praksis efter reglerne om skattepligtig og skattefri 

omdannelse?’ 

 

For at besvare ovenstående vil opgaven belyse følgende: 

Hvilke forudsætninger skal være til stede for at en virksomhedsomdannelse er relevant? 

Hvilke metoder findes der for omdannelse og hvad taler for valget af metode? 

Hvilke særlige forhold gør sig gældende ved omdannelse af et I/S? 

 

Når valget mellem den skattepligtige og skattefrie model er valgt skal selve omdannelsen 

gennemføres og derfor er det relevant at få belyst følgende: 

Hvordan værdiansættes en virksomhed i forbindelse med en omdannelse? 

Hvilken metode kan bedst svare sig for case virksomheden? 

 

3. Afgrænsning 

 

Vi har under indledningen opstillet en række scenarier som er relevante i forbindelse med 

overvejelser om omdannelse af den personlige virksomhed til et selskab, dog vil vi afgrænse os fra 

flg.: 

• Der arbejdes kun med omdannelse af I/S og ikke med andre former for personligt ejede 

selskaber. 
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• Lovgivning vedr. PSL, VSO og KAO vil blive gennemgået i det omfang vi finder det 

relevant for at belyse opgavens problemstilling, vedr. fordele og ulemper ved at drive 

virksomhed i selskabsform kontra personlig ejet virksomhed 

• Der tages udgangspunkt i den lovgivning som er gældende på tidspunktet for opgavens 

tilblivelse (pr. 31/12 2011) og derfor vil der ikke blive taget hensyn til fremsatte lovforslag 

som endnu ikke er vedtaget. 

• Der arbejdes kun med personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark. 

• Skattesatserne som der bruges til beregningerne, tages med udgangspunkt i selvangivelsen 

for interessenterne pr. 31/12 2011. 

• Det forudsættes at de regnskabsmæssige værdier er lig handelsværdier til brug for 

beregningerne i opgaven. Vi er opmærksomme på at der i praksis kan være forskelle og at 

disse værdier derfor bør undersøges nærmere for den rette værdiansættelse. 

• Denne opgave behandler ikke virksomheder undtaget som det fremgår af ÅRL §§ 4 – 6 

• Case virksomheden aflægger regnskab efter regnskabsklasse A. Regnskabsklasse B – D vil 

derfor ikke blive behandlet i denne opgave 

  

4. Model - Metode 

4.1 Teorivalg 

 

Den valgte teori til at løse denne opgave med, er primært baseret på litteratur som er tilgængeligt for 

alle/offentligheden, det være sig bøger, artikler. 

Det er denne anvendte litteratur som danner grundlag for vores analyse og for besvarelsen af 

problemformuleringen. 

 

4.2 Emperivalg 

 

Vi har til løsning af den opstillede problemformulering benyttet de kvalitative data som vi selv har 

indsamlet. 
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Der er som primær kilde til besvarelse af problemformuleringen benyttet litteraturen fra vores 

studie på HD og årsregnskaberne for case virksomheden for hhv. 2009, 2010 & 2011.3 

Derudover er anvendt diverse love og vejledninger fra forskellige offentlige instanser. 

 

4.3 Case virksomhed til beskrivelse af praksis 

 

Til at løse opgavens problemstillinger har vi udarbejdet beregninger på den valgte case virksomhed 

som vi mener, er relevant og repræsentativ for virksomheder drevet i personligt regi, da det 

kvalitative materiale indeholder elementer4 , der er interessante i forbindelse med omdannelsen. 

 

Dette omfatter blandt andet:  

• Blandet benyttet driftsmiddel 

• Goodwill 

• Forskellige skattemæssige afskrivninger 

 

som det er vigtigt at få værdiansat korrekt og inden for disse områder findes nogle af de mere 

vanskelige regler, som skal varetages nøje. 

Endvidere belyses og undersøges problemstillingen omkring eventuelle differencer i størrelsen af de 

respektive interessenters kapitalkonti. 

 

4.4 Kildekritik: 
 
Som kilder er anvendt lærebøger og pensum fra faget skatteret II på HD(R) studiet, SKAT’s 

hjemmeside samt lovtekster fra retsinformation.dk. Endvidere er KPMGs indsigt i 

årsregnskabsloven anvendt. Alle ovenstående kilder antages at være kilder der har en høj grad af 

troværdighed.  

                                                 
3 Se litteraturliste 
4 Jf. bilag 1 
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5. Disposition 

 

Vi har valgt at dele opgaven op i 11 kapitler, som yderligere er opdelt i underafsnit. Opdelingen 

beskrives herunder:  

Første del af opgaven tager udgangspunkt i en analyse af de forudsætninger der skal være til stede 

for at en omdannelse er relevant. Anden del er en teoretisk beskrivelse af reglerne for den 

skattepligtige kontra den skattefrie omdannelse, samt gennemgang af væsentlige fordele og ulemper 

ved at drive virksomhed i selskabsform kontra personlig ejet virksomhed. Derudover vil der være 

en teoretisk gennemgang af særlige forhold i forbindelse med omdannelse af I/S. 

Tredje del af opgaven er en teoretisk gennemgang af de principper som aktiver og passiver 

værdiansættes efter. Den Fjerde del af opgaven er anvendelse af teorien i praksis. Til brug for dette 

er valgt en case virksomhed, hvor den teoretiske del anvendes til at foretage en beregning af en 

skattepligtig kontra en skattefri omdannelse. Herudover vil teorien om beskatning af personlig ejet 

virksomhed samt VSO og KAO blive vist anvendt i praksis, for at belyse det optimale valg for case 

virksomheden. Afslutningsvist diskuteres fordele og ulemper ved de forskellige metoder og hvad 

interessenter generelt bør overveje inden en omdannelse og en evt. omstrukturering. 

Der perspektiveres til interessenternes muligheder i forbindelse med hele omstruktureringsområdet 

som beskrevet i indledningen. Opdelingen kan for overskuelighedens skyld også ses i nedenstående 

figur. 
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Indledning

• Problemformulering
• Afgrænsning
• Metode - Model

Analyse af forhold for at afgøre om omdannelse er 
relevant

Teoretisk afsnit

• Skattepligtig virksomhedsomdannelse
• Skattefri virksomhedsomdannelse
• Fordele/ulemper ved selskabsdrift contra personlig drift
• Særlige forhold i forbindelse med omdannelse af I/S

Teoretisk afsnit

• Gennemgang af principperne for værdiansættelse af 
aktiver og passiver ved en omdannelse

Praksis afsnit

• Beregning af skattepligtig og skattefri 
virksomhedsomdannelse ved brug af case virksomhed

• Beregning af beskatning ved fortsat personlig drift
• Beregning ved benyttelse af VSO og KAO

Konklusion

• Fordele og ulemper ved de forskellige metoder af 
omdannelse

• Generelle overvejelser inden omdannelse
• Besvarelse af problemformulering

Perspektivering

5 

5.1 Forkortelser brugt i opgaven 

AL Aktieloven 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

EBL Ejendomsbeskatningsloven 

KAO Kapitalafkastordning 

KGL Kursgevinstloven 

LV Ligningsvejledning 

PSL Personskatteloven 

SEL Selskabsloven 

SSL Statsskatteloven 

VSO Virksomhedsskatteordning 

VOL Virksomhedsomdannelsesloven 

VSL Virksomhedsskatteloven 

ÅRL Årsregnskabsloven 

                                                 
5 Egen fabrikation 
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5.2 Opgaven er opdelt i kapitler og herunder fremgår det, hvem der har skrevet de 
forskellige kapitler:  
 
Kapitel 1 Indledning    Christina & René 

Kapitel 2 Problemformulering   Christina & René 

Kapitel 3 Afgrænsning    Christina & René 

Kapitel 4 Model - Metode   Christina & René 

Kapitel 5 Disposition    René 

Kapitel 6 Overvejelser ved valg af virksomhedsform Christina 

Kapitel 7 Virksomhedsomdannelse 7.1 – 7.1.9 + 7.1 – 7.2.15 René 

Kapitel 7 Virksomhedsomdannelse 7.1.10 + 7.2.16 – 7.4.4 Christina 

Kapitel 8 Værdiansættelse   René 

Kapitel 9 Virksomhedsomdannelse i praksis  Christina & René 

Kapitel 10 Konklusion    Christina & René 

Kapitel 11 Perspektivering   Christina & René 

 

6. Overvejelser ved valg af virksomhedsform 

 

I en personlig virksomhed hæfter ejeren med hele sin formue, hvor aktionæren eller anpartshaveren 

kun hæfter med sit indskud. I et interessentskab hæftes der personligt solidarisk, som betyder at en 

interessent hæfter personligt for de andre interessenters gæld. Planlægning af et kommende 

generationsskifte kan lede til ønsket om omdannelse, da dette åbner for mere fordelagtige 

finansieringsmuligheder og gunstige skatteregler, end ved et generationsskifte i en personlig ejet 

virksomhed. Denne opgave vil ikke komme nærmere ind på disse fordele jf. afsnit 1.2 – 

Afgræsning. Derudover er der væsentlige forskelle på de regnskabsmæssige krav ligesom at der er 

skattemæssige forskelle. 

 

Valg af virksomhedsform: 
 
Inden beslutningen træffes om at omdanne den personlige virksomhed til et selskab bør 

virksomhedsejeren overveje og vurdere fordele og ulemper mellem at drive virksomhed i personlig 

form og selskabsform.  Til at belyse dette har vi udvalgt fire områder hvor der er væsentlige 

forskelle. Overvejelser inden for hvert enkelt område vil give virksomhedsejeren et bedre 



15 
 

udgangspunkt for at træffe beslutning om en eventuel omdannelse. Nedenfor vil forskellige 

overvejelser inden for hvert af de fire områder blive gennemgået. 

 

- Selskabsform og kapitalkrav 

- Hæftelse 

- Forskelle i regnskabsmæssige krav 

- Skattemæssige forskelle  

 

6.1. Selskabsform og kapitalkrav 
 

Opstart af personlig virksomhed kræver henvendelse til Erhvervsstyrelsen for at få et CVR nr. og til 

SKAT og så er man i princippet i gang. Virksomheden og ejeren er en og samme juridiske enhed. I 

personligt ejede virksomheder med flere ejere kan man oprette et I/S som er et interessentskab, hvor 

man kan aftale ejerforholdet via en interessentskabskontrakt. I/S’er beskattes på samme måde som 

andre personlig ejede virksomheder, idet de enkelte interessenter får allokeret den respektive 

ejerandel af den personlige virksomheds skattepligtige indkomst. 

 

Ved stiftelse af virksomhed i selskabsform er der langt flere krav. Der kræves en startkapital i form 

af kontanter eller aktiver som indskydes af aktionæren, der som modydelse modtager anparter eller 

aktier i selskabet. Stiftes selskabet ved indskud af aktiver betegnes dette som stiftelse ved 

apportindskud. Ved stiftelse af ApS kræves en anpartskapital på kr. 80.000 kr. og ved aktieselskab 

500.000 kr.6  Ved stiftelse af aktiekapital er der mulighed for successiv indbetaling, hvilket betyder 

at stifter kan nøjes med at indbetale 25 % lig med 125.000 kr. Stifteren hæfter dog for hele 

aktiekapitalen. Uanset hvilken form for kapital der indskydes skal der for kapitalselskaber 

udarbejdes stiftelsesdokument, vedtægter og forretningsorden7. 

Ved apportindskud skal der udarbejdes en vurderingsberetning for at sikre at indskuddet svarer til 

selskabskapitalen jf. SEL § 36.8 Stiftelsesdokumentet skal indsendes til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter underskrivelsen. 

                                                 
6 SEL §4, stk. 2 
7 SEL §25 - 28 
8 Vurderingen må ikke være foretaget mere end 4 uger før stiftelsesdokumentets underskrivning. 
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Det typiske forløb vil være at revisor og advokat rådgiver og hjælper med udarbejdelsen af 

dokumenter ved stiftelse af et selskab. Virksomhedstyper der kræver stor opstartskapital, vil ofte 

have brug for eksterne investorer. Investorerne har typisk nemmere ved at investere ved køb af 

anparter/aktier. Troværdigheden af en virksomhed drevet i selskabsform er højere idet der er 

formelle krav om bestyrelse og direktion, vedtægter, valg af ledelse, referater fra bestyrelsesmøder 

samt afholdelse af generalforsamling mv. Investoren får dermed mulighed for at få indflydelse på 

virksomheden. I den personlig ejede virksomhed vil en evt. investor givet også få indflydelse, dog 

er indflydelsen ikke formelt sikret. 

 
Delkonklusion: 
 
Det fremgår af ovenstående afsnit at man relativt nemt kan starte en personlig ejet virksomhed. 

Dette vil være en fordel i den helt nystartede virksomhed, hvor ejeren skal afprøve den idé 

virksomheden skal bygge på. 

I modsætning hertil fremstår stiftelsen af et kapitalselskab som relativ mere kompleks og det er 

nødvendigt med fordyrende eksterne rådgivere for at gennemføre stiftelsen.  

At stifte et selskab kan være en fordel for den etablerede virksomhed, hvor ejerens og nu 

virksomhedens idé har vist sig at kunne bære. For den nystartede virksomhed kan et selskab være 

løsningen, hvis der er brug for større startkapital der skal fremskaffes via eksterne investorer, da 

investorerne typisk har større tiltro til et kapitalselskab og for investor er det administrativt lettere at 

investere i aktier/anparter. 

 

6.2. Hæftelse 
 
I opstartsfasen skal der arbejdes hårdt og indtjeningen vil som oftest være lav og ikke hænge 

sammen med arbejdsindsatsen i de første år. Omkostningerne vil bære præg af at virksomheden er i 

sin spæde start og der er måske endnu ikke den store risiko. Dette afhænger dog af 

virksomhedstypen. Ved drift af personlig virksomhed anses ejer og virksomhed som én og samme 

juridiske enhed. Det betyder at man hæfter for virksomhedens gæld med sin personlige formue. 

Typisk vil virksomheder i opstartsfasen have underskud som ejer kan fradrage i den personlige 

indkomst. For den enkelte virksomhed må det vurderes, hvor stor risiko ejeren har og i den 

sammenhæng vurderes om det er nødvendigt allerede fra starten at adskille ejerens økonomi fra 

virksomhedens. I selskaber er det muligt at fremføre underskud ubegrænset dog under hensyntagen 
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til lov om underskudsbegrænsning som er vedtaget i 2012 som betyder at et skattemæssigt 

underskud under 7,5 mio. kr. kan fradrages fuldt ud. Underskud over 7,5 mio. kr. kun kan fradrages 

med 60 %.  

 

En virksomhed i vækst bærer præg af øget omsætning, omkostninger og investeringer. Der vil opstå 

et større behov for finansiering af varelagre, varedebitorer og øgede investeringer. Virksomheden 

begynder at generere overskud efter de første hårde år i opstartsfasen. På grund af den øgede risiko i 

forbindelse med de øgede omkostninger og investeringer kan ejeren overveje at omdanne 

virksomheden til et selskab, hvor ejeren kun hæfter med den indskudte kapital. Dog vil långivere 

som finansielle institutter ofte sikre sig ved at ejer skal kautionere, hvorfor risikoen alligevel er til 

stede. 

Når virksomheden har foretaget de nødvendige investeringer og organisationen er faldet på plads. 

begynder resultatet at vise sig i form af øget indtjening Ejeren begynder måske at ville høste 

frugterne for tidligere års arbejdsindsats ved at trække indtjeningen ud til forbrug eller opsparing. Er 

ejerens formue derigennem øget kan han/hun også tabe mere, hvilket taler for en omdannelse for at 

begrænse hæftelsen. 

Udover at overveje risikoen for virksomhedstypen og økonomien for den enkelte virksomhed skal 

ejerens personlige forhold vurderes. Hvis ejeren har formue kan det give anledning til at denne 

formue beskyttes ved at drive virksomheden i selskabsform. En virksomhedsejer der ejer fast 

ejendom der benyttes som bolig for hans/hendes familie, kan med god grund ønske at få skilt 

virksomhedens økonomi fra sin egen for at sikre sig mod at skulle ’gå fra hus og hjem’. 

  

Delkonklusion: 
 
Risikoen for ejeren er afhængig af virksomhedens type, indtjening, omkostninger og investeringer 

samt ejerens personlige forhold. Virksomhedstypen og virksomhedens økonomi med deraf afledte 

risikofaktorer vurderes i forhold til den enkelte ejers personlige økonomi. I opstartsfasen vil der 

typisk ikke være den store risiko for ejeren, dog er det afhængigt af den enkelte type virksomhed og 

risikoen i en opstartssituation må i hvert enkelt tilfælde vurderes. I en vækstsituation er 

omkostninger og investeringer øget og risikoen er dermed større, hvilket taler for en omdannelse. I 

nedgangstider vil et generationsskifte eller et frasalg tale for en omdannelse med efterfølgende 

omstrukturering. I en risikomæssig betragtning vil drift af virksomhed i selskabsform alt andet lige 

være den optimale løsning. 
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6.3 Forskelle i regnskabsmæssige krav 
 

Bogføringsloven gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder hjemhørende i Danmark, hvad 

enten virksomheden drives som personlig ejet eller i selskabsform.  Drives virksomheden efter 

VSO, skal interessentens privatøkonomi adskilles fra virksomhedens økonomi. Bogføringsloven 

foreskriver at regnskabsmaterialet udarbejdes således at der er sammenhæng mellem de enkelte 

registreringer til selvangivelse, årsregnskab mv. Dette benævnes også ’transaktionssporet’9. 

Konteringsvejledning og bogførings procedurer skal udarbejdes efter ’god bogføringsskik’ under 

hensyntagen til virksomhedens art og omfang10. Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år. 

 

Ud over bogføringsloven skal selskaber, følge årsregnskabsloven (ÅRL). Årsregnskabsloven 

definerer at selskaber skal aflægge årsregnskab i form af et årsregnskab, der udover skal 

årsregnskabet indeholde ledelsesberetning, ledelsespåtegning og evt. supplerende beretning jf. ÅRL 

§ 2. 

Der er således ikke krav om aflæggelse af årsregnskab for personlig ejede virksomheder, I/S’er og 

kommanditselskaber medmindre de er ejet af selskaber. Små virksomheder11 kan undlade at 

aflægge årsregnskab jf. ÅRL § 4. 

Årsregnskabslovens regnskabsregler er bygget op omkring 4 grupper, A, B, C og D, hvor kravene i 

de forskellige klasser vokser fra få krav i regnskabsklasse A til mange krav i klasse D. 

Beregningerne i denne opgave er baseret på en case virksomhed som aflægger regnskab efter klasse 

A, hvorfor kun denne regnskabsklasse vil blive beskrevet jf. afgræsningen. 

 

Regnskabsklasse A – personlig ejede virksomheder, frivillig aflæggelse af årsregnskab. 

Omfatter personlig ejede virksomheder og virksomheder med begrænset ansvar, medmindre de er 

ejet af selskaber. Det er frivilligt for disse virksomheder at aflægge årsregnskab efter 

regnskabsklasse A. Der er ikke revisionspligt og årsregnskabet skal ikke indsendes til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. 

 
                                                 
9 Bogføringsloven §§ 4 og 8 
10 Bogføringsloven §§ 6 og 14 
11 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, ÅRL § 4, små virksomheder er defineret ved at de på balancedagen i to på 
hinanden efterfølgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende tre størrelser: balancesum på over 7 mio.kr, 
nettoomsætning på 14 mio. kr., gennemsnitligt 10 fuldtidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret. 
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Delkonklusion: 
 
Personlig ejede virksomheder er omfattet af bogføringsloven, men har ikke pligt til at aflægge 

årsregnskab og er ikke omfattet af årsregnskabsloven. Inden for bogføringslovens rammer fremgår 

det at kravene er forskellige alt efter virksomhedens aktivitet og omfang. Dog skal det altid være 

muligt at opløse tallene fra for eksempel selvangivelse eller årsregnskab til de registreringer der er 

foretaget i regnskabet. Personlig ejede selskaber kan vælge at aflægge årsregnskab efter 

årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Der er ikke revisionspligt for denne regnskabsklasse. 

Årsregnskab aflagt efter disse bestemmelser sikrer at årsregnskabet er opgjort efter en bestemt 

metode som gør det sammenligneligt med andre mindre virksomheder aflagt inden for samme 

regnskabsklasse og regnskabet vil være mere troværdigt. Dette kan være en idé, hvis virksomheden 

har behov for at fremvise et årligt resultat overfor banker eller andre investorer. 

 

Der stilles højere krav til virksomheder i selskabsform idet både bogføringsloven og 

årsregnskabslovens skal følges. Inden en omdannelse må omfanget af omkostninger til opsætning 

og beskrivelse af regnskabssystemer, ansættelse af bogholder, revision mv. undersøges. 

