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1. INDLEDNING 

1.1. Problembaggrund 

Det danske erhvervsliv består af en sammensætning af meget store koncerner, store og 

mellemstore virksomheder, selskaber og et stort antal af iværksættere, som tilfører nye 

ideer, nye initiativer og dynamik til det danske erhvervsliv. I de senere år har der især væ-

ret politisk fokus på de mindste virksomheder, idet lovgivningen der ligger til grund for 

etablering af nye virksomheder ved flere lejligheder er blevet justeret for at gøre det lettere 

at etablere ny virksomhed. Som en del af skattereformen i 1987 blev virksomhedsordnin-

gen således introduceret med det formål, at give erhvervsdrivende fuld fradragsret for er-

hvervsmæssige udgifter herunder renteudgifter. Ved en revision af loven i 1992 introduce-

redes kapitalafkastordningen som et enklere alternativ for især de mindre erhvervsdri-

vende.  

Bilag 1 viser oversigter over sammensætningen af virksomheder i Danmark målt på antal 

af virksomheder, omsætning og beskæftigede i henholdsvis enkeltmandsvirksomheder, in-

teressentskaber, anpartsvirksomheder, aktieselskaber og øvrige virksomheder. Oversig-

terne viser, at der fortsat eksisterer et stort antal enkeltmandsvirksomheder og i 2013 ud-

gjorde enkeltmandsvirksomheder mere end halvdelen af de registrerede virksomheder i 

Danmark. I 2016 er der ca. 200.000 registrerede enkeltmandsvirksomheder i Danmark og 

der må derfor forventes fortsat politisk interesse for at stimulere udviklingen af netop dette 

segment af det danske erhvervsliv. 

De forbedrede betingelser for etablering af selvstændig virksomhed er naturligvis en fordel 

for iværksættere, men spørgsmålet er om de iværksættere der etablerer sig på erhvervs-

markedet altid gennemtænker etableringen tilstrækkeligt for at sikre den nye virksomhed 

de bedste betingelser på både kort, mellemlang og lang sigt, herunder især betydningen af 

at en personlig drevet virksomhed på længere sigt kan omlægges til et selskab uden per-

sonlig binding for ejeren. 

1.2. Problemejer 

Opgavens formål er i sagens natur, at tilvejebringe et afsluttende grundlag for min HD ud-

dannelse. Men ambitionen er endvidere at udarbejde en opgave der, i relativt let læselig 

form, kan afdække udviklingen fra personlig virksomhed til selskab for iværksættere der 

etablerer eller overvejer at etablere en personlig virksomhed. 
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1.3. Problemstilling 

Opgavens problemstilling er en beskrivelse, analyse og vurdering af de virksomhedsfor-

mer som iværksættere kan anvende i forbindelse med etablering af personlig ejet virksom-

hed. Derudover beskrives, analyseres og vurderes processen for omdannelse af personlig 

ejet virksomhed til selskab. Endeligt søges det afdækket om der kan fastsættes generelle 

retningslinjer der med fordel kan iagttages af iværksættere, der planlægger at etablere 

personligt ejet virksomhed og senere at omdanne til selskab. 

1.4. Problemformulering 

Opgavens problemstilling søges besvaret ved følgende hovedspørgsmål: 

Hvilke generelle retningslinjer kan en iværksætter med fordel iagttage i forbindelse med 

etablering af personlig ejet virksomhed såfremt iværksætteren tillige, på et senere tids-

punkt, har til hensigt at omdanne virksomheden til selskab. 

1.5. Undersøgelsesspørgsmål 

Hovedspørgsmålet vil søges besvaret ved anvendelse af følgende undersøgelsesspørgs-

mål: 

1) Hvilke virksomhedsformer kan en iværksætter med fordel anvende ved etablering af 

personlig ejet virksomhed? 

2) Hvilke fordele og ulemper for iværksætteren er forbundet med virksomhedsfor-

merne? 

3) Hvilke muligheder har iværksætteren for omdannelse af virksomheden til selskab? 

4) Hvilke fordele og ulemper kan iværksætteren imødese ved omdannelsesmulighe-

derne? 

5) Hvilke generelle relationer kan identificeres mellem etableringen af personlig virk-

somhed og omdannelsen til selskab? 

1.6. Afgrænsning 

Opgaven søger at omfatte to væsentlige problemstillinger: 

1) Etablering af personlig virksomhed, og 

2) Omdannelse af personlig virksomhed til selskab. 

For at sikre fokus på, hvad der vurderes som den væsentligste gruppe af iværksættere i 

Danmark afgrænses opgaven til: 

a) At omhandle iværksættere der er bosat og fuldt skattepligtig til Danmark,  
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b) At omhandle personligt ejede virksomheder med særlig fokus på enkeltmandsvirk-

somheder, 

c) At omhandle omdannelse af virksomhed i regnskabsklasse A til selskab i regn-

skabsklasse B, 

d) At omhandle omdannelse af personligt ejet enkeltmandsvirksomhed til anpartssel-

skab, 

e) At omdannelsen foretages med henblik på fortsat drift. 

1.7. Metode 

Opgaven søges besvaret ud fra en teoretisk tilgang. Der vil således ikke i forbindelse med 

besvarelse blive anvendt en egentlig virksomhed som case, men for at visualisere opga-

vens pointer vil der blive konstrueret regnskaber fra en teoretisk virksomhed. Denne case 

virksomhed vil bevidst blive konstrueret så der kommer fokus på den mindre erhvervsdri-

vende med en personligt drevet virksomhed som omdannes til et kapitalselskab. Grundla-

get for opgaveløsningen er endvidere funderet på sekundære kvantitative data fra Dan-

marks Statistik og Erhvervsstyrelsen, og disse data er sammenholdt med teorien fra faget 

Erhvervsbeskatning på HD studiet og relevante skattelove. 

Idet der er tale om to problemstillinger, etablering af personlig virksomhed og omdannelse 

til kapitalselskab, der hver især kan danne grundlaget for en selvstændig opgave, samt de 

rammer der er for omfanget af opgaven betyder det, at ikke alle elementer i besvarelsen 

kan beskrives i dybden. For at fastholde det centrale i opgavens hovedspørgsmål, som er 

sammenhængen mellem etablering af virksomhed og omdannelse til selskab, vil det teore-

tiske grundlag for de enkelte elementer af undersøgelsesspørgsmålene blive kort beskre-

vet i opgaven og i hensigtsmæssigt omfang suppleret med uddybende beskrivelse i bilag 

til opgaven. Korte præsentationer af skatteberegninger i selve opgaven vil blive suppleret 

med mere detaljerede skatteberegninger i bilag. 

Opgavens analyser og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål samt hovedspørgsmålet vil 

alle fremgå af selve opgaveteksten.  
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2. VIRKSOMHEDSFORMER 

2.1. Generelt 

Ved etablering af ny virksomhed skal ejeren tage stilling til en række forhold af stor betyd-

ning for den fremtidige drift af virksomheden. Beslutningerne i forbindelse med etablerin-

gen har således betydning for den risiko ejeren vil løbe, ligesom samfundets krav til start-

kapital, regnskab og dokumentationsforpligtelse vil afhænge af de indledende beslutninger 

ejeren træffer i forbindelse med etableringen. Bilag 2 viser de væsensforskellige para-

metre der skal tages stilling til i forbindelse med etablering af virksomhed. Definitionerne 

på de enkelte virksomhedsformer, som anvendes efterfølgende, er fastsat i SKATs juridi-

ske vejledning1. 

2.2. Enkeltmandsvirksomhed 

En enkeltmandsvirksomhed er jf. bilag 2 karakteriseret ved, at den drives af en enkelt per-

son. Definitionen af enkeltmandsvirksomhed er af SKAT beskrevet som:  

”En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, hvor en enkelt fysisk person ejer virksomheden. Virksom-

heden drives af ejeren alene eller med medhjælp. 

Det er ikke lovreguleret, hvordan en virksomhed skal drives, når organisationsformen er en enkeltmands-

virksomhed…….” 

Jævnfør definitionen er der vide rammer for, hvordan en enkeltmandsvirksomhed kan dri-

ves. I skattemæssig sammenhæng eksisterer der imidlertid to principielle tilgange til etab-

lering og drift af enkeltmandsvirksomhed. Etablering og drift i rammen af personskattelo-

ven og i rammen af virksomhedsskatteloven. 