 

6.4 Skattemæssige forskelle 
 

Måden at opgøre og beskatte på med hensyn til om man driver sin virksomhed i personligt regi eller 

i selskabsform er forskellig. De skattemæssige konsekvenser af en virksomhedsomdannelse skal 

belyses, da det er forskellige regelsæt der skal følges ved beskatning af personlig virksomhed kontra 

virksomhed i selskabsform. 

 

Med skattereformen fra 198712 skulle personer opgøre deres indkomst i henholdsvis en personlig 

indkomst, kapitalindkomst og en aktieindkomst.  Personlige drevne virksomheder mistede derfor 

den fulde fradragsværdi af renteudgifterne, da disse efter skattereformen ’kun’ kunne fratrækkes i 

kapitalindkomsten, hvilket betyder at skatteværdien er reduceret til ca. 33 %. I et selskab er 

skatteværdien af renterne 100 %. For at udjævne forskellen mellem drift af personlige ejede 

virksomheder og virksomheder i selskabsform blev virksomhedsordningen indført for at forsøge at 

                                                 
12 http://www.skm.dk/publikationer/notater/7127.html 
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skabe en form for ligestilling imellem de to virksomhedsformer, men der er betydelige forskelle i 

opgørelsesmetoden.  

 

6.4.1. Skattemæssige forhold – personlig virksomhed 
 

 
Efter PSL inddeles den skattepligtige indkomst i 3 grupper, personlig indkomst, kapitalindkomst og 

aktieindkomst. Ved beskatning efter PSL medregnes overskud før renter til den personlige 

indkomst. Et underskud kan fradrages i anden personlig indkomst. Renteudgifterne medregnes til 

kapitalindkomsten13.  

 

For at modvirke forskellen mellem personlig ejet virksomhed og selskab blev det besluttet som led i 

skattereformen af 1987 at indføre en ordning hvis formål var at sikre personligt ejede virksomheder 

samme skatteværdi af fradrag for renteudgifter som selskaber samt at sidestille investering i egen 

virksomhed med afkast af investering i for eksempel obligationer. Denne ordning har betegnelsen 

virksomhedsordningen, hvor der er 2 beskatningsmetoder som den selvstændige kan vælge at gøre 

brug af: VSO og KAO. 

 

6.4.2 Beskatning efter virksomhedsordningen - VSO 
 

Virksomhedsordningen kan anvendes af selvstændige erhvervsdrivende til at opgøre den 

skattepligtige persons indkomst, hvorfor økonomien skal opdeles i en privat og en erhvervsmæssig 

del14. Den erhvervsdrivende kan vælge virksomhedsordningen når selvangivelsen indsendes og 

ordningen kan årligt vælges til og gælder derfor kun for et indkomstår ad gangen. Der er krav om 

udarbejdelse af et selvstændigt regnskab for virksomheden samt at bogføringsloven overholdes15. 

Har ejeren flere personligt ejede virksomheder skal alle virksomhederne behandles som én 

virksomhed.16 

Ved anvendelse af VSO skal der udarbejdes konti for indskud, hævekonto, mellemregningskonto 

(denne er valgfri), konto for hensættelse til senere hævning og konto til opsparet overskud. 

                                                 
13 PSL § 4 
14 PSL §4 
15 Jf. VSL § 2, stk. 1 
16 Jf. VSL § 2, stk. 3 
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Nedenfor gennemgås de enkelte konti. Det skal præciseres at disse konti kun opgøres i forbindelse 

med udarbejdelse af selvangivelsen og at det ikke er konti der fremgår af bogholderiet. 

 

Aktiver og passiver 

Som hovedregel er det kun erhvervsmæssige aktiver og passiver der kan indgå i 

virksomhedsordningen17, dog kan visse blandet benyttede aktiver indgå som ejendomme der 

benyttes både som bolig og til den erhvervsmæssige drift ligesom biler også kan medtages. Værdien 

af den private benyttelse af disse aktiver reguleres af LL § 16C og LL § 9C, stk. 7.   

 

6.4.2.1 Indskudskonto 
 
Når ejeren beslutter sig for at anvende virksomhedsordningen skal der opgøres en indskudskonto 

ved starten af regnskabsåret første gang virksomhedsordningen anvendes. Indskudskontoen er 

betegnelsen for værdien af de aktiver og passiver som ejeren har indskudt i virksomheden. 

Hævninger på indskudskontoen er skattefrie for ejer, dog skal hævninger følge den særlige hæve 

rækkefølge som beskrives i et senere afsnit. Indskudskontoen reguleres herefter kun med yderligere 

indskud eller hævning af indskud. 

En indskudskonto kan være negativ, hvis ejeren indskyder flere passiver end aktiver. 

Ved en negativ indskudskonto begrænses rentefradraget i virksomheden ved en såkaldt 

rentekorrektion, hvis hensigt er at rentefradraget ikke bliver større end, hvis ejeren havde optaget et 

privat lån. Rentekorrektionen kan undgås, hvis ejeren dokumenterer at alle aktiver og passiver er 

medregnet og er erhvervsmæssige – dvs. at der ikke er indskudt privat gæld i virksomheden.18 

 

6.4.2.2 Hævekonto 
 
Kontoen viser hævninger til privatøkonomien, der ikke er ført via mellemregning, herunder 
kapitalafkast, private andele af blandede benyttede driftsmidler. 
 

6.4.2.3 Mellemregningskonto 
 
Mellemregningskontoen anvendes efter opstart af virksomhedsordningen. Et indskud i forbindelse 

med opstarten vil derfor fremgå af indskudskontoen. Indskud derudover føres på 

                                                 
17 Jf. VSL § 1, stk. 2 og stk. 3 
18 Jf. VSL § 3, stk. 5 
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mellemregningskontoen. Endvidere føres hævninger, udlæg, hensættelse til medarbejdende 

ægtefælle på denne konto. Er saldoen negativ er det et udtryk for at ejeren har ’lånt’ penge i 

virksomheden. Er saldoen negativ vil beløbet anses for hævet på hævekontoen. 

 

6.4.2.4 Konto for hensættelse til senere hævninger 
 
Denne konto anvendes, hvis det ved udarbejdelsen af selvangivelsen viser sig at interessenten har 

en skattepligtig indkomst under topskattegrænsen på 389.900 kr. efter AM-bidrag. I dette tilfælde er 

der mulighed for at interessenten kan lade sig beskatte op til topskattegrænsen og i det efterfølgende 

år hæve beløbet skattefrit.  

 

6.4.2.5 Konto for opsparet overskud 
 
Denne konto er et udtryk for et ikke hævet overskud i virksomheden, som er forskellen på årets 

resultat og årets hævninger. Opsparede overskud beskattes med en acontoskat på 25 %. 

Saldoen på kontoen er overført overskud minus acontoskat. Hvis ejeren i efterfølgende år hæver på 

denne konto, vil det hævede beløb blive beskattet som personlig indkomst og acontoskatten 

modregnes ved opgørelsen af den samlede skattebetaling, og den skattepligtige person godtgøres 

herigennem de allerede afregnede acontoskatter. 

 

6.4.3 Hæverækkefølgen 
 
Når indehaveren hæver i virksomhedsordningen fra firmakontoen og overfører til sin private 

økonomi er der regler for i hvilken rækkefølge pengene skal hæves.19 Hæves der fra firma til 

privatøkonomi skal det ske i følgende rækkefølge: 

1) Private omkostninger (udlæg) 

2) Beløb til medarbejdende ægtefælle 

3) Virksomhedsskat 

4) Hensat til senere hævning 

5) Kapitalafkast af finansielle aktiver som ikke kan opspares 

6) Øvrigt kapitalafkast 

7) Resterende overskud 

                                                 
19 JF. VSL § 5 
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8) Opsparet overskud 

9) Indskudskontoen (hæves skattefrit) 

10) Beløb udover indskudskontoen, modsvarer et lån i virksomheden og medfører 

rentekorrektion 

 

Nr. 1- 5 er tvungne hævninger og der skal ved årets udgang minimum være hævet et beløb der 

svarer til dette. Er overskuddet ikke i en størrelse der kan dække de tvungne hævninger vil 

differencen svare til en hævning på indskudskontoen. 

 

6.4.4 Den skattepligtige indkomst 
 
Virksomhedens overskud opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler20. Undtaget herfra er 

renterne som skal periodiseres, samt kontingent til arbejdsgiverforeninger. Endvidere har ejeren 

mulighed for at lade en blandet benyttet bil indgå og kan lade sig beskatte af fri bil. 

 

Hvis indskudskontoen er negativ skal der beregnes en rentekorrektion21 som et udtryk for at ejeren 

ikke kan fradrage private renteudgifter i virksomheden.  I virksomhedsordningen har interessenterne 

mulighed for at spare overskud op i virksomheden og kan endvidere beregne et kapitalafkast af 

opsparingen, som fradrages i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Denne regel 

har til hensigt at sidestille investering i egen virksomhed med en passiv investering i for eksempel 

obligationer. 

I praksis betyder det at overskuddet opdeles i hhv. hævet og opsparet overskud. Det hævede 

overskud opdeles i kapitalafkast22 som beskattes som kapitalindkomst, hvoraf der ikke beregnes 

AM-bidrag og resterende overskud beskattes som personlig indkomst, med fradrag af det 

kapitalafkast, som beskattes som kapitalindkomst. Det opsparede overskud beskattes med 25 % 23. 

Indehaveren kan derfor afhængig af indtjeningen styre hvor meget der hæves i året. Hæves der i 

efterfølgende år fra kontoen for opsparet overskud medregnes det hævede til den skattepligtige 

indkomst med fradrag af den tidligere afregnede acontoskat. 

                                                 
20 Jf. VSL § 6, stk. 1 
21 Jf. VSL § 11, stk. 1 
22 Jf. VSL §§ 7, 8, 9 
23 Jf. VSL § 10. Stk. 2 
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Hvis det er muligt kan man forsøge at ramme så tæt på topskattegræsen som muligt hvert år.  Det 

betyder at man ved udarbejdelse af indehaverens selvangivelse ser på hvad virksomheden har 

genereret af resultat og hvor meget indehaveren har hævet. Ligger niveauet for årets hævninger 

under topskattegrænsen (pt. 389.900 kr. efter AM-bidrag) og er overskuddet stort nok er der 

mulighed for at ’hæve’ det resterende beløb for at nå grænsen for topskat. Derved betales skatten i 

indeværende år og beløbet anses for hævet i det efterfølgende år. Ikke hævede beløb, bliver herefter 

hensat på en konto ’hensat til senere hævning’, og hæves året efter uden at der skal betales skat. 

Denne metode er optimal når indkomsten i virksomheden er ujævn over årene. Herved kan man 

sørge for, at man bliver beskattet ens år for år og ikke kommer ud for, at år 1 beskattes med f.eks. 

49 % (gns.) og år 2 med f.eks. 59 %. I selskaber er muligheden for indkomstudligning til stede idet 

der både kan udbetales løn op til topskattegrænsen ca. 420.000 kr. før AM-bidrag. Endvidere kan 

der hæves udbytte på 48.300 kr. til en beskatning på 27 %, hvis vedtaget i 2012 ellers 28 % op til og 

med 2011. Er man gift er der mulighed for også at udbetale udbytte til samme lave beskatning til 

ægtefællen hvilket betyder 2 x 48.300 kr. Tilsvarende er der i den personlige virksomhed mulighed 

for at fradrage et beløb til medarbejdende ægtefælle. 

 

6.5 Beskatning efter kapitalafkastordningen - KAO 
 

Kapitalafkastordningen er en mere forenklet udgave af virksomhedsordningen, som giver 

indehaveren mulighed for, at beregne et kapitalafkast af sin virksomhed, som kan fradrages i den 

personlige indkomst og beskattes som kapitalindkomst24. Kapitalafkastet er en forrentning af 

egenkapitalen som beregnes som kapitalafkastsatsen (2011: 2 %) gange kapitalafkastgrundlaget 

som opgøres på samme måde som indskudskontoen25. En del af overskuddet kan spares op i 

virksomheden. Jf. VSL § 22b, stk. 1 kan man henlægge til konjunkturudligning, som fratrækkes i 

den skattepligtige indkomst for det år henlæggelsen foretages i. Henlæggelsen kan højst udgøre 25 

% af virksomhedens overskud i året, efter en foreløbig beskatning på 25 %, og skal mindst udgøre 

5.000 kr. Til forskel for virksomhedsordningen skal henlæggelsen foretages i et pengeinstitut på en 

bunden konto26 og skal minimum hæves efter 10 år27. 

 

                                                 
24 VSL § 22a, stk. 1 
25 Undtaget fast ejendom anskaffet efter 1/1 1987 
26 VSL § 22b, stk. 3 
27 VSL § 22b, stk. 4, 3. pkt. 
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Til sammenligning er der ved anvendelsen af VSO ikke krav om, hvor lang tid en opsparing 

maksimalt må henlægges og opsparingen skal ikke indbetales på en bunden konto i et pengeinstitut. 

Når henlæggelsen hæves i KAO indregnes beløbet i den skattepligtige indkomst på samme måde 

som når der hæves fra konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen.  

 

6.6 Skattemæssige forhold – selskab 
 

Ved at drive virksomheden i selskabsform beskattes resultatet som fremkommer ved regnskabsårets 

udløb efter selskabsskattelovens regler (SEL). 

Selskabet skal betale skat af overskuddet som pt. er 25 % 28 Et underskud i selskabet fremføres i 

selskabet til modregning i fremtidige overskud.  

 

Udbetaling fra virksomheden kan ske på 3 måder:  

• Løn og honorarer 

• Udbytte  

• Kapitalnedsættelse / likvidation. 

 

Udover den almindelige udbetaling af løn til indehaveren har selskabet også mulighed for at 

udbetale udbytte til samme. Der vil i forbindelse med udbytteudbetalingen blive tilbageholdt et 

beløb svarende til beskatningsprocenten af udbytte alt afhængig af størrelsen på dette. For 

indehaverens vedkommende vil udbetalingen kategoriseres som skattepligtig indkomst29. For 

indehaveren betyder det at indtægten fra udbetalt udbytte ikke vil indgå i hans/hendes personlige 

indkomst men som aktieindkomst30. Skatteprocenten for udbytte er pt. 28 % (2010-2011 for 2012 

og fremefter er skatteprocenten 27 %) for aktieudbytte under 48.300 kr. og for udbytter over 48.300 

kr. skal der betales 42 % i skat31. De marginale forskelle i skattebetaling ved henholdsvis betaling af 

udbytte eller beskatning efter PSL fremgår af nedennævnte eksempel. 

 

 

 

                                                 
28 Jf. SEL § 17, stk. 1 
29 SSL § 4, stk. 1, litra e + LL § 16A, stk. 1 
30 PSL § 4 a, stk. 1, nr. 1 
31 PSL § 8 a, stk. 1 + stk. 2 
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Udbytteudlodning Lønudbetaling 
Overskud 100 Løn 100 
skat 25 % 25 AM-bidrag 8 % 8 

Mellemresultat 75 A-indkomst 92 

Udbytte 75 A-indkomst 92 
udbytteskat 42% 31,5 skat gns. 51 % 47 

Rest 43,5 Rest 45 

 

Den sidste mulighed for at trække penge ud af virksomheden er ved kapitalnedsættelse/ 

 likvidation, altså ved ophør af virksomheden.   

 

Et tab på anparterne/aktierne kan som udgangspunkt fratrækkes i den skattepligtige indkomst, dog 

kan et tab ikke fradrages i den skattepligtige indkomst32, hvis kapitalejer er hovedaktionær.  

Kapitalejer er hovedaktionær, hvis der på noget tidspunkt inden for de sidste 5 år har været en 

ejerandel på 25 % eller derover eller en stemmeværdi på mere end 50 % 33. Er anparterne/aktierne 

erhvervet ved en skattefri omdannelse gælder samme regler med den skærpelse at det er inden for 

10 år34. 

 

Delkonklusion: 
 
Der kan ud fra ovennævnte muligheder for drift i hhv. personlig- og selskabsform ikke umiddelbart 

gives en klar anbefaling af hvilken form for beskatning der vil være mest fordelagtig for 

indehaveren. Man har fra myndighedernes side forsøgt at sidestille drift af personlig virksomhed 

med drift af et selskab ved anvendelse af hhv. VSO eller KAO for derved at give ejeren af den 

personlige virksomhed samme fradragsværdi for renter som i et selskab. Endvidere skal 

opmærksomheden henledes på at der i den personlige virksomhed er mulighed for at fratrække et 

evt. overskud i den skattepligtige indkomst. Et tab på aktier/anparter kan ikke fratrækkes i den 

skattepligtige indkomst, hvis kapitalejeren kan defineres som hovedaktionær i modsætning til i en 

personlig virksomhed, hvor et underskud kan fradrages i anden personlig indkomst. Der er 

mulighed for at udjævne indkomsten over flere år ved at opspare overskud i virksomheden til en 
                                                 
32 KGL § 14, stk. 2 
33 ABL § 4 
34 ABL § 4 
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aconto skattebetaling på 25 %. Det indikerer at man fra myndighedernes side ikke ønsker at det skal 

være det skattemæssige aspekt der afgør om man skal drive sin virksomhed i personlig form eller i 

selskabsform. Det må derfor vurderes i det enkelte tilfælde om det er fordelagtigt at omdanne til et 

selskab. 

 

7. Virksomhedsomdannelse 

 
Ved virksomhedsomdannelse af en personlig ejet virksomhed benyttes den skattepligtige – 

afståelsesprincippet eller den skattefrie omdannelse - succession.  

7.1. Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

 
Den skattepligtige virksomhedsomdannelse kaldes afståelsesprincippet da omdannelsen sidestilles 

med et salg til 3. mand. Der kan omdannes både fremadrettet og med tilbagevirkende kraft. Der er 

særlige krav, hvis der omdannes med tilbagevirkende kraft. 

 

Vi vil i det efterfølgende redegøre for krav og regler for omdannelse efter afståelsesprincippet. 

Ligeledes vil afståelsessum og beskatningstidspunkt gennemgås. Afståelsesprincippet med 

tilbagevirkende kraft gennemgås i sidste afsnit. 

 

7.1.1. Omdannelse skal være fra en personligt drevet virksomhed 

 
Efter afståelsesprincippet kan stort set alle virksomheder omdannes.  Det eneste krav er, at det kan 

drives i selskabsform. Der er ikke i afståelsesprincippet angivet regler om en samlet overdragelse af 

hele virksomheden med mindre man benytter muligheden for, at omdanne med tilbagevirkende 

kraft. 

 

7.1.2 Overtagende selskab 

 
Såfremt indehaverne af det personlige selskab omdanner virksomheden fremadrettet kan han/hun 

vælge mellem at benytte et nystiftet selskab eller et allerede stiftet selskab. Dette er muligt da salget 
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sidestilles med salg til en 3. mand og der sker beskatning ved afståelsen. Det er ligeledes muligt at 

benytte et udenlandsk registreret selskab. 

Muligheden for at benytte et allerede eksisterende selskab er derimod ikke brugbart ved den 

skattepligtige omdannelse med tilbagevirkende kraft, da dette ville give mulighed for at udnytte et 

tidligere opstået underskud i det nyomdannede selskab. 

 

7.1.3 Vederlæggelse, herunder stiftertilgodehavende og kursnedslag 

 
Der er umiddelbart ingen regler for at overdrageren af virksomheden skal modtage aktier/anparter 

som vederlag. Der kan benyttes alternative vederlagsformer som stiftertilgodehavende, kontant eller 

mellemregninger dog med den undtagelse at aktiverne ikke kan indskydes til underkurs. 

 

Et stiftertilgodehavende er et gældsbrev, hvor stifteren har en fordring på selskabet. Det er et krav at 

gældsbrevet er udstedt med normale afdrags- og rentevilkår, ellers anses gælden som et 

anfordringstilgodehavende som værdiansættes til kurs 100. Gældsbrevet skal ved værdiansættelsen 

omregnes til kontantværdi35 på overdragelsestidspunktet. Ved handel mellem nærtstående parter 

kan kursværdien ikke ansættes lavere end 80, denne kurs understøttes af domspraksis36.  

I praksis reducerer et kursnedslag de skattepligtige avancer og afskrivningsgrundlaget, idet 

kursnedslaget fordeles på samtlige aktiver undtaget likvider midler. Efterhånden som gælden 

afdrages beskattes kursgevinsten løbende for personer37. Selskabet har et korresponderende kurstab 

opgjort efter lagerprincippet38, som fradrages i selskabets skattepligtige indkomst. 

 

7.1.4 Første regnskabsår for det omdannede selskab udledes af skæringsdatoen 

 
Perioden for det omdannede selskabs første regnskabsår er valgfrit ved omdannelse efter 

afståelsesprincippet. Dog skal perioden løbe fra stiftelsesdatoen af selskabet og kan være kortere 

eller længere end 12 måneder, dog maksimalt op til 18 måneder39.  

                                                 
35 AL § 45 
36 TfS 1984, 582 HRD og TfS 1984,586 HRD 
37 KGL 14, stk. 1 
38 KGL § 25, stk. 3 
39 ÅRL § 15 
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7.1.5 Skæringsdato skal ligge efter udløbet af ejernes sidste normale indkomstår 

 
Skæringstidspunktet for hvornår afståelsen har fundet sted defineres som den dato hvor 

rettighederne over aktiverne og passiverne er overgået til kapitalselskabet. Det eneste krav som 

foreligger til skæringsdatoen er, at den skal ligge efter stiftelsesdatoen for kapitalselskabet da der jo 

ellers ikke vil foreligge et gyldigt registreret selskab, som kan indgå juridisk bindende aftaler. 

 

7.1.6 Fristen for stiftelsen af det nye kapitalselskab 

 
Da aktiverne anses for at være afstået, når den endelige aftale er foretaget, er der ved benyttelse af 

afståelsesprincippet ikke afsat en frist for omdannelsen. 

 

7.1.7 Fristen for indgivelse af stiftelsesdokumenter 

 
Udover de almindelige regler for frister for indsendelse af stiftelsesdokumenter ved stiftelse af 

kapitalselskaber40 er der ingen regler ved benyttelse af afståelsesprincipperne. 

 

7.1.8 Afståelsessummer og tidspunkt for beskatning 

 
Overdragelsen vil ske til handelsværdier såfremt man benytter afståelsesprincippet og derfor vil det 

også være handelsværdier som vil indgå i åbningsbalancen for kapitalselskabet. Ligeledes vil 

indehaverens afståelsessummer være handelsværdierne på omdannelsestidspunktet. 

Det betyder også at indtægter og udgifter (erhvervsrelaterede) vil indgå i indehaverens skatte-

pligtige indkomst frem til stiftelses-/overtagelsestidspunktet.  

 

7.1.9 Omdannelse med tilbagevirkende kraft 

 

Omdannes virksomheden med tilbagevirkende er der særlige krav som skal opfyldes. 
                                                 
40 SL § 9 
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Omdannelsen skal ske fra en personligt drevet virksomhed41 og det overtagne selskab skal være 

nystiftet. Samtlige aktier/anparter i det nystiftede selskab skal ejes af interessenterne som skal 

vederlægges efter deres ejerandel i den omdannede virksomhed. 

Det nystartede selskabs første regnskabsår vil som regel starte 1. januar 20xx, da skæringsdatoen 

ved omdannelsen skal ligge efter udløbet af den personligt drevne virksomheds sidste normale 

indkomstår. Dette vil også få betydning for, hvornår stiftelsen af det nye selskab senest skal 

foretages, da det er en betingelse at der højest går 6 måneder fra den valgte skæringsdato42 og til at 

stiftelsen skal være foretaget. Herudover skal man senest 1 måned efter stiftelsen af selskabet 

indsende en genpart af de selskabsretlige dokumenter til myndighederne43.  

Ved at benytte omdannelse med tilbagevirkende kraft senest 30. juni 20xx, slipper man for at skulle 

foretage en ny værdiansættelse af aktiverne og passiverne, da man kan benytte værdierne fra det 

sidste aflagte regnskab for den personligt drevne virksomhed. 

Kravene for at omdanne med tilbagevirkende kraft kan listes op dom følger 44: 

1. Det skal være en personligt drevet virksomhed, som omdannes 

2. Det skal være et nystiftet selskab som skal være erhverver 

3. Indehaveren skal modtage samtlige aktier/anparter i det nystiftede selskab 

4. Regnskabsåret for det omdannede selskab skal følge efter skæringsdatoen for 

åbningsbalancen (vil typisk i det første år følge kalenderåret) 

5. Det første regnskabsår skal ligge efter udløbet af indehaverens sidste normale indkomstår 

6. Stiftelsen af det nye selskab skal finde sted senest 6 måneder efter skæringsdatoen 

7. Senest 1 måned efter stiftelsen skal stiftelsesdokumenterne indsendes SKAT 

 

7.1.10 Særlige forhold ved skattepligtig omdannelse af I/S 
 
Ved omdannelse af selskab med tilbagevirkende kraft, er det et krav at ejerne er fysiske personer45. 

Interessenterne bliver beskattet af de opgjorte avancer + opsparet overskud, som de gennem 

ejerperioden har optjent i forhold til de enkelte interessenters respektive ejerandele, som ved 

afståelse af virksomheden. 

                                                 
41 SEL § 4, stk. 4 
42 SEL § 4, stk. 4 
43 SEL § 4, stk. 4 
44 SEL § 4, stk. 4 
45 SEL § 4, stk. 4 
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7.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 

 
Alternativet til afståelsesprincippet er som sagt omdannelse efter lov om skattefri virksomheds-

omdannelse VOL. Ved at benytte denne model opnår indehaveren at kunne omdanne sin 

virksomhed uden, at skulle beskattes af en eventuel fortjeneste af aktiverne og passiverne ved 

omdannelsen. Selve skattebetalingen af omdannelsen udskydes indtil enten kapitalselskabet sælger 

de overtagede aktiver, indehaveren sælger sine aktier/anparter efterfølgende eller selskabet ophører 

med at eksistere. 

 

Ved anvendelse af VOL skal følgende krav alle overholdes46: 

 

1. Den omdannede virksomhed skal være personligt drevet 

2. Ejeren af den personlige virksomhed skal være fuld skattepligtig til Danmark 

3. Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages – hel virksomhed 

4. Overdragelse kan ske til et nystiftet selskab eller et allerede bestående selskab registreret i 

Danmark 

5. Indehaveren af den personlige virksomhed skal modtage samtlige aktier/anparter i det 

nystiftede kapitalselskab 

6. Pålydende værdi på aktierne/anparterne skal svare til den samlede aktie-/anpartskapital 

7. Anskaffelsessummen på aktierne/anparterne må ikke være negativ 

8. Omdannelsesdatoen er den dag, der følger efter statusdatoen for sidste årsregnskab i den 

personligt drevne virksomhed 

9. Første regnskabsperiode for det nye selskab løber fra omdannelsesdatoen og udgør 12 

måneder 

10. Maksimalt 6 måneder efter skæringsdatoen skal omdannelsen have fundet sted 

11. Senest 1 måned efter stiftelsen skal stiftelsesdokumenterne være indsendt til myndighederne 

12. Der skal hensættes til udskudt skat i åbningsbalancen 

Nedenfor redegøres for ovennævnte krav for skattefri virksomhedsomdannelse. Har virksomheden 

anvendt VSO året før omdannelsen er der yderligere krav der skal opfyldes. Disse krav redegøres 

der ligeledes for. Til sidst redegøres for afståelsessummer og beskatningstidspunkter. 

                                                 
46 VOL §§ 1-2-3 
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7.2.1 Omdannelse skal være fra en personligt drevet virksomhed 

 
For at kunne anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse er det første krav som skal 

overholdes, at det skal være en personligt drevet virksomhed som skal omdannes47. Ved 

betegnelsen personligt drevet hører virksomheder drevet af flere i forening, f.eks. interessentskaber. 

Man skal dog være opmærksom på VOL § 3, som siger at virksomheder som er nævnt i PSL § 4, 

stk. 1, nr. 10 og 12 ikke kan omdannes ved hjælp af den skattefrie virksomhedsomdannelsesmodel. 

PSL § 4, stk. 1, nr. 10 omhandler selvstændige erhvervsvirksomhed hvor der er flere end 10 ejere 

og hvor den erhvervsdrivende ikke deltager i væsentligt omfang i den daglige drift48. PSL § 4, stk. 

1, nr. 12 omhandler indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset 

antal ejere, hvor den selvstændige erhvervsdrivende ikke deltager i væsentligt omfang i den daglige 

drift i virksomheden. 

 

7.2.2 Virksomheden som omdannes skal være en erhvervsmæssig virksomhed 

 
Som det gjorde sig gældende ved omdannelse ved afståelsesprincippet er det også et krav ved 

benyttelse af VOL, at den personligt drevne virksomhed som ønskes omdannet skal være en 

erhvervsmæssig virksomhed.  

Derudover ligger der i begrebet personlig drevet virksomhed at der skal være tale om en samlet 

virksomhed49, der kan derfor opstå diskussion om indskud at et enkelt eller få aktiver kan udgøre en 

erhvervsmæssig virksomhed. Af enkeltaktiver som godkendes til indskud ved omdannelse af en 

personligt drevet virksomhed kan nævnes en udlejningsejendom. Denne anerkendes almindeligvis 

som erhvervsmæssig virksomhed50. Der er dog væsentlige faktorer som spiller ind på om der er tale 

om en erhvervsmæssig virksomhed. Disse faktorer er bl.a. aktivets reelle værdi og om der er tale 

om fysiske eller ikke fysiske aktiver51. Det kan derfor udledes at hvorvidt en personligt drevet 

virksomhed også kan anses for, at være en erhvervsmæssig virksomhed, må bero på en individuel 

vurdering som skal ses i sammenhæng med, at det skal være en hel virksomhed som skal omdannes. 

                                                 
47 VOL § 1 
48 Ved væsentligt omfang anses en vejledning iflg. Den Juridiske Vejledning C.C.3.1.5 som 50 timers arbejde om 
måneden 
49 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 120 
50 VOL § 2, stk. 1, nr. 2 
51 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 122 
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Til sidst er det ligeledes et krav at den personligt drevne virksomhed er igangværende og dermed 

eksistere på stiftelsestidspunktet/omdannelsestidspunktet52. 

 

7.2.3 Ejeren/ejerne af den omdannede virksomhed skal være fuld skattepligtig til Danmark 

 
Da forudsætningen for at benytte VOL er, at den udskudte skat der opstår ved benyttelse af 

successionsbegrebet kommer til udbetaling på et senere tidspunkt er det et ufravigeligt krav at de 

personer som ejer den personligt drevne virksomhed er fuld skattepligtige til Danmark53. Inden for 

dette begreb, kan en person være skattepligtig via en dobbeltbeskatningsoverenskomst, med 

Danmark som domicilland. Dette viser at successionsbegrebet i VOL sikrer at skatten ikke skal 

betales ved omdannelsen men falder senere ved f.eks. enten salg af aktierne/anparterne eller såfremt 

ejeren/ejerne flytter udenlands54. 

 

7.2.4 Hele virksomheden skal overdrages 

 
Det er et krav for anvendelsen af VOL, at hele virksomheden omdannes, det vil sige at alle aktiver 

og passiver overdrages ved omdannelsen55. Dette sammen med kravet om at det skal være en 

erhvervsmæssig virksomhed, hindrer at der sker omdannelse af enkeltaktiver eller at enkeltaktiver 

bliver holdt udenfor omdannelsen. 

For at finde ud af hvilke aktiver og passiver der vedrører virksomheden skal disse vurderes med 

udgangspunkt i de tidligere udarbejdede årsregnskaber og indkomstopgørelser for virksomheden56. 

Dog skal der tages højde for reglerne for blandet benyttede aktiver, jf. afsnit 7.2.13.1. 

Såfremt ejeren har anvendt virksomhedsordningen i året op til omdannelsen kan der i denne ordning 

være aktiver som ikke kunne henføres til virksomheden men som vil skulle indregnes i det nye 

selskab ved omdannelsen. Det kunne være aktier57 som ikke indregnes i virksomhedsordningen, 

                                                 
52 SKM 2003.517 LSR (TfS 2003.1011 LSR) vedr. en ejendom solgt før stiftelse af selskab 
53 VOL § 2, stk. 1, nr. 2 
54 ABL §§ 38 og 39 
55 VOL § 2, stk. 1, nr. 2 
56 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 127 
57 VSL § 1, stk. 2 
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men såfremt disse aktier er en del af en indkøbsforening/brancheforening skal de medregnes i 

virksomhedsomdannelsen da de relaterer sig til virksomheden58. 

 

7.2.5 Det nye kapitalselskab skal være registreret i Danmark og være enten nystiftet eller et 

jomfrueligt skuffeselskab 

 
 
Modsat omdannelse ved benyttelse af afståelsesprincippet med tilbagevirkende kraft, skal man 

ifølge VOL omdanne til et selskab som er registreret i Danmark. Dog er det muligt at omdanne til 

enten et nyoprettet selskab eller et selskab som allerede eksisterer på omdannelsesdagen59. Ved at 

omdanne til et nyt selskab opstår der ikke de store problemer, da man blot skal overholde de 

almindelige gældende selskabsregler i henhold til selskabsloven ved stiftelse af et kapitalselskab 

med apportindskud. 

Omdannes den personlig drevne virksomhed ved hjælp af et allerede eksisterende kapitalselskab 

skal selskabet være stiftet på omdannelsesdagen. Selskabet må ikke have drevet erhvervsmæssig 

virksomhed forud for omdannelsen. Dette krav er for at hindre benyttelsen af et tidligere oparbejdet 

underskud. Endvidere skal hele selskabets egenkapital have stået ubehæftet som kontant indskud i 

et pengeinstitut, for at sikre at kapitalen i skuffeselskabet ikke har været udsat for nogen risiko 

inden omdannelsestidspunktet60,61. 

 

7.2.6 Samtlige aktier/anparter i kapitalselskabet skal modtages af den afstående part 

 
Indehaveren skal ved virksomhedsomdannelsen udelukkende vederlægges med aktier/anparter. 

Denne regel blev indført i 1999, hvorefter det via VOL § 1, stk. 2, nr. 3 ikke længere var muligt at 

opnå et stiftertilgodehavende ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Muligheden var til stede 

indtil lovændringen, hvor ejeren kunne opnå et stiftertilgodehavende på op til 25 % af vederlaget for 

virksomheden62. Dette stiftertilgodehavende kunne efter omdannelsen hæves skattefrit. 

                                                 
58 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 128 
59 VOL § 1, stk. 1 og 2 
60 VOL § 1, stk. 2 
61 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 126 
62 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 138 
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Såfremt ejeren omdanner til et jomfrueligt selskab63, kan aktierne/anparterne i jomfruselskabet øges 

i værdi i form af vederlaget for den personligt drevne virksomhed64. Derfor er det ikke nødvendigt, 

at der udstedes ejerandele ved en omdannelse til et eksisterende kapitalselskab, da det anses at 

vederlaget for virksomheden er ydet ved, at ejerandelenes værdi i det eksisterende kapitalselskab 

forøges65.   

 

7.2.7 Pålydende værdi på aktierne/anparterne skal svare til den samlede aktie-/anpartskapital 

 
Den pålydende værdi af de aktier/anparter som virksomhedsejeren får ved omdannelsen skal svare 

til den samlede værdi af aktie-/anpartskapitalen i kapitalselskabet66. 

Bestemmelsen er indsat for, at det ikke skal være muligt for virksomhedsejeren at optage en ny 

person i selskabet samtidig med omdannelsen, som ikke tidligere har været medejer. Såfremt 

virksomhedsejeren ønsker at optage en medinvestor kan det eventuelt gøres efterfølgende ved at 

lave en kapitalforhøjelse eller ved at sælge nogle ejerandele. Fordelen ved en kapitalforhøjelse er, at 

der ikke vil blive udløst nogen skat for virksomhedsejeren, hvorimod salg af ejerandele vil udløse 

en forholdsmæssig del af den udskudte skat som er afsat ved omdannelsen67. Derfor sker en 

udvidelse af ejerkredsen efter en skattefri virksomhedsomdannelse ofte som en kapitalforhøjelse. 

Såfremt virksomhedsejeren har benyttet virksomhedsordningen året før omdannelsen er der 

mulighed for, at medtage beløb som indestår på mellemregningen og hensat til senere faktisk 

hævning. Dette bevirker at værdien af kapitalselskabets egenkapital forøges og aktiernes værdi som 

virksomhedsejeren modtager som vederlag ligeledes forøges i værdi. Årsagen til at 

virksomhedsejeren kan vælge om disse beløb skal medtages i omdannelsen er, at beløbene er 

beskattet og derfor kan udtages skattefrit af virksomheden. 

 

7.2.8 Anskaffelsessummen på aktierne/anparterne må ikke være negativ 

 
Opgørelsen af aktiernes/anparternes anskaffelsessum sker på basis af den kontantomregnede 

handelsværdi fratrukket den skattemæssige avance som ville være opnået ved et salg68. Denne 

                                                 
63 VOL § 1, stk. 2 
64 VOL § 2, stk. 1, nr. 3 
65 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 125 
66 VOL § 2, stk. 1, nr. 4 
67 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 139 
68 VOL § 4, stk. 2 og 3 
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beregnede anskaffelsessum skal være positiv såfremt VOL ønskes benyttet69. Der henvises til 

kapitel 8 for gennemgang af reglerne for værdiansættelsen af de enkelte aktiver og passiver. 

En negativ anskaffelsessum kan forekomme ved, at man har foretaget større afskrivninger på 

virksomhedens aktiver end hvad de reelle afskrivninger burde have været i forhold til 

handelsværdien. Er dette tilfældet, er aktivernes handelsværdi højere end den skattemæssige værdi. 

Dermed skal der ved omdannelsen beregnes en fortjeneste af de genvundne afskrivninger. 

Har ejeren benyttet virksomhedsordningen året før omdannelsen er der stadig mulighed for at 

benytte reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse (VOL) selvom anskaffelsessummen på 

aktierne/anparterne bliver negativ70. Dog skal vi gøre opmærksom på VOL § 2, stk. 1, nr. 5, sidste 

pkt., som siger at såfremt en virksomhedsejer driver flere virksomheder og har anvendt 

virksomhedsordningen og kun ønsker at omdanne den ene virksomhed, må aktierne/anparterne i 

denne omdannelse ikke blive negativ. Bliver der beregnet en negativ anskaffelsessum skal alle 

virksomhederne omdannes såfremt virksomhedsejeren fortsat ønsker at benytte VOL. 

Til visualisering af ovenstående komplekse regelsæt for så vidt angår negativ anskaffelsessum 

opstilles hermed en egenudviklet matrix: 

 

   

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Egenudvikling af diverse udfald ved omdannelse 

* Vær opmærksom på kravet om, at indskudskontoen ikke må være negativ eller som minimum skal være inddækket inden omdannelsen. 

 
                                                 
69 VOL § 2, stk. 1, nr. 5 
70 VOL § 2, stk. 1, nr. 5, 2. pkt. 
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Ovenfor er illustreret forskellige udfald af en omdannelse, som afhænger af hvilke forhold som er 

opfyldt. Har ejeren anvendt VSO året før omdannelsen skal man tage stilling til om der er tale om 

én eller flere virksomheder i ordningen. Såfremt ejeren kun har én virksomhed kan der omdannes 

uagtet anskaffelsessummen bliver negativ. Drives der flere virksomheder under VSO skal ejeren 

afklare om han/hun ønsker at omdanne én eller flere/alle. Ønsker ejeren kun at omdanne én eller 

flere (ikke alle) virksomheder må anskaffelsessummen ikke blive negativ, hvorimod en omdannelse 

af alle virksomheder giver mulighed for, at omdanne med en negativ anskaffelsessum. 

Uagtet at VOL § 2, stk. 1, nr. 5, sidste pkt. siger at alle virksomheder skal omdannes, dog undtaget  

virksomheder efter PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og 12. Disse virksomheder er beskrevet i afsnit 7.2.15. 

Skulle anskaffelsessummen for aktierne/anparterne blive negativ er det vigtigt, hvornår i 

beregningen at summen bliver negativ. For at finde ud af om anskaffelsessummen bliver negativ og 

man derfor ikke kan benytte VOL skal man tage udgangspunkt i anskaffelsessummen før eventuel 

modregning af konto for opsparet overskud. Bliver anskaffelsessummen først negativ efter 

modregningen af en andel af konto for opsparet overskud anses betingelserne efter VOL § 2, stk. 1, 

nr. 5 alligevel at være opfyldt71. 

 

7.2.9 Omdannelsesdatoen efter status for sidste regnskabsår 

 
Omdannelsesdatoen skal være den dag der følger efter statusdagen for det sidste årsregnskab i den 

personligt drevne virksomhed72. Personligt drevne virksomheder følger kalenderåret, hvilket 

betyder at langt de fleste omdannelser giver et første regnskabsår i kapitalselskab løbende fra 1. 

januar og 12 måneder frem. 

 

7.2.10 Kapitalselskabets første regnskabsperiode 

 

Kapitalselskabets første regnskabsår starter fra omdannelsesdatoen og løber normalt 12 måneder73. 