2.2.1. Beskatning efter personskatteloven 

Drift af personlig virksomhed i rammen af personskatteloven er den mest simple for enkelt-

mandsvirksomheder. Virksomhedens skattemæssige overskud beskattes efter de alminde-

lige regler i Personskatteloven, hvilket betyder at overskuddet før renter beskattes som 

personlig indkomst og renter beskattes i kapitalindkomsten. Beskatning af overskuddet i 

den personlige indkomst betyder således, at overskuddet tillige belastes med arbejdsmar-

kedsbidrag2. Der er ingen særlige krav til regnskaber eller bogføring. 

                                                           
1 Den juridiske vejledning 2016-1 G.A.3.3.9.2 
2 Arbejdsmarkedsbidragsloven § 4 og § 5 
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Drift af virksomhed efter personskatteloven er karakteriseret ved: 

1) Ejeren hæfter personligt med alt hvad han ejer for virksomhedens drift. 

2) Ingen særlige krav til regnskab eller bogføring. 

3) Virksomhedens resultat før renter beskattes som personlig indkomst. 

4) Virksomhedens renter beskattes som kapitalindkomst. 

Fordele med drift af virksomhed efter personskatteloven: 

1) Enkelt ordning der er let etablere. 

2) Let at administrere. 

Ulemper ved drift af virksomhed efter personskatteloven: 

1) Ejeren hæfter personligt. 

2) Lav fradragsværdi for virksomhedens renteudgifter. 

3) Høj beskatning af virksomhedens resultat. 

2.2.2. Beskatning efter virksomhedsskatteloven 

Virksomhedsskatteloven blev introduceret i forbindelse med skattereformen af 1987. Bag-

grunden var, at reformen medførte at ikke alle udgifter fik samme fradragsværdi. Konse-

kvensen blev, at erhvervsdrivende personer mistede den fulde fradragsværdi for en række 

erhvervsmæssige udgifter, idet eksempelvis erhvervsmæssige renteudgifter alene kunne 

fradrages i kapitalindkomsten. Som konsekvens heraf blev det besluttet, at indføre en sær-

lig ordning der sikrede erhvervsdrivende fuld fradragsret for alle erhvervsmæssige udgifter. 

3 Derudover er hensigten med ordningen at: 

1) Sidestille investering i egen virksomhed med afkast af passiv investering f.eks. i ob-

ligationer, og 

2) At udjævne svingende indkomster gennem mulighed for at opspare overskud med 

henblik på senere udbetaling og beskatning hos ejeren. 

Loven introducerede virksomhedsordningen. Ved en revision af loven i 1992 blev kapitalaf-

kastordningen tilføjet med det formål, at tilbyde erhvervsdrivende et alternativ til virksom-

hedsordningen der samtidigt var enklere at anvende for den skattepligtige. 

2.2.2.1. Virksomhedsordningen 

Virksomhedsordningen er en frivillig ordning der kan anvendes af selvstændigt erhvervs-

drivende der:  

                                                           
3 Grundlæggende Skatteret side 461 
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”…….for egen regning og risiko udøves virksomhed, som er af økonomisk karakter og 

med det formål at skabe et overskud”4  

Ordningen kan med andre ord anvendes af mange erhvervsdrivende og det centrale i be-

grænsningen er, at der skelnes mellem egentligt selvstændigt erhvervsdrivende og løn-

modtagere samt, at der eksisterer en økonomisk risiko som eksempelvis ikke eksisterer i 

hobbyvirksomheder. 

Virksomhedsordningen er karakteriseret ved: 

1) Ejeren hæfter personligt. 

2) Der skal udarbejdes et særskilt regnskab for virksomheden der efterlever bogfø-

ringslovens bestemmelser, og der skal være en opdeling af virksomhedens øko-

nomi og den private økonomi5. 

3) En indskudskonto skal opgøre de midler, som den skattepligtige har indskudt i 

virksomheden. Kontoen er et udtryk for virksomhedens egenkapital ved opstart. 

4) Kontante overførsler mellem skatteyderen og virksomheden skal føres på mel-

lemregningskontoen. 

5) Overskud der ønskes opsparet i virksomheden kan indsættes på særlig opspa-

ringskonto mod betaling af virksomhedsskat. Hensigten med opsparingskontoen 

er, at udjævne de konjunkturbestemte indkomstudsving for den skattepligtige. 

6) En særlig hæve rækkefølge skal sikre, at indskud på opsparingskontoen hæves 

i den rigtige rækkefølge og beskattes korrekt. Hæve rækkefølgen der skal følges 

er:6 

a. Kapitalafkast 

b. Overskud fra det forudgående år 

c. Overskud fra det pågældende år 

d. Opsparet overskud 

e. Indestående fra indskudskontoen 

7) Der beregnes et kapitalafkast med udgangspunkt i virksomhedens aktiver fra-

trukket gæld, indestående på mellemregningskonto og opsparingskonto, og mul-

tipliceret med en af SKAT fastsat beregningssats. Kapitalafkastet giver virksom-

hedsejeren en skattelempelse ved at afkastet fratrækkes den personlige ind-

komst og tillægges kapitalindkomsten. Kapitalafkastet skal ses som en forrent-

ning af de aktiver virksomheden besidder.7 

8) Virksomhedens overskud efter renter beskattes i hos skattepligtige som person-

lig indkomst. Det betyder, at der er stor fradragsværdi for virksomhedens renter 

                                                           
4 Den juridiske vejledning 2016-1, cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994, punkt 3.1.1. 
5 Virksomhedsskatteloven § 2 stk. 1 
6 Virksomhedsskatteloven § 5, stk. 1 
7 Den juridiske vejledning 2016-1 C.C.5.3.1.2.2 
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ligesom grundlaget for betaling af arbejdsmarkedsbidrag nedsættes med virk-

somhedens renteudgifter. 

 

Fordele med virksomhedsordningen: 

1) Større fradragsværdi for erhvervsrelaterede renteudgifter. 

2) Mulighed for opsparing i virksomheden og indkomstudjævning. 

Ulemper ved virksomhedsordningen: 

1) Ejeren hæfter personligt. 

2) Store krav til regnskab og bogføring. Et regnskabsbehov, hvor der er behov for eks-

tern støtte til udarbejdelse af årsregnskab og støtte til bogføring for et enkeltmands-

firma med ca. 500 årlige bilag kan anslås til samlede udgifter på ca. 28.000 kr.8 

2.2.2.2. Kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen, der har mange lighedspunkter med virksomhedsordningen, blev 

indført i 1993 og er beskrevet i virksomhedsskattelovens afsnit to. I forhold til virksomheds-

ordningen er kapitalafkastordningen mere enkelt opbygget og derfor lettere at anvende for 

den erhvervsdrivende. Som for virksomhedsordningen kan kapitalafkastordningen alene 

anvendes af selvstændigt erhvervsdrivende.9 

Kapitalafkastordningen er karakteriseret ved: 

1) Ejeren hæfter personligt. 

2) Der er ikke fastsat specifikke regnskabsmæssige krav som for virksomhedsordnin-

gen. 

3) Der kan ikke opspares direkte i virksomheden, men der kan etableres en konjunk-

turudligningskonto i et pengeinstitut.10 På kontoen kan den skattepligtige indsætte 

beløb til indkomstudligning på op til 25% af virksomhedens overskud. Der skal dog 

mindst indsættes 5.000 kr. Der betales konjunkturudligningsskat svarende til sel-

skabsskatten af det indsatte beløb. Beløbet kan tidligst hæves 3 måneder efter ind-

sættelse og senest 10 år efter indsættelse. Når indestående kontoen hæves ind-

tægtsføres det hævede beløb som personlig indkomst hos indehaveren11, og den 

allerede betale konjunkturudligningsskat modregnes i slutskatten. 12 

4) Der er ikke krav om at virksomhedens økonomi og privatøkonomien holdes adskilt. 

                                                           
8 http://prisberegning.dk 
9 Virksomhedsskatteloven § 22, stk. 1 
10 Virksomhedsskatteloven § 22 b. 
11 Virksomhedsskatteloven § 22b, stk. 4 
12 Virksomhedsskatteloven § 22b, stk. 5 

http://prisberegning.dk/
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5) Der beregnes et kapitalafkast med udgangspunkt i værdien af virksomhedens akti-

ver og multipliceret med en af SKAT fastsat beregningssats. Kapitalafkastet giver 

virksomhedsejeren en skattelempelse ved at afkastet fratrækkes den personlige 

indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Kapitalafkastet skal ses som en forrent-

ning af de aktiver virksomheden besidder. Kapitalafkastet kan maksimalt svare til 

den største værdi af positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirk-

somhed13 eller negativ netto kapitalindkomst14. 