Ved brug af skuffeselskab kan regnskabsåret dog løbe op til 18 måneder fra stiftelsen af 

skuffeselskabet, når blot regnskabsåret slutter 12 måneder efter omdannelsesdatoen. Er 

                                                 
71 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 143 
72 VOL § 3, stk. 1 
73 VOL § 3, stk. 2 
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skuffeselskabet stiftet 1/9 2011 og omdannelsesdatoen 1/1 2012, vil første regnskabsperiode være 

1/9 2011 til 31/12 2012. Skattemyndighederne kan give tilladelse til en regnskabsperiode som er 

forskellig fra 12 måneder såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende. 

 

7.2.11 Frist for omdannelsen af virksomheden 

 
Virksomheden kan omdannes med op til 6 måneders skattemæssig tilbagevirkende kraft74. 

Skattemæssigt anses virksomheden for overdraget på omdannelsesdatoen og aktiver og passiver 

som eksisterer på omdannelsesdagen vil også være dem som figurer i åbningsbalancen. 

Det betyder at en omdannelsesdato med tilbagevirkende kraft ikke kan starte tidligere end dagen 

efter det seneste regnskabsårs udløb for den personligt drevne virksomhed og som tidligere nævnt er 

det ofte d. 1/1, da personlige virksomheder følger kalenderåret. 

Beslutter ejeren sig for at omdanne sin virksomhed pr. 1. maj 2012 vil den tidligste 

omdannelsesdato være 1. januar 2012, illustreret nedenfor: 

 

 

 
Figur 2: Beskrivelse af seneste omdannelsesdato/skæringsdato ved omdannelse med tilbagevirkende kraft 

 

7.2.12 Seneste frist for stiftelsesdokumenter 

 
Virksomhedsejeren skal senest 1 måned efter omdannelsen indsende kopi af stiftelsesdokumenter til 

skattemyndighederne75. Endvidere skal der indsendes kopi af den skattemæssige anskaffelsessum 

for aktierne/anparterne samt dokumentation for, at man har anmeldt selskabet til registrering i 

                                                 
74 VOL § 2, stk. 1, nr. 6 
75 VOL § 2, stk. 1, nr. 7 
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Reglen er indført for at begrænse den periode en virksomhedsejer 

har til at bestemme sig for, om han/hun vil omdanne sin virksomhed med tilbagevirkende kraft. 

Tidligere kunne perioden være op til 8/12 måneder inden beslutningen om 

virksomhedsomdannelsen skulle træffes76. 

 

7.2.13 Hensættelse af udskudt skat i åbningsbalancen 

 
Fordelen ved at gøre brug af den skattefrie virksomhedsomdannelse er at omdannelsen ikke 

medfører at der samtidigt skal afregnes eventuel skat af en gevinst af det vederlag man måtte opnå. 

For ikke at man skal ’glemme’ at man har udskudt denne skat til en senere afregning skal der 

hensættes udskudt skat77. Før lovændringen i 1999 havde virksomhedsejeren mulighed for enten at 

hensætte den udskudte skat i regnskabet eller blot oplyse om skatten i en note i åbningsbalancen, 

men for at sikre en retvisende åbningsbalance medførte lovændringen, at der skal hensættes til 

udskudt skat i åbningsbalancen. Den udskudte skat skal hensættes efter reglerne i de anerkendte 

danske regnskabsregler78, idet udskudt skat lever op til definitionen på et aktiv / en forpligtelse79 

 

7.2.14 Særlige forhold ved benyttelse af VSO i året op til omdannelsen 

 
Hvis der året inden omdannelsen har været anvendt VSO og der er opsparet overskud i 

virksomheden så vil dette overskud komme til beskatning ved en omdannelse80. 

Ved store opsparede overskud kan beskatningen blive så høj at det kan være svært for indehaveren 

at rejse den fornødne kapital. 

Er dette tilfældet er det hensigtsmæssigt at planlægge omdannelsen i god tid, således at det 

opsparede overskud kan hæves løbende over flere år inden omdannelsen. 

 

Hvis der er en konto for mellemregning og konto for afsat til senere hævning, kan disse hæves 

skattefrit inden omdannelsen. Hæves beløbene ikke kan der afsættes et beløb svarende til disse 

                                                 
76 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 145 
77 VOL § 2, stk. 1, nr. 8 
78 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 146 
79 ÅRL § 33 
80 Virksomhedsskatteloven § 15 
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konti i åbningsbalancen der skal hæves inden stiftelsesdatoen. Hvis beløbene ikke hæves anses de 

som indskudt på egenkapitalen 

 

7.2.14.1 Blandede benyttet aktiver 
 
Som nævnt i afsnit 7.2.3 er det alle aktiver og passiver som skal overdrages i omdannelsen81, dette 

gælder også aktiver som er anvendt både privat og i erhvervsmæssig forstand. Skulle der være et 

aktiv som ikke har været benyttet under virksomhedsordningen skal det vurderes om det kan have 

en erhvervsmæssig tilknytning for derefter at skulle medtages i omdannelsen82. Man kan i VOL § 6, 

stk. 4 se hvorledes blandede benyttede aktiver skal indregnes. 

Et typisk eksempel på et blandet benyttet aktiv er en bil. Ser man på VSL kan en blandet benyttet 

bil behandles på 3 forskellige måder: 

Bilen indgår i virksomheden og ejeren beskattes af fri firmabil. Bilen er allerede værdiansat i 

regnskabet og vil indgå i omdannelsen.  

Bilen indgår ikke i virksomheden og ejeren modtager kilometergodtgørelse efter statens takster. 

Virksomheden har ikke medtaget bilen i virksomhedens regnskab, men derimod afholdt en 

personaleomkostning i form at kilometergodtgørelse. Bilen skal i dette tilfælde ikke medtages i 

omdannelsen. 

Bilen indgår ikke i virksomheden og ejerne godtgøres de faktiske udgifter. Driftsudgifterne er 

bogført i virksomhedens regnskab, men bilen er ikke registreret som et aktiv. Da bilen har et 

erhvervsmæssigt tilhørsforhold, skal den medtages i omdannelsen83. 

 

Et andet typisk blandet benyttet aktiv er en ejendom. VOL anser en ejendom for at være en 

selvstændig virksomhed84 og indehaveren kan selv bestemme om ejendommen skal medtages i 

virksomhedsomdannelsen. Dette er uanset om ejendommen har været anvendt delvist 

erhvervsmæssigt.  

Dog skal man være opmærksom på at aktiernes/anparternes anskaffelsessum skal være positiv85. 

Det kan derfor i en omdannelses situation være nødvendigt at medtage en ejendom for at undgå en 

negativ anskaffelsessum, som dermed bevirker at man ikke kan benytte VOL til omdannelsen. 

                                                 
81 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 129 
82 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 129 
83 TfS 2004.20 LR 
84 VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. 
85 VOL §2, stk. 1, nr. 5 



41 
 

Skulle indehaverens fremtidige ønsker være at overdrage virksomheden til sine børn via en 

successionsoverdragelse skal man være opmærksom på at et ejendomsselskab ikke kan overdrages 

med succession86. 

 

7.2.14.2 Flere virksomheder 
 
I modsætning til VSO, som siger at alle virksomheder skal omfattes af VSO87, kan man ifølge VOL, 

såfremt man har flere virksomheder, vælge at omdanne enten alle virksomheder eller kun én enkelt. 

Hjemlen til dette skal ses i lyset af virksomhedsbegrebet88, som er forklaret tidligere. Såfremt man 

har benyttet virksomhedsordningen året før vil en fordeling af aktiverne og passiverne i de 

forskellige virksomheder ske via de udarbejdede årsregnskaber for de respektive virksomheder89. 

Som nævnt ovenfor vedrørende ejendom skal man også i situationer med flere virksomheder være 

opmærksom på reglerne jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, vedrørende anskaffelsessummen for 

aktierne/anparterne. 

 

7.2.14.3 Mellemregning og hensat til senere hævning 
 
Indehaveren af den personlige virksomhed har mulighed for at vælge om beløb som figurerer på 

mellemregningen og kontoen hensat til senere faktisk hævning skal indgå i virksomheds-

omdannelsen90.  Begrundelsen for at indehaveren kan vælge om beløbene skal tages med eller ej er 

at mellemregningskontoen og hensættelserne til senere faktisk hævning ikke er en del af 

virksomhedens økonomi men er en del af indehaverens privatøkonomi91. Beløbene er blevet 

beskattet som indehaverens personlige indkomst og han/hun kan derfor hæve disse uden at skulle 

betale yderligere skat. Vælger indehaveren ikke at medtage beløbene i omdannelsen, kan de 

medtages som et passiv i åbningsbalancen og skal være udlignet ved udbetaling til indehaveren 

                                                 
86 ABL § 34 
87 VSO § 2, stk. 3 
88 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 136 
89 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 137 
90 VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 3. pkt. 
91 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 136 
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inden omdannelsen finder sted92. Ved at medtage beløbene i omdannelsen vil de indgå i selskabets 

egenkapital og anskaffelsessummen på aktierne/anparterne vil få en tilsvarende højere værdi93. 

 

7.2.14.4 Opsparet overskud 
 
Et opsparet overskud som indehaveren har optjent ved at benytte virksomhedsordningen vil i 

forbindelse med en virksomhedsomdannelse komme til beskatning, såfremt alle 

virksomhederne/hele virksomheden omdannes. 

Opsparet overskud kan behandles på to måder ved omdannelse efter VOL. Ejeren kan vælge, at lade 

det opsparede overskud udbetale og komme til beskatning som personlig indkomst94, eller benytte 

overskuddet til at nedsætte anskaffelsessummen på aktierne/anparterne i det nye kapitalselskab95. 

En avancebeskatning af tidligere års overskud kommer derfor først til beskatning ved afståelse af 

aktierne/anparterne96. Nedsættes anskaffelsessummen bliver virksomhedsskatten endelig. Sker der 

senere en værdiforringelse af aktierne/anparterne ændres virksomhedsskatten ikke. Nedsættes 

anskaffelsessummen ikke skal konto for opsparet overskud med tillæg af den betalte acontoskat 

tillægges den skattepligtige indkomst i omdannelsesåret97. Uudnyttede underskud i den personlige 

ejede virksomhed kan ikke fremføres af selskabet efter omdannelsen98. Sådanne underskud kan 

fremføres af indehaveren i dennes personlige indkomst efter PSL eller VSL. 

Ved ejerskab af flere virksomheder der har benyttet virksomhedsordningen året forinden 

omdannelsen kan indehaveren vælge kun at omdanne en af virksomhederne. I det tilfælde er der 

krav om at både indskudskonto og aktiernes/anparternes anskaffelsessum ikke er negativ99. Er 

anskaffelsessummen negativ skal alle virksomhederne omdannes. Fordelingen af aktiver og 

passiver sker med udgangspunkt i årsregnskaberne. Anskaffelsessummen bliver da kun nedsat med 

en forholdsvis del af det opsparede overskud som beregnes efter følgende formel: 

 

 konto for opsparet overskud x  Kapitalafkastgrundlag for den virksomhed der omdannes 

                          Samlet kapitalafkastgrundlag 

                                                 
92 VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 4. pkt. 
93 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 136 
94 VSL § 10, stk. 3, 1. pkt. 
95 VSL § 16, stk. 3, 1. pkt. 
96 Virksomhedsskatteloven § 16 
97 VSL § 10, stk. 3 og VSL §§ 16 & 16 A 
98 VOL § 8, stk. 1 
99 VOL § 2, stk. 1, nr. 5 
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Er der i forbindelse med omdannelsen udlignet en negativ indskudskonto skal det udlignede beløb 

medtages i beregningen af den forholdsmæssige fordeling af konto for opsparet overskud. 

 

7.2.14.5 Delvis omdannelse 
 
Såfremt virksomhedsejeren ejer flere virksomheder under virksomhedsordningen men kun vælger at 

omdanne en virksomhed skal vederlaget for de afståede aktiver og passiver indgå i beskatnings-

grundlaget i virksomhedsordningen100. Med virkning fra begyndelsen af omdannelsesåret overføres 

et beløb som svarer til kontantværdien af vederlaget for den omdannede virksomhed101, fra 

indskudskontoen til mellemregningskontoen, uden at der først skal hæves et beløb efter VSL § 5, 

stk. 1102. Med andre ord vil der blive hævet et beløb svarende til aktiernes handelsværdi på 

indskudskontoen og sat ned på mellemregningskontoen. Skulle saldoen på indskudskontoen før 

denne hævning være lav eller måske 0 kr., vil det betyde at indskudskontoen vil blive negativ. 

Som tidligere beskrevet kan man omdanne én eller flere virksomheder, såfremt man har benyttet 

virksomhedsordningen i året op til omdannelsen og i den forbindelse lade en andel af et eventuelt 

opsparet overskud indgå i omdannelsen. Andelen beregnes som den del af kapitalafkastgrundlaget 

som kan henføres til den afståede virksomhed i forhold til det samlede kapitalafkastgrundlag. 

Beregningen af kapitalafkastgrundlaget skal foretages ved udløbet af indkomståret forud for 

omdannelsesåret103. 

 

7.2.14.6 Indskudskontoen 
 
Indskudskontoen i virksomhedsordningen er den konto som regulerer indehaverens indskud og 

hævninger i virksomheden (efter hæverækkefølgen). Indskudskontoen er et udtryk for de beskattede 

midler som indehaveren har indskudt i virksomheden. Såfremt indskudskontoen bliver negativ har 

virksomhedsordningen en selvregulerende effekt i kraft af at der ved en negativ indskudskonto skal 

                                                 
100 VSL § 1 6a 
101 VOL §2, stk. 1, nr. 3 
102 VSL § 16 a, stk. 2 
103 VSL § 16 a, stk. 3, 2. pkt. 
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beregnes en rentekorrektion104 fordi at ejeren ved en negativ indskudskonto reelt har lånt penge af 

sin virksomhed. 

Udviser indskudskontoen op til omdannelsen en negativ saldo, skal den udlignes, inden 

omdannelsen. Denne regel blev indført i 1999 for at undgå at ejeren via et  privat optaget lån holder 

låneprovenuet udenfor virksomheden men indskyder gælden i det nye kapitalselskab. Herefter låner 

kapitalselskabet provenuet fra ejeren, hvorefter virksomheden kan tilbagebetale lånet til långiver og 

herefter skylde ejeren pengene i stedet for. Dermed opnåede ejeren en mellemregning med selskabet 

som kunne hæves skattefrit. Dette var muligt før 1999105. 

 

7.2.14.7 Afståelsessummer og beskatningstidspunkt 
 
Ved at benytte VOL skal man ved omdannelsen udarbejde 2 balancer: regnskabsmæssig 

åbningsbalance og skattemæssig balance. Den regnskabsmæssige balance er et udtryk for aktiver og 

passivers handelsværdier på omdannelsestidspunktet, som beregnes efter samme principper som 

ved omdannelse efter afståelsesmetoden. For værdiansættelse af aktiver og passiver henvises til 

kapitel 8. Den skattemæssige balance opgøres, da det nye selskab indtræder i ejerens skattemæssige 

stilling med hensyn til anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkt og skattemæssige afskrivninger. 

Aktiernes anskaffelsestidspunkt vil skattemæssigt være lig med stiftelsestidspunktet uanset om der 

anvendes et nystiftet eller jomfrueligt skuffeselskab. For skuffeselskaber vil det være ensbetydende 

med overdragelsestidspunktet106.  

Efter successionsprincippet bliver ejeren ikke beskattet ved omdannelsen men udskyder den skat 

der måtte komme. Anskaffelsessummen bliver den skattemæssige værdi af aktiverne og passiverne 

fratrukket den skattemæssige avance som ville være opnået ved et salg af virksomheden til 3. 

mand107. Beskatningen forfalder  først  når ejeren afhænder aktierne/anparterne108. 

I lighed med afståelsesprincippet skal afståelsessummerne opgøres aktiv for aktiv hvilket betyder at 

et tab på ét aktiv ikke kan modregnes i gevinst på et andet aktiv109. Er handelsværdien af et aktiv 

lavere end den skattemæssige værdi kan man ikke tillægge dette ’tab’ til aktivets handelsværdi, 

hvilket betyder at anskaffelsessummen på aktierne/anparterne ikke kan være højere end 

                                                 
104 VSL § 11, stk. 1 
105 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 140 
106 VOL § 4, stk. 3 
107 VOL § 4, stk. 2, 3. pkt. 
108 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 150 
109 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og Omstrukturering, side 152 
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handelsværdierne af virksomhedens aktiver og passiver. Situationen, hvor et aktiv har en lavere 

handelsværdi end skattemæssig værdi kan forekomme på grund af forskellige afskrivningsmetoder 

med hensyn til regnskabsmæssige afskrivninger og skattemæssige afskrivninger. 

Derudover skal det bemærkes at såfremt aktiernes/anparternes anskaffelsessum bliver negativ er der 

en risiko for beskatning ved konkurs idet virksomhedens værdi i dette tilfælde vil være lig 0.  Men i 

og med at anskaffelsessummen var negativ ved omdannelsen vil ejeren alligevel blive beskattet af 

den negative værdi der opstod ved omdannelsen110. 

 

7.2.14.8 Omgørelsesmulighed 
 
Det er ikke nødvendigt at indhente tilladelse fra skattemyndighederne til omdannelser efter VOL, 

dog skal man være opmærksom på, at såfremt blot et enkelt af de mange krav der er til en 

omdannelse efter VOL ikke er opfyldt kan omdannelsen blive skattepligtig. Denne omgørelse af en 

skattefri omdannelse til en skattepligtig omdannelse, kan foretages af skattemyndighederne såfremt 

myndighederne finder, at kravene ifølge VOL ikke er opfyldt efter en gennemgang af omdannelses-

forløbet. 

Man har mulighed for at omgøre eventuelle dispositioner, hvis det skulle vise sig at de efterfølgende 

får væsentlige og uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser for ejeren111. For at opnå en 

omgørelse af en omdannelse skal følgende krav være opfyldt: 

 

1. Privatretlig disposition i forhold til skatteansættelsen. 

2. Dispositionen må ikke være på grundlag af ønsket om at spare eller udskyde skatter. 

3. Det skal uden tvivl være utilsigtede og væsentlige skattemæssige virkninger. 

4. Dispositionen skal være lagt klart frem for skattemyndighederne. 

5. Virkningen af omgørelsen skal være enkle og overskuelige. 

6. Alle der bliver berørt af omgørelsen skal tiltræde denne. 

 
 
 

                                                 
110 VOL § 4, stk. 1, 1. pkt. 
111 SEL § 29 
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7.2.14.9 Negativ anskaffelsessum på aktier/anparter  
 
En af betingelserne for en skattefri omdannelse er at aktiernes/anparternes anskaffelsessum skal 

være positiv, dog er virksomheder der anvender VSO i visse tilfælde undtaget. Undtagelsen er 

gældende ved omdannelse af alle indehaverens personlig ejede virksomheder. Det er dog en 

betingelse i dette tilfælde for omdannelse med negativ anskaffelsessum at indskudskontoen ikke er 

negativ 112. Vurderingen af om anskaffelsessummen er negativ skal ske inden evt. nedsættelse med 

beløb på konto for opsparet overskud, i den situation at der er flere virksomheder der omdannes. 

Ved en omdannelse kan aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum nedsættes med 

beløbet på konto for opsparet overskud.113  Nedsættes anskaffelsessummen ikke tillægges konto for 

opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat til den skattepligtige indkomst114.   

 

7.2.15 Særlige forhold ved skattefri omdannelse af I/S 

 
Ved lovændringen af virksomhedsomdannelsesloven i 1999, hvor det blev lettere for interessenter 

at omdanne, blev der stillet særlige krav til interessentskaber115 ved anvendelsen af den skattefri 

omdannelse: 

1. Fysiske personer  

2. Alle ejere skal anvende reglerne i virksomhedsomdannelsesloven 

3. Samme regnskabsperiode 

4. Ejerne skal vedlægges i forhold til deres andele i den personligt ejede 

virksomhed 

5. Skattemæssige forskelle mellem ejerne udlignes ved at differencen indbetales. 

 

Udover at opfylde betingelserne i virksomhedsloven § 2, stk. 2 kan følgende virksomheder ikke 

anvende virksomhedsomdannelsesloven. 