6) Virksomhedens overskud før renter beskattes som personlig indkomst. Renter be-

skattes som kapitalindkomst. 

Fordele med kapitalafkastordningen: 

1) Lempelige krav til regnskab 

2) Mulighed for opsparing til indkomstudjævning i konjunkturudligningskonto 

Ulemper ved kapitalafkastordningen: 

1) Ejeren hæfter personligt. 

2) Ikke mulighed for at spare op direkte i virksomheden 

3) Begrænset mulighed for opsparing gennem konjunkturudligningskonto 

4) Lavere fradragsret for virksomhedens renteudgifter 

2.3. Interessentskab 

SKATs juridiske vejledning 2016-1 definerer interessentskab: 

”Et interessentskab er en sammenslutning af to eller flere personer, der har aftalt i fælles-

skab at drive en erhvervsvirksomhed med et fælles økonomisk mål. 

Et interessentskab kendetegnes ved, at: 

1) Alle deltagere typisk deltager i driften 

2) Der er tale om et snævert økonomisk samarbejde 

Deltagernes viden på konkrete områder er af stor betydning for driften. ”15 

Interessentskab er karakteriseret ved: 

1) Interessenterne hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning for interessent-

skabets samlede gæld. 

                                                           
13 Virksomhedsskatteloven § 22a, stk. 3., nr. 1 
14 Virksomhedsskatteloven § 22a, stk. 3., nr. 2 
15 Den juridiske vejledning 2016-1 G.A.3.3.9.2 
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2) At der ikke er tale om et samlet selvstændigt skattesubjekt16 

3) Interessenterne indskyder efter nærmere aftale den kapital der skal til for at drive 

interessentskabet. Der er ikke krav om at interessenterne indskyder lige meget ka-

pital. 

4) Der kræves normalt enighed ved beslutninger. 

5) Interessenterne beskattes af hver sin del af interessentskabets resultat. 

6) Hver interessent kan vælge at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkast-

ordningen for sin egen del af interessentskabet. 

Fordele med interessentskab: 

1) En ramme for samarbejde i fællesskab med mulighed for forskellige økonomiske 

indskud. 

2) Kan anvendes af såvel fysiske som juridiske personer. 

Ulemper ved interessentskab: 

1) Interessenterne hæfter personligt, solidarisk og med alt hvad de ejer. 

2.4. Delkonklusion 

I forhold til opgavens to første undersøgelsesspørgsmål og opgavens afgrænsning kan det 

jævnfør ovenstående konkluderes, at der ved etablering af personligt ejet virksomhed prin-

cipielt kan skelnes mellem personligt ejet virksomhed der drives og beskattes efter: 

1) Reglerne i personskatteloven. 

2) Reglerne i virksomhedsskatteloven ved  anvendelse af: 

a. Virksomhedsordningen, eller 

b. Kapitalafkastordningen. 

Drift efter personskatteloven er simpel og let at administrere, idet hele virksomhedens 

overskud før renter beskattes hos ejeren som personlig indkomst. Virksomhedens renter 

beskattes, som for eventuelt øvrige renteudgifter, som kapitalindkomst. 

Ordningen kan være risikabel for ejeren, idet han står inde for virksomheden risiko med alt 

hvad han ejer. 

                                                           
16 Grundlæggende Skatteret 2015, Henrik Dam m.fl., Karnov, 8. udgave, side 476 
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En iværksætter, som ønsker at drive en personlig virksomhed med et minimum af admini-

stration og som samtidigt har få eller ingen erhvervsrelaterede renteudgifter og en be-

grænset omsætning vil kunne have god gavn af at drive sin virksomhed efter personskat-

teloven. 

Etablering og drift af virksomheden efter virksomhedsordningen i rammen af virksomheds-

skatteloven vil give ejeren større administrative byrder, og de fleste iværksættere vil sand-

synligvis være nødsaget til at tilkøbe sig regnskabsmæssig og bogføringsmæssige ydel-

ser. Virksomhedsordningen giver til gengæld en iværksætter gode muligheder for at ud-

vikle sin virksomhed i en skattemæssig attraktiv ramme, idet det er muligt at spare op til 

fremtidig vækst i virksomheden mod alene at erlægge virksomhedsskat af opsparingen. 

Samtidigt kan opsparing i virksomheden være et effektivt værktøj for virksomhedsejeren til 

at optimere den personlig skat således at betaling af topskat reduceres. 

Anvendelse af kapitalafkastordningen er et alternativ til virksomhedsordningen, hvor virk-

somheden fortsat etableres og drives i rammen af virksomhedsskatteloven, men hvor en 

række elementer er ændret i forhold til virksomhedsordningen. Den administrative byrde 

for den erhvervsdrivende er reduceret, men det samme er mulighederne for fleksibelt at 

spare op i virksomheden. Renteudgifter i virksomheden beskattes som kapitalindkomst 

hos virksomhedsejeren, men et beregnet kapitalafkast reducerer delvist beskatningen. 

Interessentskab er en virksomhedsform som alene har sine fordele, hvis det er nødvendigt 

og hensigtsmæssigt at flere virksomhedsejere går sammen i dannelsen og drift af en fæl-

les virksomhed. For iværksætteren som ønsker at etablere sig som selvstændig kan inte-

ressentskabet imidlertid være en risikobetonet virksomhedskonstruktion på grund af den 

gensidige personlige hæftelse der eksisterer mellem interessenterne. Hver enkelt interes-

sent kan vælge at drive sin del af interessentskabet som en personlig virksomhed og blive 

beskattet efter personskatteloven eller virksomhedsskatteloven, men den gensidige solida-

riske forpligtelse over for de øvrige interessenter består uafhængigt af interessenternes 

valg af beskatningsform. På grund af den gensidige solidariske hæftelse, og den risiko der 

er forbundet hermed, er interessentskaber ikke udbredt i større grad og antallet er fal-

dende.17  

                                                           
17 Se bilag 1 
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Idet opgavens fokus er på enkeltmandsvirksomheder, jævnfør punkt 1.6 underpunkt b), vil 

interessentskaber ikke blive behandlet yderligere i opgaven. 

3. SELSKABSFORMER 

3.1. Generelt 

I modsætning til de personligt drevne virksomheder beskrevet herover er selskabsformen 

karakteriseret ved, at der ikke er tale om personlig hæftelse for ejeren, men at selskabet 

som en selvstændig juridisk person hæfter for selskabets aktiviteter. Ejeren eller ejerne af 

selskabet hæfter alene med den indskudte selskabskapital. 

De mest anvendte selskabsformer er anpartsselskaber og aktieselskaber. De to selskabs-

former har det til fælles, at ejeren eller ejerne indskyder selskabskapital i form af anparter 

eller aktier, og ejerskabets økonomiske risiko ligger i udviklingen af værdien for henholds-

vis anparter og aktier. Yderligere økonomisk mellemværende mellem selskabet og ejer-

kredsen udmøntes af økonomisk afkast fra selskabet til ejerne i form af udbytte. 

Forskellen mellem anpartsselskab og aktieselskab findes især i de lovgivningsmæssige 

krav til selskabskapital, idet kravet til anpartsselskaber er en selskabskapital på 50.000 kr. 

og til aktieselskaber 500.000 kr. 18 

Idet fokus for denne opgave primært er mindre erhvervsdrivende der udvikler en virksom-

hed til et anpartsselskab, jævnfør punkt 1.6 underpunkt d), vil aktieselskaber ikke blive be-

handlet yderligere.  

3.2. Anpartsselskab 

Anpartsselskabsformen har i en årrække været den hyppigst benyttede selskabsform for 

mindre erhvervsdrivende.  

Anpartsselskab er karakteriseret ved: 

1) Selskabet er en selvstændig juridisk person der er selvstændigt skattepligtig.19 

2) Ejerne hæfter alene for den indskudte anpartskapital på 50.000 kr. 

3) Selskabet er underlagt specifikke krav til regnskabets og årsrapportens udform-

ning.20 

                                                           
18 Selskabsloven § 4, stk. 2 
19 Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 
20 Årsregnskabsloven afsnit III, § 22-77, LBK nr. 1580 af 10/12/2015 
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4) Gennemreguleret lovning fastsætter rammer for selskabets etablering, drift og sel-

skabskapitalens bevaring. 

5) Som konsekvens af regulering gennem lovgivning er långivere ofte villige til at stille 

kapital til rådighed. 

6) Let at etablere og drive med flere ejere. 

7) Let at udvide for så vidt angår ejerkreds og kapitalgrundlag. 

8) Kan let kombineres i flere selskabskonstruktioner, eksempelvis med holdingsel-

skab. 

Fordele med anpartsselskab: 

1) Ingen personlig hæftelse for ejerne ud over den indskudte selskabskapital. 

2) Ejerne kan erhverve indtjening gennem udbytte eller ved aflønning. 

3) Mulighed for flere ejere. 

4) Let at skaffe kapital. 

5) Fleksible muligheder for ændring i selskabskonstruktion gennem fusion, spaltning 

og holdingstruktur.  

Ulemper ved anpartsselskab: 

1) Behov for at ejerne stiller selskabskapital på 50.000, kr. til rådighed. 

3) Lovgivningsmæssige krav til regnskab, bogføring og årsrapport der ofte vil gøre det 

nødvendigt at tilkøbe regnskabsmæssig ekspertise og eventuelt revision. Et regn-

skabsbehov, hvor der er behov for ekstern støtte til udarbejdelse af årsregnskab og 

støtte til bogføring for et anpartsselskab med ca. 500 årlige bilag kan anslås til sam-

lede udgifter på ca. 38.000 kr.21 

2) Krav om revision såfremt selskabet overskrider to af følgende størrelser i 2 på hin-

anden følgende regnskabsår (gælder dog ikke for erhvervsdrivende fonde, medar-

bejderinvesteringsselskaber eller virksomheder der gennem kapitalandele har be-

stemmende indflydelse i andre selskaber)22: 

a. Har en balancesum på 4 mio. kr. 

b. En nettoomsætning på 8 mio. kr. 

c. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. 

3) Der vil være omkostninger forbundet med stiftelse af et anpartsselskab. Omkostnin-

gerne kan ikke trækkes fra i selskabet.23 

4) Årsrapport offentliggøres. 

                                                           
21 http://prisberegning.dk 
22 Årsregnskabsloven § 135 
23 Ligningsloven § 8J 

http://prisberegning.dk/
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3.3. Iværksætterselskab 

Muligheden for at etablere et iværksætteselskab blev indført 1. januar 201424. Selskabsfor-

men er grundlæggende en særlig type anpartsselskab, hvor kapitalkravet kan opbygges 

gennem overskud af selve driften i selskabet. Det krævede indskud i forbindelse med 

etableringen er symbolsk fastsat til minimum 1. kr., og kapitalen bliver efterfølgende op-

bygget ved, at der minimum afsættes 25% af det årlige resultat indtil selskabskapitalen og 

en særlig reserve udgør hvad der svarer til selskabskapitalen for et anpartsselskab 

(50.000 kr.).  

Der kan ikke udloddes udbytte i iværksætteselskabet før hele selskabskapitalen og den 

bundne reserve udgør 50.000 kr. 

Når selskabskapitalen er tilvejebragt gennem driften af selskabet kan ejeren vælge at lade 

iværksætterselskabet omregistrere til et almindeligt anpartsselskab.25 

Iværksætterselskaber er, bortset fra tilvejebringelse af selskabskapitalen, underlagt de 

samme regler for anpartsselskaber, hvorfor fordele og ulemper for iværksætterselskabet er 

identiske med hvad der er gældende for anpartsselskaber. 

3.4. Delkonklusion 

Den naturlige udvikling for iværksættere med en personlig virksomhed er at omdanne den 

virksomheden til et selskab når omfanget af virksomheden når et punkt, hvor risikoen ved 

den personlige hæftelse bliver for stor i forhold til virksomhedens aktiviteter, potentielle 

tab, erstatningskrav eller hvor den erhvervsdrivende har behov for at tiltrække medinvesto-

rer eller for at forberede et generationsskifte. Den mest åbenlyse selskabsform for en eje-

ren af en personligt ejet virksomhed er anpartsselskabet. 

Anpartsselskabet reducerer ejerens personlige hæftelse til den indskudte anpartskapital 

på 50.000 kr., men samtidigt øges de formelle krav til administrationen, herunder især til 

bogføring og regnskab. Omvendt vil de øgede krav til dokumentation og regnskab øge 

gennemsigtigheden for investorer, ligesom kreditorer vil have større mulighed for at vur-

dere den økonomiske risiko ved at engagere sig i selskabet. Det må derfor antages, at det 

                                                           
24 LOV nr. 616 af 12/06/2013, Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregn-
skabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister 
25 https://erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskaber-ivs  

https://erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskaber-ivs
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vil være nemmere at skaffe lån og kreditter for et anpartsselskab i forhold til hvad der er 

gældende for en personlig ejet virksomhed. 

Uagtet at der i opgavens afgrænsning i punkt 1.6 alene fokuseres på anpartsselskaber er 

det alligevel valgt at beskrive iværksætterselskabet, idet denne selskabskonstruktion kan 

betragtes som en lempelig tilgang for iværksætteren at etablere et anpartsselskab. Etable-

res et iværksætterselskab vil det være naturligt at omregistrere selskabet til anpartssel-

skab når den fornødne anpartskapital er opsparet gennem iværksætterselskabets drift. Ef-

terfølgende vil der ikke yderligere blive fokuseret på iværksætterselskabet, idet det heref-

ter betragtes som en særlig afart af anpartskonstruktionen.  

4. VIRKSOMHEDSOMDANNELSE 

Behov for, eller ønske om, at omdanne af personligt ejet virksomhed til selskab kan være 

begrundet i flere årsager. De mest almindelige årsager vurderes at være: 

1) Optagelse af flere ejere i ejerkredsen, 

2) Forberedelse til generationsskifte, 

3) Mindske den økonomiske risiko for ejeren/ejerne, 

4) Lette adkomsten til ekstern kapital. 

Andre forhold kan naturligvis gøre sig gældende som er særegne for den enkelte virksom-

hedsejer ved henholdsvis virksomhed og selskab.  

4.1. Grundlag for omdannelse 

Grundlaget for etablering af kapitalselskaber, som er den samlede betegnelse for aktie- og 

anpartsselskaber, er Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).26  

Når beslutning om omdannelse er truffet er der en række forhold som virksomhedsejeren 

skal iagttage i forbindelse med selve omdannelsen.  Selskabsloven definerer relativt detal-

jeret betingelserne for etablering af et kapitalselskab, herunder: 

1) Rammerne for navngivning af selskabet, § 2, 

2) Nødvendig selskabskapital, § 4, 

3) Etablering af selskabets ledelse, § 5 stk. 4 og 5, 

4) Dokumentation af ejerforhold, § 5, stk. 6-9, 

5) Registrering af oplysninger om selskabet og frister herfor, § 9-23, og 

                                                           
26 LOV nr. 470 af 12/06/2009 
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6) Praktiske forhold vedrørende den egentlige stiftelse af selskabet, § 24-44. 

En omdannelse der sker ved indskydelse af en samlet personlig virksomhed betegnes 

som en stiftelse ved apportindskud og vil selskabsretligt blive behandlet efter selskabslo-

vens § 35-38, der beskriver området: ” Særligt om indskud af selskabskapital i andre vær-

dier end kontanter”.27 

Etablering af et kapitalselskab kan endvidere gennemføres ved indskydelse af kontante 

midler eller ved anvendelse af skuffeselskab med efterfølgende overdragelse af virksom-

heden til skuffeselskabet.28 Idet opgavens fokus er omdannelse af eksisterende personlig 

virksomhed vil etablering af kapitalselskab ved kontant indskud ikke blive behandlet yderli-

gere. 

Centralt for etableringen er udarbejdelse af stiftelsesdokument, vedtægter, åbningsba-

lance og vurderingsberetning som kan udarbejdes af stifteren selv, men i praksis vil advo-

katbistand være ofte hensigtsmæssigt. Vurderingsberetningen skal opliste en vurdering af 

virksomhedens indskudte aktiver, og vurderingen skal foretages af en uafhængig godkendt 

revisor. 29 

Selskabet er stiftet på datoen for underskrift af stiftelsesdokumentet. Stiftelsen kan ske 

elektronisk hos Erhvervsstyrelsen. 