 

1. Selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10 og den 

skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.116 

                                                 
112 VOL § 2 stk. 1, pkt. 5 
113 VSL § 4 
114 VSL § 10, stk. 1 
115 Jf. VOL § 1, stk. 1,  §2 stk. 2 og 3 
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2. Selvstændig erhvervsvirksomhed med plantning af juletræer, frugttræer og 

frugtbuske jf. LL§ 8 K, stk. 2, når antallet af ejere er større end 2 og de ikke 

deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang 

3. Udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antal ejere, 

når ejeren ikke deltagere i virksomhedens drift i væsentligt omfang.117 

 

For at deltage i væsentligt omfang vil en arbejdsindsats på mindst 50 timer månedligt være 

påkrævet jf. den juridiske vejledning 2012-1 C.C.3.1.5. 

 

7.2.15.1 Ejerne skal vederlægges i forhold til deres ejerandel i den personligt ejede 

virksomhed 

 

Ejerforholdet skal være det samme før og efter omdannelsen. Det medfører at interessenternes 

kapitalkonti udlignes inden omdannelsen således at de svarer til ejerforholdet. Kapitalkontoen er 

betegnelsen for, hvad den enkelte interessent har til gode eller skylder i virksomheden.  

Kapitalkontiene kan stå i misforhold til ejerandelen, ved at den ene ejer har hævet mere end de(n) 

andre ejere. 

Hvis ikke kapitalkontiene udlignes inden omdannelsen vil der ske en forskydning i ejerforholdet, 

idet den enkelte interessent har foretaget indskud i selskabet der ikke står i forhold til 

vederlæggelsen. 

I praksis udlignes kapitalkontiene ved at lave en hensættelse til den ejer med den største 

kapitalkonto i sidste regnskabsår inden omdannelsen. Dermed er udligningen sket inden 

omdannelsen.  Følgende eksempel illustrerer, hvordan kapitalkontiene udlignes. 

 

Ejer A: Ejerandel 25 % Kapitalkonto: 200.000 kr.   

Ejer B Ejerandel 75 % Kapitalkonto: 400.000 kr.  

 

Af ovenstående model fremgår det at ejer A har indskudt 200.000 kr. som svarer til en ejerandel på 

25 %. 100 % svarer derfor til 200.000 x 4 = 800.000 kr. Ejer B’s kapitalkonto skal derfor udlignes 

således at den udgør 75 %, ved følgende beregning: 

                                                                                                                                                                  
116 PSL § 4, stk. 1, nr. 10 
117 PSL § 4, stk. 1, nr. 12 
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800.000 kr. * 75 % = 600.000 kr. 

Herefter reguleres kapitalkontoen ved at hensætte forskellen mellem den beregnede kapitalkonto på 

600.000 kr. og det faktisk indskudte 400.000 kr. = 200.000 kr. til ejer B. 

 

7.2.15.2 Skattemæssige forskelle mellem ejerne udlignes ved indbetaling 

 

Ved den skattefrie omdannelse succederer det nye selskab i den gamle virksomheds skattemæssige 

værdier. Der skal beregnes udskudt skat af en evt. avance der måtte ligge mellem handelsværdien 

og den skattemæssige værdi på skæringsdatoen. 

I den situation at interessenterne ikke har foretaget lige store skattemæssige afskrivninger vil den 

interessent der har afskrevet mindst overføre et større skattemæssigt afskrivningsgrundlag og 

dermed en lavere skattemæssig avance og udskudt skat.  For at kompensere for dette udarbejdes en 

opgørelse som viser den udskudte skat fordelt på de enkelte ejere i forhold til ejerandel. 

I forbindelse med stiftelsen udlignes eventuelle differencer ved at den interessent der har foretaget 

de største skattemæssige afskrivninger indbetaler et beløb svarende til differencen til selskabet. 

Indbetalingen medtages som et aktiv i åbningsbalancen og skal være foretaget inden 

omdannelsestidspunktet. Beløbet tillægges aktiernes anskaffelsessum jf. VOL § 4. 

 

Eksempel på udligning af udskudt skat ved omdannelse med flere ejere med forskellige 

skattemæssige afskrivningsgrundlag. 

           A          B  I alt 

Ejerandel (1) 25 pct. 75 pct.  100 pct.  
Driftsmidler (2) 125.000 375.000 500.000 
Skattemæssig værdi (3) 100.000 100.000 200.000 
Gæld (4) 60.000 90.000 150.000 
Udskudt skat (5)=((2)-(3))* 0,25 6.250 68.750 75.000 
Udskudt skat i % af driftsmidlernes værdi (6) = (5)/(2) 5,0% 18,3% 15,0% 

        
Selskabets værdi (7)=(2)-(4)-(5) 58.750 216.250 275.000 

Udligningsbeløb (8) (16,7 % - 12,5 %)*(2) 0 50.000 50.000 

Egenkapital (9)=(7)+(8) 58.750 266.250 325.000 
 

Af ovenstående fremgår det at A har en lavere skattemæssig avance og dermed en lavere udskudt 

skat. B har afskrevet mere og har derfor en højere skattemæssig avance og derfor også en højere 



49 
 

udskudt skat, i forhold til A. Den højere udskudte skat påføres det nye selskab og B må godtgøre A 

ved at indbetale udligningsbeløbet til selskabet som tillægger beløbet til aktiernes anskaffelsessum 

som opgøres efter VOL § 4. 

 

 
Delkonklusion: 
 
De selskabsretlige regler er ens uanset om man benytter afståelsesprincippet eller reglerne efter 

VOL. Da en omdannelse betragtes som apportindskud efter SL § 36 er det et krav at der udarbejdes 

en vurderingsberetning og åbningsbalance af f.eks. en statsautoriseret revisor. 

For både den skattepligtige og den skattefri virksomhedsomdannelse skal det være en personlig 

virksomhed som omdannes. 

Der er i selskabsretten et virksomhedsbegreb som medfører at hele den erhvervsmæssige 

virksomhed skal omdannes. Ved at benytte afståelsesprincippet fremadrettet eller med 

tilbagevirkende kraft beskattes indehaveren af avancen som opgøres som forskellen mellem 

handelsværdien og den skattemæssige værdi. Dette forudsætter at ejeren har likviditet til at betale 

skatten. Da det i nogle tilfælde indebærer behov for betydelig likviditet, kan indehaveren vælge at 

benytte den skattefrie model for omdannelse af personlige virksomheder, hvis betingelserne herfor 

er opfyldt. 

Omdannelse af enkeltaktiver/passiver kan ske ved anvendelsen af afståelsesprincippet. Ved 

benyttelse af virksomhedsordningen i året forud for omdannelsen skal hele virksomheden 

omdannes. Hvis der indgår blandede benyttet driftsmidler skal de muligvis medtages i omdannelsen 

for at opfylde kravene i VOL. Virksomheden skal være igangværende og indehaveren skal være 

fuldt skattepligtig til Danmark. 

Ejendomme kan udelades fra en omdannelse da de anses som selvstændig virksomhed. 

Ifølge afståelsesprincippet kan indehaver frit vælge hvilken selskabsform man ønsker at omdanne 

til. Gøres der brug af muligheden for omdannelse med tilbagevirkende kraft skal det ske til et 

nystiftet kapitalselskab. Ved anvendelsen af VOL kan omdannelsen kun foretages til et dansk aktie-

/anpartsselskab, men der er mulighed for at vælge om det skal være et nystiftet selskab eller et 

skuffeselskab. Ved benyttelse af et skuffeselskab skal selskabet være jomfrueligt og stiftet senest på 

omdannelsesdagen. 

Datoen for den bindende aftale er også omdannelsesdatoen ifølge afståelsesprincippet. Ved 

omdannelse efter afståelsesprincippet med tilbagevirkende kraft skal skæringsdatoen ligge efter 
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udløbet af den personligt drevne virksomheds indkomstår, men det er ikke et krav at det skal være 

dagen efter statusdagen for den personligt drevne virksomheds sidste regnskabsår. Benytter man 

VOL skal omdannelsesdatoen følge første dag efter statusdagen for sidste regnskabsår i den 

personlige virksomhed, derfor vil omdannelsesdatoen være den 1. januar ved benyttelse af VOL. 

Uanset om der gøres brug af afståelsesprincippet eller reglerne i VOL kan omdannelsen 

gennemføres med tilbagevirkende kraft på op til 6 måneder. 

Ved stiftelsen af kapitalselskabet skal de almindelige regler efter SL § 9 anvendes uanset om 

afståelsesprincippet eller VOL benyttes. Dokumentation skal indsendes til skattemyndighederne 

senest 1 måned efter beslutning om omdannelse. For aktieselskaber betyder det efter beslutningen er 

truffet på den konstituerende generalforsamling og for anpartsselskaber er det tidspunktet for 

underskriften på stiftelsesdokumentet. 

Ved omdannelse efter VOL skal vederlæggelsen ske i aktier/anparter og må ikke ydes i kontanter, 

stiftertilgodehavende, gældsbrev eller mellemregning i modsætning til afståelsesprincippet. 

Omdannes med tilbagevirkende kraft skal virksomhedsejeren modtage samtlige aktier/anparter i det 

nye selskab så der ikke opstår forskydninger i ejerkredsen under omdannelsen.  

Omdannes efter VOL og har virksomheden benyttet virksomhedsordningen i året forud for 

omdannelsen er der specielle regler for mellemregningskonto og konto for hensættelser til senere 

hævning. Indeståendet på disse konti kan enten medtages i omdannelsen eller holdes udenfor. 

Har man i virksomhedsordningen et opsparet overskud kan dette være med til at nedsætte 

anskaffelsessummen på aktierne/anparterne. Hævning af opsparet overskud kan medføre en negativ 

anskaffelsessum, som senere kan komme til beskatning ved en eventuel konkurs. 

En negativ indskudskonto ved omdannelsestidspunktet kræver at virksomhedsejeren udligner denne 

ved indbetaling inden omdannelsen finder sted. 

Med hensyn til beskatningstidspunktet er der forskel på om man anvender afståelsesprincippet eller 

reglerne efter VOL. Benytter man afståelsesprincippet vil beskatningstidspunktet være på 

overdragelsestidspunktet, som typisk er lig stiftelsestidspunktet. Anvender man muligheden for 

omdannelse med tilbagevirkende kraft vil beskatningstidspunktet være den valgte skæringsdato for 

omdannelsen. Beskatningstidspunktet ved den skattefrie virksomhedsomdannelse bliver udskudt til 

enten virksomhedsejeren afstår de modtagne aktier/anparter eller at kapitalselskabet afstår de 

overtagne aktiver. Der skal hensættes til udskudt skat i åbningsbalancen ved benyttelse af skattefri 

virksomhedsomdannelse. 
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Som udgangspunkt må anskaffelsessummen på aktierne/anparterne ikke være negativ ved 

benyttelse af reglerne efter VOL. Man har dog mulighed for at omdanne på trods af en negativ 

anskaffelsessum såfremt virksomhedsejeren året forud for omdannelsen har benyttet 

virksomhedsordningen. Bliver anskaffelsessummen negativ skal alle virksomheder i 

virksomhedsordningen omdannes. 

Overordnet kan det udledes at en virksomhedsomdannelse vil udløse beskatning. Denne beskatning 

kan udskydes ved anvendelsen af reglerne efter VOL. 

Omdannes efter VOL er der mange krav som alle skal være opfyldt for, at undgå en evt. omgørelse 

fra skattemyndighedernes side til en skattepligtig omdannelse. Det er derfor vores anbefaling at 

søge professionel assistance til en grundig gennemgang og beregning af omdannelsen med mulige 

udfald af både en skattepligtig og en skattefri omdannelse. 

Det kan ikke udelukkende ud fra teorien fastslås om en skattepligtig eller en skattefri omdannelse er 

det bedste for en virksomhedsejer. Det må vurderes ud fra en gennemgang af den personlige 

virksomheds elementer og virksomhedsejerens forventninger til fremtiden. 

 

8. Værdiansættelse 

 
Et vigtigt element i forbindelse med en virksomhedsomdannelse er værdiansættelsen af de aktiver 

og passiver som overdrages til selskabet. 

Ved omdannelsen anses den personligt drevne virksomhed, som solgt til selskabet og værdien af de 

aktiver og passiver som er solgt, opgøres for at man kan fastsætte det beløb som selskabet skal 

betale for virksomheden. 

Når man omdanner en virksomhed vil det ikke være at regne for et salg til en 3. part, men det vil 

være et salg imellem interesseforbundne parter, da den personligt drevne virksomhed bliver solgt til 

et nyoprettet selskab, som ejes af den oprindelige ejer af virksomheden. Disse transaktioner imellem 

nærtstående parter er det man populært kalder kontrollerede transaktioner. Ifølge ligningslovens § 2 

fremgår det, at man i situationer med kontrollerede transaktioner skal anvende priser og vilkår for 

handelsmæssige eller økonomiske transaktioner som er i overensstemmelse med, hvad man kan 

forvente såfremt transaktionerne var foretaget imellem uafhængige parter. Dette betyder, at en 

omdannelse skal ske efter handelsværdier, og det er uanset om man omdanner via den skattepligtige 

omdannelsesmetode (afståelsesprincippet) eller den skattefrie omdannelsesmetode. 
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8.1 Opgørelse af handelsværdi 

 
I de følgende afsnit vil vi redegøre for opgørelse af handelsværdier, de enkelte aktiver og passivers 

værdiansættelse samt indregning af aktiver og passiver i hhv. åbningsbalance og den skattemæssige 

balance. 

 

8.1.1 Generelle betingelser 

 
Værdiansættelsen af virksomheden skal foretages ud fra en samlet vurdering. Denne vurdering 

foretages ud fra virksomhedens historiske indtjeningsevne hvoraf man beregner rentabiliteten. 

Såfremt virksomhedssalget foregår imellem 2 parter som har modstridende økonomiske og 

skattemæssige præferencer er der som udgangspunkt aftalefrihed imellem disse med hensyn til 

fordelingen af vederlaget på de handlede aktiver. Dog har skattemyndighederne mulighed for at 

korrigere denne fordeling/værdiansættelse (korrektionsadgang) såfremt de værdier som parterne har 

fastsat ikke anses for at være i overensstemmelse med handelsværdierne skønnet af skattemyndig-

hederne. 

Det må dog forventes at risikoen for at skattemyndighederne korrigerer denne værdiansættelse er 

større ved en handel imellem interesseforbundne parter end ved handel imellem uafhængige parter, 

der som udgangspunkt har modsatrettede interesser for hvordan en værdiansættelse skal 

forløbe/fordeles. 

En af grundende til at skattemyndighederne er interesseret i, at værdiansættelsen sker korrekt er, at 

denne værdiansættelse danner grundlag for beskatningen af den sælgende part. Interessen fra 

skattemyndighedernes side gælder såvel værdiansættelsen af hele virksomheden som af de enkelte 

aktiver. Fortjeneste og tab af enkeltaktiver/aktivgrupper bliver opgjort efter skattelovgivningens 

almindelige regler. Hermed kan der opnås tab/gevinster som er forskellige for de enkelte 

aktivgrupper og køberens afskrivningsmuligheder vil også være forskellige afhængig af 

købssummens fordeling. 

Som beskrevet ovenfor bliver beskatningen af sælger foretaget ud fra skattelovgivningens 

almindelige regler. Det vil sige at der sker beskatning af kapitalgevinster og genvundne 

afskrivninger. Beskatningen af salgssummen sker samlet men beregningen af den samlede sum sker 

ud fra en ansættelse af hvert enkelt aktiv. Det betyder at værdiansættelsen og skatteberegningen skal 

foretages for hver enkelt aktiv og passiv. Denne fordeling vil kunne aflæses i åbningsbalancen. 
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Principperne for værdiansættelsen af de overdragne aktiver bør altid beskrives udførligt, især hvis 

værdiansættelsen af aktiverne som overdrages er forskellig i forhold til det seneste aflagte 

årsregnskab. Såfremt dette er tilfældet bør man kunne fremvise dokumentation for værdiansættelsen 

eller evt. henvise til konkrete forhold eller principper for de foretagne skøn. 

 

8.1.1.1 Årsregnskabsloven 

 
Man har som oftest fået lov til at foretage værdiansættelsen ved at benytte de regnskabsmæssige 

værdier som er registreret i det seneste aflagte årsregnskab. Opmærksomheden skal dog henledes på 

at de regnskabsmæssige værdier ikke altid er lig med handelsværdier jf. denne opgaves 

afgrænsning. 

 Dette er begrundet i de betingelser som er anført i årsregnskabsloven med hensyn til definitionen 

på aktiver og passiver. Definitionen lyder118: 

 

”Aktiver er ressourcer, som er under virksomhedens kontrol  

som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra frem- 

tidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.” 

 

”Forpligtelser er eksisterende pligter for virksomheden opstået  

som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse for- 

ventes at medfører afståelse af fremtidige økonomiske fordele.” 

 

Det fremgår af årsregnskabsloven at værdier skal indregnes til dagsværdi119 i videst muligt omfang.  

Dagsværdi er et synonym for handelsværdi. Såfremt den seneste årsregnskab er aflagt efter 

årsregnskabslovens principper vil udgangspunktet være at de anførte værdier svarer til 

handelsværdier. Man kan dog finde enkelte undtagelser til indregningen til dagsværdi i 

årsregnskabsloven, som henfører til indregning og måling af bl.a. immaterielle aktiver og varelager. 

 

                                                 
118 ÅRL §§ 33, stk. 1-3 
119 Indsigt i årsregnskabsloven KPMG 2011/2012 side 62 + ÅRL § 41 
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Vi vil i de efterfølgende afsnit først forklare hvorledes værdiansættelsen af de enkelte aktiver skal 

foretages. Herefter vil vi redegøre for hvorledes disse aktiver indregnes i hhv. åbningsbalance og 

den skattemæssige balance. 

 

8.1.2 Goodwill 

 
Når man omdanner en virksomhed fra personlig drevet til selskabsform skal man beregne en 

goodwill. Goodwill er betegnelsen for den værdi som virksomheden er beregnet til/skønnes at have 

udover aktivernes handelsværdi. Goodwill er en betegnelse for den fremtidige potentielle indtjening 

virksomheden anses for at have. Heri ligger ligeledes de synergieffekter som kan forventes, at 3. 

part opnår ved køb af virksomheden.   

Skal man betragte goodwill i en skattemæssig henseende vil det være afståelse af kundekreds, 

forretningsforbindelser og lignende120. Der kan opstilles forskellige forhold som indikerer at der kan 

være tale om skattemæssig goodwill121: 

1. Goodwill skal være tilknyttet en virksomhed. 

2. Afståelse af kundekreds, forretningsforbindelser og lignende 

3. Virksomheden skal være i drift 

4. Der skal overdrages en hel virksomhed. Goodwill kan ikke overdrages alene. 

5. Reel overdragelse af virksomheden 

6. Den oprindelige ejer skal være påført et tab som følge af mistet goodwill 

7. Kundekredsen som køber erhverver, skal kunne generere en fremtidig indtjening. 

Ovenstående forhold gør sig gældende uanset om virksomheden overdrages til en 3. mand eller 

omdannes til den oprindelige ejer. 

Goodwill, bestående kundekreds og virksomhedens fortsatte drift hører tæt sammen. Det vil sige at 

den fremtidige indtjening som berettiger til, at der kan beregnes goodwill skal bestå i at det er 

kundekredsen som skal generere den fremtidige indtjening og at virksomheden skal fortsætte driften 

med den selvsamme kundekreds. 

                                                 
120 Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.1 – definition af goodwill 
121 Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.1 
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En betingelse for beregning og fastsættelse af goodwill er, at der skal være tale om overdragelse af 

en hel eller delvis virksomhed. Her er det afgørende at kigge på, for hvis regning og risiko 

virksomheden hidtil er drevet og for hvis regning og risiko, den drives fremover122. 

Overdragelsestidspunktet for goodwill anses for at være ved indgåelse af den bindende aftale 

imellem sælger og køber. Den bindende aftale vil, ved en omdannelse af en personlig virksomhed, 

anses for at være ved selskabets stiftelse og dermed ved underskrivelse af stiftelsesdokumenterne. 

Ved en omdannelse med tilbagevirkende kraft vil dette ikke have indflydelse på tidspunktet for 

overdragelsen af goodwill som stadigvæk vil være på førnævnte tidspunkt123. 

Afskrivningsretten af goodwill afhænger ligeledes af den bindende aftale. Det vil dog kun være i de 

tilfælde hvor en omdannelse sker efter afståelsesprincippet at der kan opnås en skattemæssig 

afskrivningsberettiget goodwill, da man ved en omdannelse efter VOL vil anse selskabet for at 

indtræde i den tidligere ejers skattemæssige stilling og her er der ikke mulighed for at afskrive på 

internt oparbejdet goodwill. 