Omdannelsen kan ske som en skattepligtig omdannelse eller som en skattefri omdan-

nelse. 

4.2. Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Gennemførelse af en skattepligtig virksomhedsomdannelse sker efter afståelsesprincippet 

og medfører, at det provenu som omdannelsen resulterer i er skattepligtig for virksom-

hedsejeren30. Anvendelse af afståelsesprincippet betyder, at der tages udgangspunkt i at 

virksomheden er solgt til selskabet.  

                                                           
27 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, side 115 
28 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, side 116 
29 Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og 
anpartsselskab”, Maj 2011    
30 Selskabsskatteloven § 4, stk. 4 
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Hvis der eksisterer goodwill i virksomheden skal hele virksomheden indgå i omdannelsen. 

Hvis der ikke indgår goodwill i omdannelsen kan der overdrages enkeltaktiver til selskabet 

som en almindelig afståelse til handelspriser.  

En skattepligtig virksomhedsomdannelse kan ske med tilbagevirkende kraft med indtil 6 

måneder.31 Den skattemæssige virkning indtræder på datoen for åbningsbalancen, hvor-

imod datoen for anskaffelsen af anparterne er identisk med datoen for stiftelsesdokumen-

tet. Der kan med andre ord være op til 6 måneders forskel på disse to tidspunkter.  

Da der ved omdannelsen skal ske værdiansættelse af de aktiver og passiver der indgår i 

omdannelsen vil det dog være mest hensigtsmæssigt såfremt omdannelsen falder umid-

delbart efter seneste regnskabsafslutning i virksomheden. På det tidspunkt indgår værdier 

for aktiver og passiver i regnskabet. Hvis der er tidsmæssig forskydning mellem stiftelsen 

og seneste regnskab kan det være nødvendigt at gennemføre en fornyet vurdering af akti-

ver og passiver til åbningsbalancen for selskabet.  

 

Forhold der taler for en skattepligtig omdannelse kan være: 

1) Virksomheden kører med underskud der i forbindelse med afståelse bliver fradrags-

berettiget for indehaveren, 

2) Selskabet har efter omdannelsen den nødvendige likviditet til at udrede det skyldige 

beløb til virksomhedsejeren, som herefter kan betale den afledte skat, 

3) Selskabets afskrivningsgrundlag efter omdannelsen vil være højere idet værdian-

sættelsen af aktiverne tager udgangspunkt i handelsværdier i almindeligt salg til 

tredjemand, 

4) De opgjorte avancer på virksomhedens aktiver er uvæsentlige, 

5) Der er opsparet et væsentligt overskud i virksomheden som skal udbetales, 

6) Den oparbejdede goodwill i selskabet, som beskattes ved omdannelse, er ubetyde-

lig. 

7) Muligheden for at gennemføre omdannelsen med tilbagevirkende kraft med op til 6 

måneder så indtægter og udgifter for virksomhedens seneste 6 måneders drift kan 

overføres til selskabet.32 Gennemføres omdannelsen med tilbagevirkende kraft skal 

dette fremgå af stiftelsesdokumentet33 og en række betingelser skal være opfyldt34: 

 

                                                           
31 Selskabsskatteloven § 4, stk. 4 
32 Selskabsskatteloven § 4, stk. 4 og 5 
33 Selskabsskatteloven § 26, stk. 1, nr. 5 
34 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, side 120 
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a. Der skal være tale om omdannelse af en personlig virksomhed, 

b. Der skal være tale om omdannelse af en samlet virksomhed og ikke enkelt 

aktiver, 

c. Der skal omdannes til et nystiftet selskab. Der kan ikke omdannes til et skuf-

feselskab, 

d. Virksomhedsejeren skal modtage samtlige anparter i kapitalselskabet. Er der 

flere ejere skal disse modtage anparter i samme forhold som ejerforholdet i 

den personligt ejede virksomhed, 

e. Kapitalselskabets regnskabsår skal løbe fra skæringsdatoen for åbningsba-

lancen, 

f. Skæringsdatoen skal ligge efter udløbet af ejerens sidste normale ind-

komstår, typisk kalenderåret, 

g. Stiftelsen kan senest finde sted 6 måneder efter den valgte skæringsdato, 

h. Ejeren skal senest 1 måned efter omdannelsen indsende dokumentation for 

omdannelsen til Erhvervsstyrelsen for registrering af selskabet. 

Grundlaget for beregning af afståelsessummen, og den heraf afledte beskatning af virk-

somhedsejeren, er en opgørelse af de skattemæssige fortjenester der beregnes med ud-

gangspunkt i opgjorte handelsværdier fratrukket de skattemæssige værdier. Handelsvær-

dierne er de værdier som vil være gældende i handel og vandel35, og de skattemæssige 

værdier er et udtryk for de afskrevne værdier der fremgår af regnskabet, idet afskrivnin-

gerne som udgangspunkt antages at være et udtryk for den værdiforringelse der sker over 

tid.  

Driftsmidler 

Driftsmidler værdiansættes til værdien for driftsmidlet i almindelig handel. Idet driftsmidler 

normalt afskrives i regnskabet i takt med at driftsmidlet taber i værdi accepteres det ofte, at 

fastsætte handelsværdien som den afskrevne værdi i regnskabet. Fortjenesten, der be-

skattes hos virksomhedsejeren, beregnes som handelsværdien fratrukket den skattemæs-

sige værdi, og anvendes samme værdi som handelsværdi og skattemæssig værdi vil der 

med andre ord ikke være fortjeneste på driftsmidler. Skønnes det, at afskrivningerne på 

driftsmidlet ikke svarer til den værdiforringelse der reelt er sket kan der gennemføres en 

vurdering af en vurderingsmand med særligt kendskab til det pågældende driftsmiddel 

med henblik på endeligt at fastsætte handelsværdien. Opstår der herved en fortjeneste be-

skattes denne i forbindelse med omdannelsen. 

                                                           
35 Ligningsloven § 2, stk. 1 
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Igangværende arbejder 

Handelsværdien fastsættes som den regnskabsmæssige værdi af det arbejde virksomhe-

den har i gang på balancedagen. Arbejde for fremmed regning indgår ikke i opgørelsen 

med mindre ejendomsretten er overgået på dagen for værdiansættelsen. 

Varelager 

Ved fastsættelse af handelsværdien af varelager kan det vælges at opgøre værdien på 

baggrund af:36 

1) Dagsprisen ved regnskabsårets slutning, eller 

2) Indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (fakturaprisen), eller 

3) Fremstillingsprisen, såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed. 

Virksomhedsejeren kan selv frit vælge efter hvilket af de tre ovenstående principper han 

ønsker at værdiansætte varelagret.37 

Debitorer 

Tilgodehavender fra debitorer værdiansættes til den bogførte værdi, hvilket i de fleste til-

fælde også svarer til handelsværdien. Der kan dog være tilfælde, hvor debitors betalings-

evne kan skabe usikkerhed om sikkerheden for om der betales som aftalt, hvorfor der 

eventuelt kan afsættes tab på debitorer. Tabet fragår det samlede tilgodehavende, men 

kan skattemæssigt først endeligt fragå som tab når dette er endeligt konstateret. 

Goodwill 

Goodwill er ikke et entydigt begreb, men har traditionelt været knyttet til afståelse af kun-

dekreds, forretningsforbindelser og lignende. Der har med andre ord været tale om afstå-

else af forretningsmæssige relationer, som kan gøres til genstand for omsætning og have 

en økonomisk værdi for erhververen.38 Når en virksomhed overdrages mellem parter, der 

ikke i skattemæssig henseende har konkret modstående interesser kan der være behov 

for at vurdere, om den af parterne fastsatte goodwillværdi svarer til prisen mellem uaf-

hængige parter.39 

                                                           
36 Varelagerloven § 1, stk. 1 
37 Varelagerloven § 1, stk. 3 
38 Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 16. udgave, side 620 

39 Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 16. udgave, side 624 
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Handelsværdien for oparbejdet goodwill beregnes ud fra SKATs cirkulære til beregning af 

goodwill, og værdien indgår som et skattepligtigt aktiv i forbindelse med omdannelsen.40  

Købt goodwill indgår med den afskrevne værdi som handelsværdi. Selskabet kan efterføl-

gende aktivere den købte goodwill og afskrive denne over 7 år. 41 

Grunde og bygninger 

Fast ejendom skal værdiansættes til en værdi der ville være gældende for handel mellem 

ikke interesseforbundne parter.42 Udgangspunktet kan være den sidste almindelige offent-

lige vurdering, men hvis denne ikke antages at være retvisende kan det være nødvendigt 

med en egentlig vurdering af ejendommens værdi af en sagkyndig. Salget af ejendommen 

i forbindelse med omdannelse kan ud over at indgå i selve salgssummen for virksomhe-

den, medføre beskatning af genvundne afskrivninger efter Afskrivningsloven og ejendoms-

avancebeskatning efter Ejendomsavancebeskatningsloven. Der skal derfor i forbindelse 

med afståelsen af ejendommen opstilles to selvstændige opgørelser, der samlet reflekte-

rer de to love.43 Ejendomsavancen opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og 

den regulerede købssum. De genvundne afskrivninger opgøres som forskellen mellem af-

ståelsessummen og ejendommens nedskrevne værdi. 

Værdipapirer 

Værdipapirer værdiansættes til handelsværdien. Børsnoterede aktier værdiansættes med 

udgangspunkt i kursen på overtagelsestidspunktet, men hvis omdannelsen sker med tilba-

gevirkende kraft sker værdiansættelsen med udgangspunkt i kursen på omdannelsestids-

punktet.44 

Likvide beholdninger 

Indgår med fuld værdi i den samlede opgørelse. 

Gæld 

Den regnskabsmæssige værdi af gæld fastsættes efter kursværdien. Det vil eksempelvis 

sige, at prioritetsgæld indgår med en skattemæssig værdi svarende til kursværdien. 

                                                           
40TSS-cirkulære 2000-10, 28. marts 2000 
41 Afskrivningsloven § 40, stk. 1 
42 Juridisk vejledning 2016-1, C.H.2.1.8.2 
43 Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 16. udgave, side 518 
44 TSS-cirkulære 2000-09 



HD Regnskab og Økonomistyring   Søren Henkel 
Afsluttende hovedopgave Omdannelse af personlig virksomhed 

 Side 23 af 86 sider 

Anden gæld som eksempelvis kassekredit, kreditorer og øvrig gæld fastsættes til kontant-

værdi. 

Den samlede beregnede fortjeneste ved omdannelsen bliver beskattet hos virksomheds-

ejeren.  

Den samlede salgssum indgår efter omdannelsen i selskabet som selskabets egenkapital i 

åbningsbalancen, og vederlaget til virksomhedsejeren ydes i form af anparter eller aktier. 

Vederlaget skal som minimum svare til minimumskravet til selskabskapital i selskabet, 

men i tilfælde af at vederlaget overstiger kapitalkravet kan virksomhedsejeren indregne 

forskellen som et stiftertilgodehavende i selskabet.  

Ved senere udbetaling af udbytte beskattes udbyttet med udbytteskat, hvorimod udbeta-

ling af stiftertilgodehavende til virksomhedsejeren vil kunne ske skattefrit, idet virksom-

hedsejeren allerede har betalt skat af stiftertilgodehavende i forbindelse med opgørelse af 

salgssummen for virksomheden.  

Fordele ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse: 

1) Eventuelle underskud i virksomheden kan fratrækkes i indehaverens skattepligtige 

indkomst i forbindelse med omdannelsen, 

2) Mulighed for at omdannelsen kan omfatte enkeltaktiver, 

3) Selskabets afskrivningsgrundlag efter omdannelsen vil være højere da aktiver ind-

regnes til handelsværdier, 

Ulemper ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse: 

1) Virksomhedsejeren skal udrede skat af den samlede fortjeneste i forbindelse med 

omdannelsen, hvilket kræver likviditet enten i form af eksisterende likviditet i virk-

somheden eller i form af kontant afregning fra selskabet, 

2) Genvundne afskrivninger beskattes, 

3) Indgår der ejendom i virksomheden kan der komme ejendomsavancebeskatning, 

4) Oparbejdet goodwill og andre immaterielle aktiver beskattes, 

5) Omdannes der med tilbagevirkende kraft kan der alene omdannes til et nystiftet sel-

skab og ikke et skuffeselskab, 

6) Eventuel opsparet overskud i virksomheden beskattes ved omdannelsen. 

4.3. Skattefri virksomhedsomdannelse 

Hvor den skattepligtige virksomhedsomdannelse tog udgangspunkt i afståelsesprincippet, 

hviler den skattefri virksomhedsomdannelse på successionsprincippet, hvilket betyder at 
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de skattemæssige forpligtelser der eksisterer i virksomheden inden omdannelsen overta-

ges af selskabet i forbindelse med omdannelse. Selskabet indtræder med andre ord i virk-

somhedens skattemæssige stilling, og virksomhedens ejer bliver dermed ikke beskattet 

som direkte følge af omdannelsen. Skatten bliver i stedet overført til selskabet, og udløses 

i forbindelse med en eventuel afvikling af selskabet. Der er med andre ord ikke tale om 

skattefrihed i forbindelse med omdannelsen, men i stedet er der tale om en udskydelse af 

skatteforpligtelsen. 

En skattefri omdannelse sker i rammen af reglerne der er fastsat i ”Lov om skattefri virk-

somhedsomdannelse”.45 

Hvor grundlaget for beregning af afståelsessummen i den skattepligtige omdannelse, og 

den heraf afledte beskatning af virksomhedsejeren, var en opgørelse af de skattemæssige 

fortjenester, opgøres anparternes anskaffelsessum ved den skattefrie omdannelse som 

det kontante beløb salg af virksomheden ville have indbragt ved almindeligt salg46 med fra-

drag af den skattepligtige fortjeneste. Det medfører, at der kan opstå en beregnet negativ 

anskaffelsessum, hvis der er foretaget store afskrivninger på aktiverne inden omdannel-

sen. 

Da anparternes anskaffelsessum beregnes med fradrag for den skattepligtige fortjeneste 

betyder det, at indregningsgrundlaget vil være lavere og dermed vil afskrivningsgrundlaget 

i selskabet være mindre end ved den skattepligtige omdannelse.  

Forhold der taler for en skattefri omdannelse kan være: 

1) Virksomheden kører med overskud der i forbindelse omdannelse vil blive skatteplig-

tigt, 

2) De opgjorte avancer på virksomhedens aktiver er væsentlige, hvilket medfører store 

skattebetalinger ved skattepligtig omdannelse, 

3) Der eksisterer ikke i virksomheden, eller i selskabet efter omdannelse, den for-

nødne likviditet der skal til for at udrede den skattebetaling som omdannelsen ville 

medføre for indehaveren i forbindelse med skattepligtig omdannelse, 

4) Der er opsparet et væsentligt overskud i virksomheden som indehaveren ønsker vi-

dereført i selskabet ved at indskyde opsparingen i selskabets egenkapital, 

                                                           
45 Lovbekendtgørelse 2011-09-19 nr. 963 om skattefri virksomhedsomdannelse 
46 Ligningsloven § 2, stk. 1 
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5) Hvis der er tale om et dødsbo er det muligt at lade forretningen kører videre i sel-

skabsform i stedet for at afvikle virksomheden såfremt dødsboet er fuldt skatteplig-

tigt til Danmark,47 

For at anvende den skattefri virksomhedsomdannelse efter virksomhedsomdannelseslo-

ven er der en række betingelser der skal være opfyldt for at sikre mod spekulation og mis-

brug i forhold til lovens ånd.  

Skattepligt 

Ejeren er på omdannelsestidspunktet fuldt skattepligtig til Danmark, og efter en dobbeltbe-

skatningsoverenskomst hjemmehørende i Danmark,48 

Personlig virksomhed 

Der er tale om en personligt drevet virksomhed, der er drevet af maksimalt 10 deltagere, 49 

Ejes den personlige virksomhed af flere ejere i et interessentskab, skal det omdannede 

selskab ejes af ejerne i samme forhold som gjorde sig gældende i interessentskabet. 

Alle aktiver 

Alle aktiverne i virksomheden skal indgå i omdannelsen. Undtagelse herfor er ejendom 

som ejeren kan vælge at lade indgå i omdannelse eller lade stå uden for omdannelsen.50  

Blandede benyttede køretøjer 

Endvidere kan blandede benyttede køretøjer indgå i omdannelsen eller holdes uden for. 