Da goodwill er et immaterielt aktiv og man derfor ikke kan ’tage og føle på det’, kan det være svært 

at finde værdien på denne. Det kan især gøre sig bemærket ved handler imellem interesseforbundne 

parter, hvor man kan komme ud for at skattemyndighederne vil gå værdiansættelsen efter for at 

bedømme om man har beregnet en værdi som er på markedsvilkår. Dette gør skattemyndighederne 

netop fordi man som interesseforbundne parter kan have sammenfaldne interesser, hvilket kan give 

udslag i en forkert beregnet goodwill. 

 

8.1.2.1 Interesseforbundne parter - Cirkulære for beregning af goodwill 

 
SKAT har udarbejdet en vejledning for værdiansættelse af goodwill som er handlet imellem 

interesseforbundne parter TSS 2000-10. Ifølge vejledningen er det vigtigt at pointere at det kun er 

en vejledning på en standardiseret beregningsmodel, som bevirker at såfremt der i enkelt tilfælde 

forekommer omstændigheder som modellen ikke tager højde for, skal man korrigere i resultatet 

’således at den endelige værdiansættelse skønsmæssigt svarer til den pris, som en uafhængig 

tredjemand antages at ville betale for goodwill unde de foreliggende omstændigheder’. 

                                                 
122 Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.1 
123 Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.1 
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Ifølge cirkulæret er udgangspunktet for beregningen af goodwill de seneste 3 års regnskabsmæssige 

resultater før skat opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven. Med udgangspunkt i det 

regnskabsmæssige resultat før skat skal der foretages følgende reguleringer: 

• ÷ Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle 

• ÷ Finansielle indtægter 

• + Finansielle udgifter 

• ÷ Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

• + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

De enkelte års overskud bliver herefter vægtet forskelligt således at det første års overskud vægter 

mindst og det sidste års overskud vægter mest. De samlede overskud bliver herefter brugt til at 

udregnet et vejet gennemsnit af virksomhedens indtjening over de seneste 3 år. Herefter beregnes en 

udviklingstendens som skal afspejle virksomhedens fremtidige indtjeningspotentiale. Såfremt denne 

beregning foretages på en personligt drevet virksomhed hvor der ikke indgår løn i resultatet skal der 

indregnes en driftsherreløn, som svarer til 50 % af det beregnede resultat, dog skal driftsherrelønnen 

være minimum 250.000 kr. og maksimum 1.000.000 kr. Det beregnede resultat fratrækkes herefter 

en forrentning af virksomhedens aktiver (fratrukket de driftsfremmede aktiver som f.eks. 

obligationer). Forrentningen af aktiverne fastsættes til den kapitalafkastsats, jf. VOL § 9, plus 3 %. 

Til sidst ganges den beregnede værdi med en kapitaliseringsfaktor, som udtrykker forholdet mellem 

det forventede årlige afkast i form af en kapitaliseringsprocent og goodwillens forventede levetid 

som udtryk for, i hvor mange år man kan forvente et afkast på den erhvervede goodwill124. 

 

8.1.3 Ejendom 

 
For værdiansættelse af fast ejendom handlet imellem interesseforbundne parter har SKAT 

udarbejdet vejledning TSS 2000-05. Som det er gældende for alle andre aktiver skal ejendomme 

værdiansættes til handelsværdi, dog har ligningsmyndighederne ved deres vurdering om en 

overdragelse er sket på armslængdevilkår anset den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering som 

værende et gyldigt udtryk for ejendommens handelsværdi. Anses den seneste offentlige vurdering 

ikke at være retvisende er hverken parterne eller ligningsmyndighederne bundet af denne. Dette 

kunne f.eks. være tilfældet såfremt ejeren har lavet ombygninger eller vedligeholdelsesarbejder som 

                                                 
124 TSS 2000-10 – se beregningseksempel 



57 
 

ikke er med i vurderingen. I disse tilfælde kan man anmode om en ny vurdering eller evt. bede 

skattemyndighederne om en udtalelse om handelsværdien. 

Som beskrevet tidligere er værdierne i det seneste aflagte årsregnskab som oftest udtryk for 

dagsværdier, men i tilfældet med ejendomme har man altså muligheden for, at benytte sig af andre 

vurderinger. Værdien i årsregnskabet er udtryk for ejendommens anskaffelsespris fratrukket de 

løbende afskrivninger, dog kan man sædvanligvis også se den seneste offentliggjorte 

ejendomsværdi i noterne til regnskabet. 

 

8.1.4 Driftsmidler 

 
Værdien af virksomhedens driftsmidler skal opgøres til handelsværdien. Hvis man har et marked for 

et driftsmiddel er det ikke så svært at lave en vurdering af handelsværdien. Skulle man indenfor en 

relativ kort tidshorisont have anskaffet driftsmidlet kan man tage udgangspunkt i anskaffelses-

prisen fratrukket den forløbne periodes nedslag, karakteriseret ved afskrivningerne. 

Man kan i praksis gøre brug af den regnskabsmæssige værdi på statusdagen, da denne værdi er 

udtryk for handelsværdien, jf. tidligere beskrevet. ÅRL § 43 beskriver hvorledes materielle 

anlægsaktiver måles ved at man nedskriver kostprisen over den forventede levetid ved brug af af- 

og nedskrivninger. 

Skulle man anvende dagsværdien ved indregningen af anlægsaktiver, er dette ud fra definitionen af 

begrebet at betragte som handelsværdien. 

Årsagen til benyttelse af den regnskabsmæssige værdi ved værdiansættelsen af anlægsaktiver, er at 

ÅRL beskriver hvorledes anlægsaktiverne systematisk skal afskrives over aktivets levetid125. Dette 

bevirker at afskrivningerne bliver en fordeling af omkostningerne ved benyttelse af aktivet i forhold 

til den indtjening aktivet genererer. Ligeledes beskriver ÅRL at såfremt man ikke benytter 

dagsværdien til at indregne anlægsaktiverne i regnskabet med, skal man nedskrive værdien til 

genindvindingsværdien126. Denne genindvindingsværdi må herefter anses for, at være en tilnærmet 

handelsværdi, da det vil være et udtryk for den værdi, som et tilsvarende aktiv vil koste at 

genanskaffe. 

Af ovenstående fremgår det, at der ofte er mulighed for at benytte de regnskabsmæssige værdier for 

driftsmidler som handelsværdierne ved en omdannelse. For at benytte disse værdier skal det dog 

                                                 
125 ÅRL § 43 
126 ÅRL § 42 
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bemærkes at værdierne ikke må afvige i væsentlig grad fra den reelle handelsværdi. Skulle dette 

være tilfældet kan man imidlertid vælge at indhente en vurdering af driftsmidlets værdi fra en 

uvildig vurderingsmand til brug for omdannelsen, såfremt det ikke er muligt at indhente værdierne 

via eksterne medier som f.eks. en bildatabase på nettet eller diverse kataloger. Denne uvildige 

vurdering eller indhentet værdi fra eksterne kilder vil være en god underbyggelse af den værdi man 

vil benytte sig af ved omdannelsen. 

Som beskrevet under de generelle betingelser vil det være hensigtsmæssigt at begrunde hvorledes et 

driftsmiddel er værdiansat anderledes i omdannelsen end det er i det seneste aflagte årsregnskab. 

Den ændrede værdiansættelse kan evt. tage udgangspunkt i de principper man har lagt til grund for 

ændringen eller i eventuelle konkrete forhold som har gjort sig gældende. 

 

8.1.5 Debitorer 

 
For at finde handelsværdien af debitorer anvendes den skattemæssigt bogførte værdi. Den 

skattemæssige værdi vil svare til den regnskabsmæssige værdi fratrukket hhv. nedskrivninger til 

imødegåelse af tab på debitorer og konstaterede tab på debitorer. 

Ofte vil der ikke være forskel mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi af 

debitorer. Forskellen kan opstå ved nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor tabet endnu ikke er 

konstateret. Her skal man i den regnskabsmæssige værdi nedskrive til imødegåelse af et eventuelt 

tab efter en generel vurdering af den enkelte debitors betalingsvilje/-evne, hvor man med hensyn til 

den skattemæssige værdi først må optage et tab når det er konstateret. 

 

8.1.6 Varelager 

 
Der findes ingen umiddelbar definition af varelager men vi antager at varelageret består af indkøbte 

varer til brug for videresalg som led i virksomhedens almindelige forretning. 

Ifølge ÅRL § 44 skal kostprisen indeholde ’de omkostninger der er foranlediget af anskaffelsen, 

eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv’. Hertil kommer ÅRL § 45 som siger at 

beregningen af kostprisen skal foretages efter FIFO princippet, vejede gennemsnitspriser eller en 

anden lignende metode. 
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Man har mulighed for at opskrive varelageret til genanskaffelsesværdien127 og såfremt denne ikke 

benyttes skal man nedskrive varelageret såfremt dette er vurderet til at have en lavere værdi ved 

tidspunktet for aflæggelsen af årsregnskabet end der regnskabsmæssigt er bogført. Nedskrivningen 

skal dermed foretages til nettorealisationsværdien128. Denne nedskrivning foretages på baggrund af 

en vurdering af varelagerets ukurans. 

Ovennævnte betyder dermed at varelagerets værdiansættelse, såfremt denne er opgjort efter 

principperne i ÅRL, vil svare til handelsværdien på omdannelsestidspunktet. 

 

8.1.7 Igangværende arbejder 

 
Ved værdiansættelse af igangværende arbejder skal man som indregningsmetode ifølge ÅRL 

benytte enten faktureringsprincippet eller produktionsprincippet. Ved at benytte disse principper 

opnår man at den indregnede værdi herefter svarer til handelsværdien. Ved faktureringsprincippet 

bliver indtægterne først indregnet ved færdiggørelsen af arbejdet og ved produktionsprincippet er 

det den forventede avance op til færdiggørelsestidspunktet som indregnes. 

 

8.1.8 Værdipapirer 

 
Ved værdiansættelse af værdipapirer er der to hovedgrupper som man skal foretage 

værdiansættelsen på. For det første er der de værdipapirer som handles på det regulerede marked 

dvs. de børsrelaterede papirer og så er der de værdipapirer som handles på det uregulerede marked 

dvs. de ikke noterede værdipapirer. Derfor er der også forskel på hvorledes 

markedsprisen/handelsværdien på disse værdipapirer kan findes. 

For de børsnoterede værdipapirer findes der et reguleret og effektivt marked via børsen. Derfor er 

det for disse ikke et problem at finde den gældende markedsværdi på omdannelsesdagen. Da man 

vil regulere disse værdipapirer hvert år ud fra gældende børskurser vil den regnskabsmæssige værdi 

som er præsenteret i årsregnskabet være udtryk for den reelle handelsværdi, forudsat der benyttes 

principperne ifølge ÅRL. 

                                                 
127 ÅRL § 46 
128 ÅRL § 46, stk. 3 



60 
 

Derimod er det noget vanskeligere at værdiansætte de ikke noterede værdipapirer, da der i sagens 

natur ikke findes et naturligt reguleret marked for disse. Ved disse papirer kan man gøre brug af 

cirkulære 2000-09 fra SKAT som foreskriver at ’værdien af unoterede aktier og anparter skal 

fastsættes til handelsværdien’. Kendes denne værdi ikke kan hjælpereglen i dette cirkulære derfor 

benyttes. Jf. cirkulæret skal værdien opgøres efter selskabets indre værdi ifølge det seneste aflagte 

årsregnskab med diverse korrektioner til den regnskabsmæssige værdi129. 

 

8.1.9 Gæld og passiv poster 

 
Værdiansættelsen af gæld og passiv poster inddeles i 2 forskellige kategorier. Den ene kategori er 

langfristet gæld og den anden kategori er kortfristet gæld. Samlet set gælder det, at for gæld og 

passiv poster anses kursværdien på regnskabstidspunktet for at være handelsværdien. Kursen 

reguleres via kontantomregningsprincippet i afskrivningsloven130. 

For langfristet gæld gælder det, at værdien ansættes til kursværdien og for kortfristet vil kursen for 

det meste være 100. 

 

8.1.10 Blandede benyttede aktiver 

 
Fuldstændig som principperne i afsnit 8.1.3 Ejendom og 8.1.4 Driftsmidler skal blandede benyttede 

aktiver værdiansættes til handelsværdien. 

 

Ovenstående gennemgang er en redegørelse for handelsværdierne i forbindelse med en omdannelse. 

Uanset hvilken metode man anvender, afståelsesprincippet eller successionsprincippet, vil 

handelsværdierne være ens. Forskellen på værdiansættelserne i forhold til de to metoder er 

vedrørende den skattemæssige værdiansættelse. Efterfølgende redegøres for den skattemæssige 

værdiansættelse. 

 

                                                 
129 For uddybning af korrektioner henvises til TSS2000-09 
130 AL § 45 
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8.2 Opgørelse af skattemæssige værdier 

 
De skattemæssige værdier vil være de samme som de regnskabsmæssige værdier ved en benyttelse 

af afståelsesprincippet ved virksomhedsomdannelse. Det betyder at salgssummen fordeles ud på de 

solgte aktiver og hvorledes den endelige beskatning af ejeren vil foregå afhænger af de enkelte 

aktiver/aktivtyper og hvordan de bliver beskattet i henhold til gældende skattelov for aktivet, f.eks. 

afskrivningsloven for driftsmidler. 

 

8.2.1 Skattemæssig succession ved skattefri virksomhedsomdannelse 

 
Ved at benytte den skattefrie virksomhedsomdannelsesmodel indtræder køber i sælgers 

skattemæssige stilling dvs. at selskabet overtager indehavernes skattemæssige anskaffelsessum, 

anskaffelsestidspunkt og afskrivninger131. 

Nedenfor er vist i tabelform hvorledes de skattemæssige saldi bliver beregnet/opgjort132: 

 

Aktiver Skattemæssig værdi 

Goodwill Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste 

Driftsmidler Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste 

Blandede driftsmidler Handelsværdi af den erhvervsmæssigt benyttede del minus skattepligtig fortjeneste plus 

andel af handelsværdi af den tidligere privatbenyttede andel 

Varelager Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste 

Fast ejendom Handelsværdi (kontantomregnet) minus skattepligtig fortjeneste133 

Debitorer Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste 

Værdipapirer Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste134 

Igangværende arbejder Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste 

 

Figur 1 – egen tilvirkning 

 

 

                                                 
131 VOL § 6 
132 Jf. cirkulære om lov om skattefri virksomhedsomdannelse 5.4 
133 Opgørelse af skattepligtig fortjeneste jf. EBL 
134 Opgørelse af skattepligtig fortjeneste jf. ABL & KGL 
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Med hensyn til successionsreglerne skal man være opmærksom på flg. undtagelser i VOL vedr. 

fordringer og gæld: 

• Fordringer og gæld som ved afhændelse eller indfrielse til kursværdi på 

omdannelsestidspunktet ikke ville have udløst beskatning henholdsvis fradrag hos den 

hidtidige ejer, anses for erhvervet henholdsvis påtaget af selskabet på omdannelsesdatoen til 

kursværdien på dette tidspunkt.135 

• Aktiver og passiver, hvor den tidligere ejer har indregnet fortjeneste og tab i sin 

skattepligtige indkomst efter realisationsprincippet, skal for selskabets vedkommende, 

såfremt dette indregner fortjeneste og tab efter lagerprincippet, anses for erhvervet 

henholdsvis påtaget af selskabet på omdannelsesdatoen, på det tidspunkt som den tidligere 

ejer har erhvervet dem.136 

 

8.2.1.1 Skattemæssig succession ved blandede benyttede aktiver 

 
Ved blandede benyttede aktiver skal man være opmærksom på, at værdiberegningen skal foregå af 

2 omgange. For det første skal man opgøre den erhvervsmæssige andel af aktiverne, som er dem der 

omfattes af successionsbestemmelserne. Denne del skal opgøres som forholdet mellem de 

afskrivninger man har fratrukket i indkomstopgørelsen og de afskrivninger som kunne være 

fratrukket såfremt aktivet havde været benyttet udelukkende erhvervsmæssigt. Herefter tillægges 

handelsværdien af den private benyttelse, se eksempel herunder. 

 

2009  kr.  2010  kr. 

Anskaffelsessum  200.000  Saldo primo  150.000 

Afskrivning 25 %    50.000  Afskrivning 25 %    37.500 

Saldo ultimo  150.000  Saldo ultimo  112.500 

Anvendt erhvervsmæssigt 50 %   25.000  Anvendt erhvervsmæssigt 25 %      9.375 

Omdannelse fra 1. januar 2011 via VOL 

Erhvervsmæssig andel af bil udgør: 

(25.000+9.375)/(50.000+37.500)x100    39,29 % 

Selskabet succederer herefter i 39,29 % af aktivets nedskrevne værdi  44.201 kr. 

Handelsværdien af den privatbenyttede andel (60,71 %) af aktivet på 

Omdannelsesdatoen, f.eks. (handelsværdi på bil = 82.359 kr.)  50.000 kr. 

Selskabet kan herefter afskrive på    94.201 kr.                    
137 

                                                 
135 VOL § 6 stk. 1, 3. pkt. 
136 VOL § 6 stk. 1, pkt. 4 
137 Eksempel fra undervisningsplancher 
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Af ovenstående kan man se at der er afskrevet i alt 34.375 kr. erhvervsmæssigt hvilket svarer til 

39,29 % af de samlede afskrivninger. Disse 39,29 % er således den procent som selskabet 

succederer i, i forhold til den nedskrevne værdi pr. 31/12 2010. Hertil lægges værdien af den private 

andel af salgssummen. I eksemplet er salgsprisen ansat til 82.359 kr. og dermed bliver den private 

andel 50.000 kr. (60,71 % af 82.359 kr.). 

Princippet om en forholdsmæssig anvendelse imellem erhvervsmæssig og privat benyttelse, gør sig 

ligeledes gældende ved en blandet benyttet ejendom. Hvis en sådan ejendom overdrages til 

selskabet ved omdannelsen, kan selskabet afskrive fuldt ud på den del af bygningens 

anskaffelsessum, der svarer til den erhvervsmæssigt benyttede del. Det er dog en forudsætning at 

hele den erhvervsmæssigt benyttede del anvendes til afskrivningsberettigede formål jf. AL. Hvis 

den tidligere privat benyttede del af ejendommen fortsat bliver benyttet til ej 

afskrivningsberettigede formål f.eks. udlejning til tidligere ejer, kan selskabet ikke afskrive på 

denne del af ejendommen138. Hvis selskabet på et tidspunkt vælger at benytte den tidligere private 

andel af ejendommen til et afskrivningsberettiget formål vil det være 

anskaffelsessummen/handelsværdien af den private andel på omdannelsestidspunktet, som vil være 

afskrivningsgrundlaget. Det er ligeledes denne del som den tidligere private ejer anses for at have 

afstået på sædvanlig vis ved omdannelsen.139 

 

Delkonklusion: 
 
Vi har i dette kapitel gennemgået principperne for, hvorledes handelsværdier og skattemæssige 

værdier opgøres for de overdragne aktiver og passiver. 

Uanset hvilken metode man vælger, om det er den skattepligtige virksomhedsomdannelse efter 

afståelsesprincippet eller den skattefrie virksomhedsomdannelse, er opgørelsen af handelsværdierne 

den samme. Forskellen i værdiberegningerne ligger på de skattemæssige værdier og afhænger af 

omdannelsesmetoden. 

Såfremt omdannelsesmetoden er den skattepligtige/afståelsesprincippet vil handelsværdierne og de 

skattemæssige værdier være ens, hvorimod værdierne via den skattefrie metode er forskellige. 

Denne forskel er begrundet i successionsprincippet som ligger i VOL. Successionsprincippet har 

den virkning, at det overtagne selskab indtræder i den tidligere private virksomhedsejers 
                                                 
138 LV E.H.2.5 
139 LV E.H.2.5 
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skattemæssige stilling, for så vidt angår den skattemæssige anskaffelsessum, det skattemæssige 

anskaffelsestidspunkt og de skattemæssige afskrivninger. 

For de blandede benyttede aktiver skal man være opmærksom på den særlige beregningsregel der 

skal benyttes, idet selskabet overtager den private andel af aktivet. Hvis aktivet benyttes fuldt ud 

erhvervsmæssigt efter omdannelsen vil det betyde at selskabet vil få et højere afskrivningsgrundlag 

end den tidligere ejer havde, dette kunne være tilfældet ved blandet benyttede biler. Såfremt 

selskabet overtager en blandet benyttet bil til 100 % erhvervsmæssig drift, skal ejeren 

(anpartshaver/aktionær) beskattes af fri bil. 

 

9. Virksomhedsomdannelse i praksis 
 
I dette kapitel gennemgås en omdannelse af en valgt case virksomhed i praksis.  

Kapitlet indledes med en beskrivelse af case virksomheden og de overvejelser der ligger til grund 

for omdannelsen set i forhold til kapitel 6. 

Efterfølgende gennemgås betingelser, værdiansættelser og omdannelse i praksis for den 

skattepligtige og den skattefrie model med beregninger som redegjort for i kapitel 7, 8 og 9. 

Kapitlet indeholder en delkonklusion for hver af de to omdannelsesmetoder. 

 

9.1 Introduktion til case virksomheden: 
 

SMAG I/S etableredes i 2008 af de to ejere, der i denne opgave kaldes Morten og Peter. 

Virksomheden lever af at levere catering produkter til firmaer såvel som til private. 

Virksomheden ejes med 50/50 af Morten og Peter. 

Virksomheden er inde i en vækstfase som har medført et ønske fra ejerne om dels at udjævne den 

personlige indkomst for at undgå betaling af topskat, dels at imødekommet et ønske om at begrænse 

den personlige hæftelse. Af årsregnskaberne fremgår det at overskuddet ikke ville generere topskat, 

men begge interessenter modtager samtidig løn fra et andet selskab.  

Årsregnskaberne for årene 2009 – 2011 fremgår af bilag 1. 
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9.2 Overvejelser i forbindelse med virksomhedsomdannelse 
 

Som beskrevet i kapitel 6 er der fire hovedområder, inden for hvilke fordele og ulemper bør 

overvejes i forhold til ønsket om en virksomhedsomdannelse. 

Via en selskabsdannelse er der mulighed for at begrænse hæftelsen. Dette er et af ejernes ønsker i 

forbindelse med den vækst virksomheden er inde i. Ved en selskabsdannelse vil virksomhedens og 

ejernes personlige økonomi blive adskilt og ejerne hæfter kun med den indskudte kapital.   

 

Virksomheden drives fra lejede lokaler, hvor udlejer har betinget sig at udlejning kun er til 

personlig ejet virksomhed. Ved omdannelse til en virksomhed skal lejekontrakten derfor gennemgås 

og evt. genforhandles. Samtidig vil det være vores anbefaling at samtlige indgåede aftaler 

gennemgås, for at skabe den nødvendige klarhed inden beslutning om omdannelse. 

Ofte vil der i forbindelse med vækst være et øget investerings- og finansieringsbehov i takt med at 

virksomheden vokser. Væksten vil skabe behov for større lokaler, produktionsudstyr og større 

varelagre. Dette vil måske på længere sigt afføde et behov for at medtage en eller flere investorer til 

at finansiere væksten. En virksomhed i selskabsform vil have lettere ved at tiltrække investorer da 

selve virksomhedsformen har en lang række af formelle krav som sikrer investorens indflydelse 

samt troværdigheden af de offentliggjorte regnskaber. 

Bagsiden af medaljen er kompleksiteten og de øgede udgifter ved stiftelsen og driften af en 

virksomhed i selskabsform som kræver eksterne rådgivere fra den spæde start ligesom at der vil 

være et behov for at administrationen opgraderes fra, ejeren der i det daglige klarer bogføringen, til 

fagproffesionelle som sikrer at regnskabsmaterialet lever op til de krav lovgivningen stiller. 

Skattemæssigt vil der i virksomhed i selskabsform eller personlig ejet virksomhed i 

virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen være mulighed for en større skatteværdi af 

virksomhedens renter. Dette vil være en fordel i den situation, hvor virksomheden øger 

investeringerne og dermed renteudgifterne. Der er ikke pt. finansieringsudgifter, men det må 

forudsættes at denne post øges over de næste år i forbindelse med væksten samt nedslidning af 

eksisterende udstyr.  
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9.3 Betingelser for anvendelse af den skattepligtige omdannelse – afståelsesprincippet, 
samt den skattefrie omdannelsesmetode – succession 
 

SMAG I/S er en personlig ejet virksomhed som ønskes overdraget samlet til et nystiftet selskab, 

herunder også en blandet benyttet bil. Virksomheden er en igangværende erhvervsmæssig 

virksomhed jf. gennemgangen i kapitel 7.2.1.2. Ejerne vederlægges i anparter i det samme forhold 

som ejerforholdene i den personligt ejede virksomhed. Vederlæggelsen kan også ske i form af en 

mellemregning / stiftertilgodehavende. Ejerne af SMAG I/S er fysiske personer som begge følger 

kalenderåret for aflæggelse af regnskab. Det forudsættes at eksterne rådgivere sikrer at 

regnskabsåret for det omdannede selskab følger skæringsdatoen for åbningsbalancen, og ligger i 

umiddelbar forlængelse af ejernes sidste normale indkomstår, der udarbejdes vurderingsberetning 

ved omdannelse med tilbagevirkende kraft, samt at dokumenter indsendes til SKAT senest 1 måned 

efter stiftelsen. Virksomheden opfylder dermed betingelserne for omdannelse efter 

afståelsesprincippet med tilbagevirkende kraft.  Der er ikke krav til hvornår omdannelsen 

gennemføres efter afståelsesprincippet, men det typiske vil være at gennemføre omdannelsen 

således at den ligger lige efter seneste regnskabsår, hvor aktiver og passiver er opgjort. 

 

I omdannelsen tages der udgangspunkt i den seneste balance for 2011. Omdannelsen vil kunne 

foretages med tilbagevirkende kraft til og med den 30/6 2012. 

Ønsker virksomheden at benytte sig af den skattefrie omdannelsesmetode efter VOL skal 

indehaverne udover betingelserne for den skattepligtige omdannelse, være fuldt skattepligtige til 

Danmark, hele selskabet skal omdannes og vederlæggelsen udelukkende ske i anparter/aktier. Den 

pålydende værdi på anparterne skal svare til anpartskapitalen og anskaffelsessummen på anparterne 

skal være positiv medmindre at ejerne har benyttet virksomhedsskatteordningen året forud for 

omdannelsen. Ejerne af SMAG I/S har ikke anvendt virksomhedsskatteordningen. I et I/S gælder 

særlige forhold for så vidt angår ejernes eventuelle forskellige afskrivningsgrundlag, hvor den deraf 

forskel i den afsatte udskudte skat skal udlignes ved indbetaling. Interessenterne har anvendt 

forskellige skattemæssige afskrivningsprofiler. SMAG I/S opfylder alle betingelser for at anvende 

den skattefrie omdannelsesmetode under forudsætning af at der afsættes beløb til udskudt skat i 

åbningsbalancen, at der indbetales til udligning af forskel i skattemæssig afskrivningsprofil inden 

omdannelsesdagen og at dokumenter i forbindelse med stiftelsen indsendes rettidigt.  Virksomheden 
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kan omdannes med tilbagevirkende kraft op til 6 måneder, dog tidligst ved udløbet af seneste 

indkomstår som i SMAG I/S er den 31/12 2011. Den tidligste omdannelsesdato er derfor den 1/1 

2012 som bliver skæringsdatoen. 

Efter at vi således har fastslået at der er mulighed for omdannelse ved anvendelse af både den 

skattepligtige og den skattefrie metode skal aktiver og passiver værdiansættes til brug for 

fastsættelse af den pris selskabet skal betale for den omdannede virksomhed. 

 

9.4 Værdiansættelse af SMAG I/S’ aktiver og passiver 
 

I dette afsnit opgøres handelsværdierne i forhold til SMAG I/S. I kapitel 8 blev det påvist at 

værdiansættelsen af aktiver og passiver sker til handelsværdien uanset om omdannelsen sker efter 

den skattepligtige eller den skattefrie model for at sikre at omdannelsen sker som var virksomheden 

solgt til 3. mand.  

 

Balance per 31/12 2011 
 
AKTIVER PASSIVER 

Likvide midler 134.265 Kortfristet gæld 147.597 
Materielle 
aktiver: Egenkapital 347.354 
- Inventar 97.721 Skyldig moms 42.059 
- Indretning 72.976 
- Auto 41.995 
- Varelager 55.236 
Goodwill 134.817 

Aktiver i alt 537.010 Passiver i alt 537.010 
Likvide midler 

Likvide midler værdiansættes og indregnes til kurs 100. 

 

Inventar og indretning 

SMAG I/S har anvendt et normalt afskrivningsforløb for inventaret svarende til 25 % årligt. Den 

regnskabsmæssige værdi anvendes som handelsværdi. Det seneste årsregnskab er opgjort efter ÅRL 

bestemmelser, hvor inventar og indretning er indregnet til kostpris og nedskrevet løbende som et 
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udtryk for værdiforringelsen. På baggrund af dette anvendes de regnskabsmæssige værdier som 

handelsværdier.  

 

Auto 

I virksomheden er indregnet en blandet benyttet bil.  Bilen anvendes 50 % privat. Der tages 

udgangspunkt i det seneste aflagte årsregnskab som, hvis ÅRL er overholdt er et udtryk for 

handelsværdien på balancedagen. Hvis de regnskabsmæssige værdier afviger væsentligt fra 

driftsmidlets egentlige værdi skal der foretages en uvildig vurdering af driftsmidlerne. SMAG I/S 

har via opslag på bilbasen fundet en værdi der afviger fra den indregnede værdi i årsregnskabet. 

Den opslåede værdi på 50.000 kr. anvendes som handelsværdi. I forbindelse med omdannelsen kan 

der ikke indgå blandede benyttede aktiver, hvorfor hele bilen overgår til selskabet i forbindelse med 

omdannelsen. 

 

 Varelager 

Det vurderes at varelagerets regnskabsmæssige værdi på balancedagen svarer til handelsværdien. 

 

Goodwill 

Som beskrevet i det teoretiske afsnit om beregning af goodwill i kapitel 9 er goodwill et udtryk for 

en skønsmæssig fremtidig værdi af virksomheden. Ved opgørelse af goodwill anvendes cirkulære 

TSS 2000-10. Denne beregningsmetode anvendes for at sikre at goodwill bliver beregnet på 

markedsvilkår, da der ved handel imellem interesseforbundne parter kan være sammenfaldende 

interesser. Cirkulæret er en vejledning og en standardiseret model. Er der forhold som modellen 

ikke kan tage højde for skal goodwillen korrigeres således at værdiansættelsen svarer til, hvad 3. 

mand ville betale.  

Goodwill beregningen tager udgangspunkt i den seneste 3 års regnskabsmæssige resultat korrigeret 

for afskrivninger på tilkøbt goodwill, hvor resultatet for de 3 år vægter med 3 for år 2011, for 2010 

med 2 og 1 for 2009. Herefter divideres med 6 for at få en gennemsnitsindtjening. Endvidere 

beregnes og tillægges en udviklingstendens som resultatet for år 2011 minus resultatet for år 2009 

divideret med 2. I modellen bliver udviklingstendensen negativ, hvor den sættes til 0. Da der indgår 

løn i det regnskabsmæssige resultat beregnes der ikke en driftsherreløn. Herudover fratrækkes 

forrentningen af aktiverne jf. gældende kapitalafkastsats jf. virksomhedsskatteloven § 9 + 3 % = 5 

%. Den positive værdi ganges til sidst med kapitaliseringsfaktoren. Da beregningsmodellen viser en 
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positiv goodwill på 238.754 kr. og SMAG I/S ved opstarten i 2008 ligeledes købte goodwill for ca. 

200.000 kr. har vi valgt at ansætte 200.000 kr. i åbningsbalancen, da vi vurderer at det er det 3. 

mand vil være villig til at betale og at dette beløb kan forsvares over for SKAT. 

 

 

Goodwill beregning 

Beregning til værdiansættelse af goodwill 

3. sidste år 2. sidste år Sidste år 

debet kredit debet kredit debet kredit 

Resultat   303.556   139.048   173.555 

Reguleringer:       

Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel        

medarbejdende ægtefælle 0 0 0 

Finansielle indtægter 0 0 0 

Finansielle udgifter   0   0   0 

Afskrivninger på tilkøbt goodwill 14.647 29.893 29.893 

Investeringsfondshenlæggelser   0   0   0 

Forskudsafskrivninger   0   0   0 

Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster 0 0 0 

Ekstraordinære poster jf. årsregnskabsloven 0 0 0 

0 318.203 0 168.941 0 203.448 

Resultat 318.203 168.941 203.448 

Vægtning 1 2 3 

318.203 337.882 610.344 

1.266.429 

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 211.072 

Udviklingstendens = ( resultat sidste år - resultat 3. sidste år)/2 0 

211.072 

Driftsherreløn 50 % (min. 250.000 og maks. 1 mio.) 0 

211.072 

Forretning af aktiver aktiver: 537.010 rente: 5 -26.851 

Rest til forrentning af goodwill 184.221 

Kapitaliseringsfaktor 1,30 238.754 

Den beregnede goodwill 238.754 
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Tilkøbt goodwill 

Den tilkøbte goodwill værdiansættes til den regnskabsmæssige værdi som det er praksis såfremt der 

er taget hensyn til tab på debitorer. 

 

Gæld og moms 

Kortfristet gæld på 147.597 kr. og moms 42.059 kr. er indregnet i årsregnskabet til kursværdien. 

Disse værdier anvendes i åbningsbalancen. 

 

9.5 Skattemæssige værdier 
 

Til beregning af avance/tab anvendes værdien af forskellen mellem handelsværdien og den 

skattemæssige værdi. Avance eller tab medregnes til den skattepligtige indkomst i 2011 ved 

omdannelse efter den skattepligtige model. Ved omdannelse efter den skattefrie model anvendes 

avance / tab beregningen til i åbningsbalancen at afsætte et beløb til udskudt skat. Den udskudte 

skat skal betales den dag ejerne afstår aktierne/anparterne. 

  

Auto 

Skattepligtig omdannelse 

Den skattemæssige værdi af bilen udgør for Morten 25.947 kr. og for Peter 17.824 kr. jf. bilag 10. 

 

Skattefri omdannelse 

Den skattemæssige værdi af blandet benyttet bil opgøres efter Cirkulære nr. 207 af 23/12 1999. 

Bilen er regnskabsmæssigt indregnet til en værdi på 41.995 kr., handelsværdien udgør 50.000 kr. 

Ved blandet benyttet aktiv opgøres den skattemæssige værdi som den erhvervsmæssige andel af den 

bogførte værdi som tillægges den private andel af handelsværdien. Den erhvervsmæssige andel 

udgør 50 % af 41.995 kr. som afrundet giver kr. 21.000 kr.. Den private del af handelsværdien 

medregnes som 50 % af 50.000 kr. = 25.000 kr. Den skattemæssige værdi bliver således 21.000 kr. 

+ 25.000 kr. = 46.000 kr. 
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Beregning af blandet benyttet bil ved omdannelse: 

Forudsætninger: 
Erhvervsmæssig benyttelse 50 % 
Vurdering foretaget af 3. mand af handelsværdi af bil 50.000 kr. 
Selskabets regnskabsmæssige værdi 50.000 kr. 

Anskaffelsessum 2009 84.500 kr. 
Afskrivning 2009 -9.843 kr. 
Afskrivning 2010 -18.664 kr. 
Afskrivning 2011 -13.998 kr. 

Saldo ultimo 2011 41.995 kr. 

Selskabet succederer hermed i 50 % af 41.995 kr. 21.000 kr. 

Handelsværdi af den privat benyttede andel 25.000 kr. 

Selskabets skattemæssige værdi 46.000 kr. 
 
Da der således er forskel på den handelsmæssige og den skattemæssige værdi opstår der en avance 

på 4.000 kr. som ejerne bliver beskattet af i den skattepligtige model. Ved omdannelse efter den 

skattefrie model skal der afsættes en udskudt skat på 25 % af 4.000 kr. = 1.000 kr. som skal betales 

når anparterne/aktierne sælges. 

 

Goodwill: 

Handelsværdien for goodwill er anslået til 200.000 kr. Den skattemæssige værdi er lig 0 kr. Dermed 

opstår en avance på 200.000 kr. som ejerne beskattes af ved den skattemæssige omdannelse. 

Anvendes den skattefrie omdannelsesmetode afsættes en post til udskudt skat på 25 % af 200.000 

kr. = 50.000 kr. som først skal betales den dag anparterne/aktierne afstås. Jf. TSS 2000-10 blev 

goodwill beregnet til 238.754 kr. Vi har i opgaven ansat goodwill til 200.000 kr. da virksomheden 

for 3 år siden tilkøbte goodwill som endnu ikke er afskrevet. SKAT har mulighed for at omgøre 

dette, hvorfor det er vores anbefaling at indhente bindende svar fra SKAT vedrørende 

værdiansættelsen.  
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Øvrige aktiver: Inventar, indretning og tilkøbt goodwill. 

For de øvrige aktiver er handelsværdien fastsat til at være lig med den regnskabsmæssige værdi på 

balancedagen den 31/12 2011. 

Den skattemæssige saldo er jf. bilag 10 beregnet til følgende: 

Skattemæssige værdier: 

Morten Peter 

Inventar 68.465 49.991 
Indretning 42.835 29.426 
Auto 25.947 17.824 
Goodwill tilkøbt 59.786 59.786 
Goodwill omdannelse 0 0 

I alt 197.033 157.026 
 

Det fremgår af ovenstående at Moren og Peter har anvendt forskellige skattemæssige afskrivninger. 

 

Øvrig gæld: kortfristet gæld samt skyldig moms 

Passiver vedrører kortfristet gæld og skyldig moms. Begge poster er værdiansat til kurs 100. Den 

skattemæssige avance er lig 0 kr., da handels og skattemæssige værdier er ens. 

 

9.6 Interessenters udligning af skatteforpligtelse 
 
Interessenterne i case virksomheden har anvendt forskellige skattemæssige afskrivningsprofiler. 

Ved anvendelsen af teorien i afsnit 7.2.15.2 har vi udarbejdet beregning over forskel i 

skatteforpligtelsen for de to interessenter. Beregningen viser at Morten har en skattemæssig 

afskrivningssaldo på driftsmidler og goodwill på 197.033 kr. og Peter har en saldo på 157.026 kr.  

Peter har skattemæssigt afskrevet mere en Morten, hvilket medfører at Peter overfører en højere 

udskudt skat i forhold til deres ejerandel, til det nye selskab. For at udligne de højere afskrivninger 

skal Peter indbetale udligningsbeløbet på 10.002 kr.  
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Morten Peter I alt 

Ejerandel (1) 50 pct. 50 pct.  100 pct.  
Driftsmidler og Goodwill(2) 201.373 201.373 402.746 
Skattemæssig værdi (3) 197.033 157.026 354.059 
Gæld (4) 0 0 0 
Udskudt skat (5)=((2)-(3))* 0,25 1.085 11.087 12.172 
Udskudt skat i % af driftsmidlernes værdi (6) = (5)/(2) 0,5 % 5,5 % 3,0 % 

        
Selskabets værdi (7)=(2)-(4)-(5) 200.288 190.286 390.574 

Udligningsbeløb (8) (5,5 % - 0,5 %)*(2) 0 10.002 10.002 

Egenkapital (9)=(7)+(8) 200.288 200.288 400.576 
Beløbet skal indbetales inden omdannelsen finder sted og beløbet tillægges anparternes 

anskaffelsessum ved anvendelse af den skattefrie omdannelse. Indbetalingen får ikke nogen 

skattemæssig konsekvens for nogen af parterne. 

 

9.7 Den skattepligtige model 
 

I de foregående to afsnit er det blevet påvist, hvilke værdier der skal ligge til grund for 

åbningsbalancen per 1/1 2012, samt hvilke skattemæssige værdier der skal anvendes. 

Anparternes anskaffelsessum opgøres ved at trække den skattemæssige værdi af passiverne fra den 

skattemæssige værdi af aktiverne. 

Åbningsbalance samt beregning af anparternes anskaffelsessum ser herefter således ud: 

 

 

Balance pr.  
31. december 2011 

Balance for ApS 
 pr. 1. januar 2012 Anparternes anskaffelses sum 

Aktiver i kr. 
Goodwill – beregnet ved omdannelse 200.000 
Goodwill – tilkøbt 2008 134.817 134.817 134.817 
Driftsmidler 
- Inventar 97.721 97.721 97.721 
- Indretning 72.976 72.976 72.976 
- Bil – blandet benyttet 41.995 50.000 50.000 
- Varelager 55.236 55.236 55.236 
Likvider 134.265 134.265 134.265 
Aktiver i alt 537.010 745.015 545.015 
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Passiver i kr. 
Udskudt skat 
Kortfristet gæld 147.597 147.597 147.597 
Skyldig moms 42.059 42.059 42.059 

189.656 189.656 189.656 

Nettoformue 347.354 555.359 355.359 
 
 
 
Af ovenstående beregning fremgår det at anparternes anskaffelsessum fremkommer som residual 

mellem aktiver og passiver medregnet til handelsværdi. Anskaffelsessummen kan aflæses i den 

sidste kolonne og udgør 355.359 kr.  Den skattepligtige avance kan herefter opgøres som 

anparternes anskaffelsessum minus den skattemæssige værdi. Avancen fremgå af nedenstående 

skema. 