Hvis ejeren anvender virksomhedsordningen og bilen indgår heri, er bilen erhvervsmæssig 

og skal indgå i omdannelsen. Er køretøjet uden for virksomheden skal der sondres mellem 

om der refunderes udgifter med refusionsmetoden eller Skatterådets satser. Anvendes re-

fusionsmetoden skal køretøjet med i omdannelsen, men hvis køretøjet er afregnet efter 

satserne kan køretøjet forblive i privat regi.  

Beløb i virksomhedsordningen 

Virksomhedsejeren der har anvendt virksomhedsordningen kan bestemme om beløb hen-

sat til senere faktisk hævning eller på mellemregningskontoen i virksomheden skal indgå i 

                                                           
47 Dødsboskatteloven § 1, stk. 2 
48 Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 1 
49 Virksomhedsomdannelsesloven § 1, stk. 1 
50 Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2 
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omdannelsen eller ej. Indgår disse beløb i omdannelsen vil de indgå i selskabets egenka-

pital og dermed øge anparternes værdi. Hvis beløbene holdes uden for omdannelsen skal 

de fremgå i selskabets åbningsbalance som passiver og være hævet inden stiftelsestids-

punktet.51 

Aktiernes anskaffelsessum 

Aktiernes anskaffelsessum opgøres som det kontante beløb, som ville være opnået ved 

sædvanligt salg af virksomheden fradrag af skattepligtig fortjeneste.52 Opgørelsesmetoden 

kan bevirke, at der opstår en negativ anskaffelsessum på grund af store afskrivninger. 

Hvis dette er tilfældet, og virksomhedsejeren ikke har anvendt virksomhedsordningen, skal 

den negative anskaffelsessum udlignes ved indskydelse af ekstra privat kapital inden om-

dannelsen. Har indehaveren anvendt virksomhedsordningen kan skattefri omdannelse alli-

gevel gennemføres såfremt ejeren omdanner samtlige virksomheder.53 

Omdannelse med tilbagevirkende kraft 

Der er muligt at gennemføre omdannelsen med op til 6 måneders tilbagevirkende kraft.54 

Værdiansættelse af aktiver og passiver 

Anparternes anskaffelsessum opgøres efter handelsværdierne for aktiverne og passiverne 

efter samme metode som beskrevet under den skattepligtige omdannelsesmetode. Dog 

skal der i den skattefri omdannelse fratrækkes de skattemæssige avancer der kom til be-

skatning i den skattepligtige omdannelse, idet selskabet i den skattefri omdannelse succe-

derer i den tidligere virksomhedsejers skattemæssige stilling. Selskabet overtager med an-

dre ord denne skatteforpligtelse. Dette medfører en øget avance den dag anparterne sæl-

ges og beskattes med udbytteskat.  

Den skattefri omdannelse kan gennemføres uden ansøgning, men hvis betingelserne for 

skattefri omdannelse ikke efterleves kan det medføre at SKAT ændrer omdannelsen til en 

skattepligtig omdannelse med den heraf afledte skattebetaling. Hvis er tvivl om enkelte for-

hold i omdannelsen kan det derfor være hensigtsmæssigt, at få disse afklaret ved et bin-

dende svar hos skat inden omdannelsen gennemføres.  

                                                           
51 Juridisk vejledning 2016-1, C.C.7.2.2 
52 Virksomhedsomdannelsesloven § 4, stk. 2 og 3 
53 Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 5 
54 Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 6 
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Fordele ved den skattefri virksomhedsomdannelse: 

1) Skatten af omdannelsen skal ikke betales i forbindelse med omdannelsen, men 

udskydes til den dag selskabet likvideres eller sælges, 

2) Indehaverens provenu på omdannelsen kan blive i selskabet som stiftertilgode-

havende, 

3) Opsparet overskud i virksomheden kan overføres til selskabet som stiftertilgode-

havende, 

4) Hvis ejeren har anvendt virksomhedsordningen kan omdannelsen ske selv om 

der bliver tale om en negativ anskaffelsessum, 

5) Omdannes der med tilbagevirkende kraft er der mulighed for at omdanne til alle-

rede eksisterende selskab eller et skuffeselskab, 

Ulemper ved den skattefri virksomhedsomdannelse: 

1) Der kan kun omdannes en hel virksomhed, 

2) Hele vederlaget for virksomheden skal erlægges i form at aktier eller anparter, 

3) Hvis ejeren ikke har anvendt virksomhedsordningen skal der indskydes privat 

kapital til udligning af eventuel negativ anskaffelsessum på anparterne, 

4) Selskabets afskrivningsgrundlag bliver lavere end ved den skattepligtige omdan-

nelse. 

4.4. Delkonklusion 

De fleste iværksættere der har etableret egen virksomhed, og som samtidigt har planer om 

at udvikle virksomheden gennem vækst og udvikling, vil på et tidspunkt stå over for beslut-

ningen om at omdanne virksomheden til et kapitalselskab. Op til gennemførelse af omdan-

nelse skal der træffes valg om omdannelsen skal ske ved en skattepligtig omdannelse el-

ler ved en skattefri omdannelse. 

Den rette omdannelsesform for den enkelte virksomhed afhænger i høj grad af den økono-

miske situation virksomheden befinder sig i ved omdannelsestidspunktet, men i lige så høj 

grad af hvad planerne er med det omdannede selskab.  

Den skattepligtige omdannelse giver virksomhedsejeren stor fleksibilitet på hvad der om-

dannes, idet der er mulighed for at vælge lige den del af virksomheden som ønskes om-

dannet og tilsvarende at bevare dele af virksomheden i personligt eje. Det er dog en betin-

gelse for delvis omdannelse, at der ikke eksisterer en oparbejdet goodwill i virksomheden. 

Har virksomheden underskud kan dette anvendes som personligt fradrag for virksomheds-
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ejeren, hvorimod overskud og avancer på omdannelsen beskattes personligt. Der kan så-

ledes ligge en potentiel stor skattebetaling i forbindelse med den skattepligtige omdan-

nelse, hvorfor den skattepligtige omdannelse ofte kræver stor likviditet hos virksomheds-

ejeren. 

For selskabet giver den skattepligtige omdannelse et større afskrivningsgrundlag, idet 

værdien af aktiverne indregnes til handelsværdi. 

Samlet set giver den skattepligtige omdannelse en fordel for den virksomhedsejer der har 

god likviditet og mulighed for at afregne skatten, og tilsvarende ulemper for virksomheds-

ejeren der er trængt på likviditeten. 

Den skattefrie omdannelse efter virksomhedsomdannelsesloven giver virksomhedsejeren 

mulighed for at omdanne uden at skulle erlægge skattebetalingen for overskud og avan-

cer, idet den potentielle afregning med SKAT succederes til selskabet og kommer først til 

afregning når selskabet likvideres eller sælges.  

Afskrivningsgrundlaget for selskabet mindskes på grund af, at aktiverne indregnes til en 

værdi med fradrag af den skattepligtige fortjeneste. 

Har virksomhedsejeren anvendt virksomhedsordningen kan anparternes anskaffelsessum 

blive negativ som konsekvens af store afskrivninger. Den negative anskaffelsessum tillæg-

ges anparternes værdi i forbindelse med senere salg af selskabet. Omdannes en personlig 

virksomhed uden for virksomhedsordningen skal en eventuel negativ anskaffelsessum ud-

lignes ved indskud af private midler fra virksomhedsejeren. 

Har virksomhedsejeren et opsparet overskud i virksomheden kan denne overføres til sel-

skabet som et stiftertilgodehavende.   

Samlet set giver den skattefrie omdannelse en fordel for virksomheder der enten ikke har 

mulighed for, eller ikke er interesseret i, at afregne skattebetalingen for overskud og avan-

cer med SKAT.  

Den skattefrie omdannelse må derfor antages at være den mest interessante for de fleste 

iværksættere. 
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5. ANALYSE 

For iværksætteren der enten har, eller overvejer at starte en personlig virksomhed med 

henblik på at omdanne virksomheden til et kapitalselskab på et senere tidspunkt, er der 

flere muligheder der skal overvejes som beskrevet i kapitel 2, 3 og 4. Men det kan være 

vanskeligt at overskue konsekvenserne af de beslutninger der træffes tidligt i en sådan ud-

viklingsproces, ligesom det kan være vanskeligt at forudsige om trufne beslutninger tidligt i 

processen kan være baseret på forudsætninger om vækst, markedsudvikling, produktud-

vikling eller strategier som i sidste ende ikke holder. Og bristede forudsætninger for beslut-

ninger kan vise sig afgørende for succes eller fiasko for iværksætteren. Det ændrer imid-

lertid ikke på, at en gennemtænkt beslutning i de fleste tilfælde vil være fundamentalt 

bedre end det modsatte. 