 
Skattemæssige værdier: Handelsværdi: Skattemæssig avance: 

Morten Peter Morten Peter Morten Peter 

Inventar 68.465 49.991 48.861 48.861 -19.604 -1.130 
Indretning 42.835 29.426 36.488 36.488 -6.347 7.062 
Auto 25.947 17.824 25.000 25.000 -947 7.176 
Goodwill tilkøbt 59.786 59.786 67.408 67.408 7.622 7.622 
Goodwill omdannelse 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 

I alt 197.033 157.026 277.757 277.757 80.724 120.731 
 
 
Som det fremgår af ovenstående skema medfører den skattepligtige omdannelse en 

afståelsesbeskatning på 80.724 kr. for Morten og 120.731 kr. for Peter. Beløbene medtages i den 

skattepligtige indkomst for 2011.   

 

Anvendes muligheden for vederlæggelse i form af et stiftertilgodehavende, nedsættes 

handelsværdien med kursnedslag som i opgaven er fastsat til 20 %. Dette forudsætter et formelt 

gældsbrev med regelmæssig afdragsprofil og med en rente fastsat på armslængdevilkår. Dermed 

nedsættes den skattepligtige avance yderligere. I opgaven anvendes den mindst krævede 

anpartskapital på 80.000 kr.  Stiftertilgodehavendet beregnes som forskellen mellem selskabets 
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aktiver og passiver til handelsværdi minus selskabskapitalen. Forskellen mellem selskabets aktiver 

og passiver værdiansat til handelsværdi udgør 555.359 kr. minus anpartskapital på 80.000 kr. = 

475.359 kr. Heraf udgør kursnedslaget 20 % = 95.072 kr. Kursnedslaget fordeles på de enkelte 

aktiver undtaget likvide midler. 

Ved afdrag af stiftertilgodehavendet skal Morten og Peter medregne kursgevinsten opgjort efter 

realisationsprincippet140 til deres skattepligtige indkomst141. Selskabet har et korresponderende 

kurstab opgjort efter lagerprincippet142, som fradrages i selskabets skattepligtige indkomst. 

 

 

 

Skattemæssig avance: Kursnedslag Skattemæssig avance 
efter kursnedslag: 

Morten Peter Morten Peter 

-19.604 -1.130             7.606              7.606   -27.210          -8.736  

-6.347 7.062             5.680              5.680   -12.027           1.382  
-947 7.176             3.892              3.892     -4.838           3.284  

7.622 7.622           10.493            10.493     -2.871          -2.871  
100.000 100.000           15.566            15.566     84.434         84.434  

80.724 120.731 43.237 43.237 37.487 77.494 
 

Avancen nedsættes for Morten til 37.487 kr. og for Peter til 77.494 kr. Nedsættelsen af avancen er 

en skatteudskydelse da anpartshaverne skal medregne kursgevinsten efterhånden som gælden 

afdrages. 

Beregning af kursnedslag fremgår af bilag 9. 

  

9.8 Den skattefrie model – succession 
 

Af afsnit 9.4 og 9.5 fremgår det at handelsværdier og skattemæssige værdier opgøres på samme 

måde som ved den skattepligtige model. Der afsættes et beløb til udskudt skat som kommer til 

                                                 
140 KGL § 25, stk. 1 
141 KGL § 14, stk. 1 
142 KGL § 25, stk. 3 
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beskatning ved afståelse af anparterne. Da der er forskel i de skattemæssige saldi for Morten og 

Peter beregnes et beløb til udligning af forskellen i den udskudte skat som gennemgået i afsnit 9.6 

 

Det nystiftede selskab indtræder i den ’gamle’ virksomheds skattemæssige værdier for så vidt angår 

anskaffelsestidspunkt, værdier og afskrivninger. 

Efter den skattefrie model ser åbningsbalance samt anparternes anskaffelsessum således ud: 

 

Balance pr. 
31. december 

2011 

Balance for 
ApS pr. 1. 

januar 2012 

Successions-
grundlag pr. 1. 

januar 2012 
Anskaffelses-

sum for anparter 

Aktiver i kr. 
Goodwill - beregnet ved omdannelse 200.000 
Goodwill - tilkøbt 2008 134.817 134.817 119.571 119.571 
Driftsmidler 
- Inventar 97.721 97.721 118.456 118.456 
- Indretning 72.976 72.976 72.261 72.261 
- Bil - blandet benyttet 41.995 50.000 46.000 46.000 
- Varelager 55.236 55.236 55.236 55.236 
Udligningsbeløb fra Peter 10.002 10.002 
Likvider 134.265 134.265 134.265 134.265 
Aktiver i alt 537.010 755.017 555.791 

Passiver i kr. 
Udskudt skat 49.807 
Kortfristet gæld 147.597 147.597 147.597 147.597 
Skyldig moms 42.059 42.059 42.059 42.059 

189.656 239.463 189.656 

Nettoformue 347.354 515.555 366.135 
 
 

Som det fremgår af ovenstående skema udgør anparternes anskaffelsessum 366.135 kr. Den 

udskudte skat opstår ved beregning af den skattemæssige avance som opgøres som handelsværdien 

minus den skattemæssige værdi. Ved en senere afståelse af aktiverne bliver selskabet skattepligtig 

af avancerne idet de succederer i aktivernes skattemæssige værdier. Ved en senere afståelse af 

anparterne bliver Morten og Peter beskattet af en evt. avance.  
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Delkonklusion: 
 

I kapitel 9 er overvejelser omkring en evt. omdannelse for den konkrete case virksomhed blevet 

gennemgået. Virksomheden havde fra 2010 til 2011en vækst i omsætningen på 43 % og ejerne har 

et ønske om at begrænse den personlige hæftelse ved at drive virksomheden i selskabsform. 

Endvidere blev det belyst at case virksomheden opfylder betingelserne for både den skattepligtige 

og skattefrie model med tilbagevirkende kraft. Vi fandt at afskrivningsgrundlagene for ejerne er 

forskellige, hvorfor der skal indbetales et beløb til udligning. Ansættelsen af de handelsmæssige og 

skattemæssige værdier blev belyst i afsnit 9.4 og 9.5 Af ovenstående to afsnit fremgår det at der er 

forskel på de handelsmæssige og skattemæssige værdier for så vidt angår bil, inventar, indregning, 

tilkøbt og beregnet goodwill. Bilens skattemæssige værdi påvirkes af at den er et blandet benyttet 

aktiv jf. beregningsmodellen i afsnit 9.5.  Goodwill beregnes efter en standardmodel, hvor det viste 

en beregnet goodwill på 238.754 kr. Ud fra hvad vi mener en 3. mand vil give for virksomheden har 

vi ansat en goodwill på 200.000 kr. I afsnit 9.6 og 9.7 blev åbningsbalance samt anparternes 

anskaffelsessum beregnet. Beregningerne viste at en omdannelse efter den skattepligtige model 

medfører at ejerne skal medtage en avance i deres skattepligtige indkomst pr. 31/12 2011 efter 

kursnedslag på 37.487 kr. for Morten og 77.494 kr. for Peter ved omdannelse efter den 

skattepligtige indkomst. Ved omdannelse efter den skattefrie model skal der afsættes en post til 

udskudt skat på 25 % af 199.226 kr. jf. bilag 11, svarende til 49.807 kr.  

Samlet set vil en skattepligtig omdannelse ikke medføre en voldsom beskatning, og da ejerne 

opfylder kravene til både den skattepligtige og den skattefrie omdannelse vil det således være kravet 

om kapital til betaling af skat der vil være afgørende for valget mellem de to metoder til 

omdannelse. Som det fremgik af afsnit 6.6 kan et tab på anparterne ikke fratrækkes i den 

skattepligtige indkomst, da begge interessenter efter omdannelsen er hovedaktionærer143. Hvis der 

skal omdannes vil vi anbefale at virksomheden forventes at generere overskud de kommende år. 

 

10 – Skatteberegning ved fortsat drift i personligt regi 

Vi har i indledningen og i problemformuleringen angivet alternative beskatningsformer som bør 

undersøges inden en omdannelse finder sted. Disse beskatningsformer omfatter beskatning efter 

PSL, Kapitalafkastordningen samt Virksomhedsskatteordningen. Med udgangspunkt i budgettet for 

                                                 
143 KGL § 14, stk. 2 & ABL § 4 
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2012 for case virksomheden foretages beregninger der viser de skattemæssige konsekvenser for de 

forskellige beskatningsmetoder nævnt ovenfor. Beregningerne har til hensigt at give læseren et 

bedre oplyst grundlag inden beslutningen om en evt. omdannelse træffes. 

10.1 Beskatning efter reglerne i PSL 

Budgetforudsætningerne anvendes til beregning af jf. bilag 2, hvor meget de enkelte ejere skal 

betale i skat såfremt de vælger at fortsætte driften af virksomheden i personligt efter PSL. 

Beregningerne fremgår af bilag 3, men de vigtigste tal vil blive gengivet her: 

 
Overskud af selvstændig virksomhed 2012 efter AM-bidrag  132.579 kr. 
Personlig indkomst i alt efter AM-bidrag   461.456 kr. 
Kapitalindkomst     -48.000 kr. 
Ligningsmæssige fradrag     -19.600 kr. 
AM-bidrag      44.127 kr. 
Skattepligtig indkomst     393.856 kr. 
Skat af indkomst for 2012     142.592 kr. 

 

10.2 Beskatning efter reglerne i VSO 

Til beregning af skatten ved anvendelse af VSO er anvendt forudsætninger der fremgår af bilag 2.  

Beregningerne fremgår af bilag 4 men de vigtigste tal vil blive gengivet her: 

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 2012 efter AM-bidrag 17.504 kr. 
Personlig indkomst i alt efter AM-bidrag   346.381 kr. 
Kapitalindkomst     -44.526 kr. 
Ligningsmæssige fradrag     -19.600 kr. 
AM-bidrag      34.120 kr. 
Skattepligtig indkomst     282.255 kr. 
Skat af indkomst for 2012     92.927 kr. 
Opsparet overskud     121.607 kr. 
 

10.3 Beskatning efter reglerne i KAO  

Til beregning af skatten ved anvendelse KAO er anvendt forudsætninger som fremgår af bilag 2 

Beregningerne kan ses i bilag 5 men de vigtigste tal vil blive gengivet her: 

 

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 2012 efter AM-bidrag 127.901 kr. 
Personlig indkomst i alt efter AM-bidrag   456.778 kr. 
Kapitalindkomst     -42.916 kr. 
Ligningsmæssig fradrag     -19.600 kr. 
AM-bidrag      43.720 kr. 
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Skattepligtig indkomst     367.242 kr. 
Skat af indkomst for 2012     133.662 kr. 
Henlæggelse til konjunkturudligning    27.020 kr. 
 

Delkonklusion: 

Herefter kan følgende matrix opstilles: 

Tal i kr. PSL VSO KAO 

Personlig indkomst 

efter AM-bidrag 

 

461.456 

 

346.381 

 

456.778 

AM-bidrag 44.127 34.120 43.720 

Skattepligtig indkomst 393.856 282.255 367.242 

Skat af indkomst 2012 142.592 92.927 133.662 

 

I ovenstående matrix kan man se at såfremt ejerne af SMAG I/S fortsætter at drive virksomhed i 

personligt regi kan man med fordel overveje i hvilken form de skal fortsætte. Ud fra de 

forudsætninger vi har opstillet ligger den største besparelse på skat og AM-bidrag i 2012 ved, at 

lade en del af overskuddet blive i virksomheden. Dette forudsætter at ejerne ikke behøver at hæve 

overskuddet til brug i privatøkonomien er opfyldt. Dette betyder at de vil opnå en skatteudskydelse 

på ca. 50.000 kr. i skat og ca. 10.000 kr. i AM-bidrag, i forhold til beskatningen efter reglerne i 

PSL, i forhold til KAO er det en besparelse på hhv. 40.000 kr. og 9.000 kr. 

Endvidere opnår ejerne, ved benyttelse af VSO, mulighed for regulering af deres personlige 

indkomst. Dvs. at i år med lav indtjening kan der gøres brug af et eventuelt opsparet overskud til at 

komme så tæt på topskattegrænsen som muligt for dermed at få mest muligt ud af indkomsten i det 

pågældende år. 
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Kapitel 11 Konklusion og perspektivering 
 

11.1 - Konklusion 
  

Denne opgave er udarbejdet på baggrund af, at 47 % af alle registrerede virksomheder i Danmark 

drives som personlig ejede virksomheder. På den baggrund har vi fundet det interessant at belyse i 

hvilke situationer en virksomhedsomdannelse er mulig og hensigtsmæssig samt hvordan en 

omdannelse gennemføres i praksis efter den skattepligtige- samt den skattefrie metode. Endvidere 

behandles de skattemæssige konsekvenser af en omdannelse kontra fortsat drift i personlig form.  

 

I kapitel 6 blev væsentlige forskelle mellem drift i selskabsform og drift i personlig form 

gennemgået. Det viste sig at der ikke var et entydigt svar på, hvilke forudsætninger der skal være til 

stede for at en omdannelse er relevant. Af kapitlet kunne vi udlede fordele og ulemper inden for de 

gennemgåede områder. Disse fremgår af nedenstående matrix. 

 

Selskabsform og 
kapitalkrav 

Fordele Ulemper Beregnet skat i 
2012 

PSL Enkelt. 
Nemt at etablere. 
Intet kapitalkrav. 
Lav grad af offentlighed. 
Et underskud kan fratrækkes i 
anden personlig indkomst. 

Alt indkomst i virksomhed kommer 
til beskatning. 
Differentieret rentefradrag. 
Ubegrænset personlig hæftelse 
vedr. virksomhedens forpligtelser. 

 
 

142.592 kr. 

VSO Overskud i virksomhed kan 
opspares. 
Indkomstudjævning. 
100 % fradragsværdi af 
renteudgifter 
Nemt at etablere. 
Kapitalafkast. 
Intet kapitalkrav. 
Lav grad af offentlighed. 
 

Ubegrænset personlig hæftelse 
vedr. virksomhedens forpligtelser. 
Bogføringsloven skal overholdes 
Administrativ kompliceret 

 
 
 

92.927 kr. 

KAO Kapitalafkast 
Mere simpel at anvende end VSO 
Nemt at etablere 
Intet kapitalkrav 
Lav grad af offentlighed 

Opsparing skal stå i pengeinstitut 
og skal hæves inden 10 år 
Ubegrænset personlig hæftelse 
Bogføringsloven skal overholdes 

 
 

133.662 kr. 

Selskab Overskud beskattes med 
virksomhedsskat, pt. 25 %. 
Begrænset hæftelse. 
Der kan udbetales udbytte til en 
lavere beskatning. 
Regnskaber offentliggøres 
 

Krav til kapital ved opstart af 
virksomhed. 
Høj grad af offentlighed. 
ÅRL og bogføringsloven skal 
overholdes. 
Kapitalkrav. 
Tab på anparter/aktier kan ikke 
fradrages i den skattepligtige 
indkomst. 
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En omdannelse kan være hensigtsmæssig, hvis ejeren ønsker at begrænse den personlige hæftelse 

og i forbindelse med at ejerkredsen ønskes udvidet eller i forbindelse med forberedelse på et 

generationsskifte. Uanset hvilken driftsform ejeren vælger er der både fordele og ulemper.  

Af kapitel10 fremgår det af beregningerne, at der ved anvendelsen af PSL, VSO og KAO,  for det 

enkelte år, er store forskelle i skattebetalingen som opstår fordi at skatten kan udskydes primært ved 

anvendelse af VSO. Ved anvendelsen af VSO og KAO er der mulighed for at udjævne indkomsten 

over årene ved opsparing. Ved KAO skal opsparingen i virksomheden indbetales på en spærret 

konto i et pengeinstitut og skal hæves inden for 10 år. Ved drift i selskabsform kan der udbetales 

løn op til topskattegrænsen og derudover udbytte til kapitalejeren og dennes ægtefælle til en 

beskatning på 27 % i 2012. Det er derfor ikke skatten der afgør måden at drive virksomhed på. For 

casevirkomheden ønsker ejerne at begrænse den personlige hæftelse, hvorfor virksomhed i 

selskabsform bør vælges, dog under forudsætning af at virksomhedens økonomi kan bære de 

yderligere omkostninger der opstår som følge af behovet for ekstern rådgivning og fagproffesionelt 

personale der kan varetage økonomifunktionen. Derudover bør virksomheden have en sådan 

karakter at der i årene fremover forventes positive resultater, da tab på anparterne ikke kan 

fradrages i den skattepligtiges indkomst i modsætning til personlig virksomhed. 

Endvidere overvejer ejerne inden for kort tidshorisont at udvide ejerkredsen, hvilket også taler for 

en omdannelse til selskab. 

 

I kapitel 7 redegjordes for de forskellige metoder til omdannelse samt hvilke forudsætninger der 

kræves for omdannelse efter hhv. den skattepligtige og den skattefrie metode. Det fremgik at der er 

langt flere krav til den skattefrie omdannelse som indebærer en skatteudskydelse, hvilket af 

likviditetsmæssige årsager kan være en nødvendighed. For casevirksomheden viste analysen at der 

var mulighed for at anvende begge metoder. Endvidere fremgik det af kapitel 7 at der er særlige 

forhold der gør sig gældende for omdannelse af et I/S og ved benyttelsen af VSO året forinden 

omdannelsen. Casevirksomheden opfyldte de særlige krav der er til omdannelse af et I/S. 

 

I kapitel 8 blev der redegjort for værdiansættelsen af aktiver og passiver som er ens for både den 

skattepligtige og den skattefrie model. I analysen af casevirksomheden opgjordes en skattepligtig 

avance efter kursnedslag på stiftertilgodehavende på 80.724 kr. for Morten og 120.731 kr. for Peter 

ved anvendelse af den skattepligtige omdannelsesmetode. Avancen medregnes til den skattepligtige 

indkomst i 2011. Hvis ejerne har den fornødne likviditet kan den skattepligtige model anvendes, 
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men det optimale vil være at anvende den skattefrie model som medfører en udskydelse af skatten 

indtil afståelse af anparterne.  

Ved anvendelse af den skattefrie omdannelsesmetode i afsnit 9.8 kom vi frem til at Peter skal 

indbetale 10.002 kr. til udligning af forskellen i de skattemæssige afskrivninger. Den udskudte skat 

blev opgjort til 49.807 kr. og anskaffelsessummen til 366.135 kr. I forbindelse med omstrukturering 

vil der endog være flere muligheder for at udskyde skatten, dette emne falder dog uden for 

opgavens område. 

 

11.2 - Perspektivering 
 

Denne opgave har behandlet virksomhedsomdannelse i forhold på at reducere den personlige 

hæftelse og gøre det lettere at medtage eksterne investorer. 

Som beskrevet i indledning kan en omdannelse udover ovenstående også være et skridt på vejen til 

en omstrukturering af virksomheden i forbindelse med et generationsskifte eller for at sikre 

realiserede overskud. Det kan ske ved at etablere en Holding struktur ved en skattefri 

aktieombytning. Holding struktur defineres ved et moderselskab der har bestemmende indflydelse 

på et eller flere datterselskaber.  

 

Ve d en skattefri aktieombytning anses aktionæren for at have ombyttet aktierne i datterselskabet til 

aktier i holdingselskabet. Overskudslikviditet fra driftsselskabet kan udloddes som skattefrie 

udbytter til holdingselskabet. På denne måde bliver driftsselskabet tømt for likvider. Dette er en 

fordel hvis der er et ønske om at medtage en ekstra investor som derved ’kun’ skal finansiere købet 

af driften. Ved et generationsskifte kan dette lette finansieringsbyrden der kan opstå ved afståelse af 

hele eller dele af selskabet til den næste generation eller ekstern investor. Samtidig kan 

skattebetalingen udskydes til den dag anparterne/aktierne afstås i holdingselskabet. 

 

Der findes flere muligheder for omstrukturering end ovenfor nævnte. En opgave der behandlede de 

forskellige omstruktureringsmuligheder i forlængelse af en omdannelse ville derfor være 

interessant. 

 

I forbindelse med analysen af casevirksomheden har vi valgt at beregne anskaffelsessummen for 

aktiverne, under forudsætningen at virksomheden i årene 2009-2011 har anvendt VSO. 
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Disse beregninger fremgår af bilag 6, 7 og 8. 

Af beregningerne fremgår det at det var muligt at genere et opsparet overskud som ved 

omdannelsen kan nedsætte anparternes anskaffelsessum til 0, herved undgås beskatning.  

Dette viser vigtigheden af at ejerne i god tid undersøger mulighederne inden for omdannelse, da 

dette kan have skattemæssige konsekvenser. 
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