For at afdække sammenhængen mellem en indledende virksomhedsform og en omdan-

nelse til kapitalselskab, er der udfærdiget regnskab for en ikke eksisterende virksomhed 

som danner grundlaget for analysen. Regnskabet fremgår af bilag 3 og 4. Beregninger af 

afskrivninger og goodwill knyttet til regnskabet fremgår af bilag 5 og 6.  

Regnskabet er bevidst udarbejdet så det reflekterer en mindre personlig virksomhed i 

vækst, og med en regnskabsmæssig balance, der vil gøre det naturligt for en erhvervsdri-

vende at overveje en omdannelse til kapitalselskab. 

De centrale regnskabstal i regnskabet der anvendes til analysen er: 

 

Derudover indgår der i beregningerne for omdannelse følgende centrale poster for bygning 

og varevogn: 

 

2013 2014 2015

Resultat af primær drift 360.000 680.000 825.750

Årets resultat 263.000 553.500 677.250

Beregnet goodwill 500.000 600.000 920.000

Aktiver 3.847.000 4.005.000 4.284.500

Figur 1 - Kilde egen produktion

Centrale regnskabsposter

Købssum i 2007 2.500.000    

1.000.000    

Ejendomsvurdering 2015 4.000.000    

Heraf Grund 1.150.000    

Figur 2: Kilde egen produktion

Heraf Grund

Bygning
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Regnskabets poster vil indledningsvis blive anvendt til beregning af de skattemæssige 

konsekvenser for virksomhedsejeren i de forskellige virksomhedsformer, og efterfølgende 

vil beregninger vise konsekvenserne af henholdsvis en skattepligtig og en skattefri virk-

somhedsomdannelse for hver virksomhedsform.  

I forbindelse med skatteberegningerne er anvendt følgende skattesatser55: 

 

Skatteværdien af fradrag for personer med negativ kapitalindkomst sænkes gradvist med 

1 pct.point årligt frem til 2019, hvorefter satsen bliver 25,6 pct. i gennemsnit. For negativ 

nettokapitalindkomst (rentefradraget) på op til 50.000 kr. for enlige og op til 100.000 kr. for 

ægtepar bevares skatteværdien på ca. 33,6 pct., svarende til niveauet i 2011.56 Da skatte-

værdien af negativ kapitalindkomst er indregnet med en værdi på 29,6% betyder, at der på 

negativ kapitalindkomst skal indregnes et nedslag i den negative kapitalindkomst på 4% 

(33,6% - 29,6%) af 50.000 kr., idet der i de efterfølgende beregninger tages udgangspunkt 

i at indehaveren er enlig. 

                                                           
55 http://skat.dk/skat.aspx?oId=satser ; sats for kommune og kirkeskat er fastsat ud fra en gennemsnitskommune 
56 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-
2015  

Regnskabsmæssig værdi 67.500

Vurderet værdi 75.000

Figur 3: Kilde egen produktion

Varevogn

Arbejdsmarkedsbidrag 8%

Bundskat 8,08%

Topskat 15%

Sundhedsbidrag 4%

Kommuneskat 24,00%

Kirkeskat 0,75%

Bundfradrag topskat 2015 459.200

Personfradrag 2015 43.400

Beskæftigelsesfradrag 2015 -26.800

Nedslag negativ kapitalindkomst

4% af 50.000 -2000

Figur 4: Kilde egen produktion

Anvendte skattesatser

http://skat.dk/skat.aspx?oId=satser
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015
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For at afdække forskelle mellem de forskellige virksomhedsformer og omdannelsesformer 

vil regnskabet blive anvendt til beregning af de skattemæssige konsekvenser for virksom-

heden der drives efter henholdsvis personskatteloven og virksomhedsskatteloven.  

Uagtet, at der i visse sammenhænge kunne være en fordel i at foretage en delvis omdan-

nelse af enkeltaktiver, tages der i de efterfølgende eksempler udgangspunkt i, at der fore-

tages en fuldstændig omdannelse af hele virksomheden. Der tages endvidere udgangs-

punkt i, at omdannelsen sker pr. 1. januar 2016. 

5.1. Virksomhed der anvender personskatteloven 

Som beskrevet tidligere er drift af personlig virksomhed efter personskatteloven karakteri-

seret ved: 

1) Ejeren hæfter personligt med alt hvad han ejer for virksomhedens drift. 

2) Ingen særlige krav til regnskab eller bogføring. 

3) Virksomhedens resultat før renter beskattes som personlig indkomst. 

4) Virksomhedens renter beskattes som kapitalindkomst. 

Det betyder, at indtægter og udgifter relateret til virksomheden beskattes som var der tale 

om almindelig lønindkomst og renter relateret til privatøkonomien. Fratrukket beskatnings-

grundlaget er dog de udgifter der relaterer sig til virksomhedens direkte drift som eksem-

pelvis driftsudgifter, udgifter til salg og markedsføring, kapacitetsudgifter og afskrivninger. 

5.1.1. Beskatning af indehaver 

Skatteyderens beskatning efter personskatteloven kan opgøres med følende elementer: 

1) Den personlige indkomst er beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget, der 

udgør 8% af den personlige indkomst. Den personlige indkomst fratrukket arbejds-

markedsbidrag er endvidere beregningsgrundlaget for topskatten, der udgør 15% af 

den personlige indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag fratrukket en bundgrænse der 

for 2015 udgør 459.200 kr. Den personlige indkomst efter personskatteloven er re-

sultatet af den primære drift og udgør 825.750 kr.  

2) Kapitalindkomsten er nettobeløbet af finansielle indtægter og finansielle udgifter og 

udgør – 148.500 kr. Kapitalindkomsten indgår i beregningen af den skattepligtige 

indkomst. Da skatteværdien af renteudgifter reduceres frem til 2019 beregnes der 

et nedslag i skatten for kapitalindkomsten for de første 50.000 kr. på 4%. 

3) Den skattepligtige indkomst er summen af den personlige indkomst og kapitalind-

komsten, og fratrukket summen af de fradrag skatteyderen måtte have. I beregnin-

gen af skatten indgår alene beskæftigelsesfradrag som fradrag. 

4) Den skattemæssige værdi af personfradrag, der for 2015 udgør 43.400 kr. 
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Den samlede skatteberegning kan opgøres som: 

 

Detaljeret skatteberegning efter personskatteloven fremgår af bilag 8. 

I forhold til virksomhedens samlede resultat på 677.250 kr. i 2015 er der dermed tale om 

en samlet skattebyrde af resultatet på 45,5% og en løn efter skat til virksomhedsejeren på 

368.870 kr. eller 54,5% af årets resultat. 

5.1.2. Skattepligtig omdannelse 

Skattepligtig omdannelse medfører, at virksomhedens aktiver sælges til kapitalselskabet 

og der skal ske omregning af aktiver til kontantværdi ved realisationsbeskatning og ved 

opgørelse af genvundne afskrivninger.57 

5.1.2.1. Beskatning af indehaver i forbindelse med omdannelsen 

Værdiansættelsen af aktiverne i virksomheden kan opgøres som følger: 

1) Driftsmidler: Idet det forudsættes, at de samlede regnskabsmæssige værdier svarer 

til værdierne i handel og vandel, er værdien af driftsmidler fastsat til 315.000 kr. 

2) Varevogn: Varevognen indgår i regnskabet med en afskrevet værdi på 67.500. En 

uvildig vurdering skønner imidlertid, at varevognen er 75.000 kr. værd i handel og 

vandel, hvorfor varevognen værdisættes til 75.000 kr.  

3) Varelager: Den regnskabsmæssige værdi vurderes at være dagsprisen ved regn-

skabsåret slutning, hvorfor varelagret værdisættes til 710.000 kr.  

                                                           
57 Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 16. udgave, side 864 

Personlig indkomst 825.750

Kapitalindkomst -148.500

Skattepligtig indkomst 584.390

Arbejdsmarkedsbidrag 66.060

Bundskat 47.219

Topskat 45.074

Sundhedsbidrag 23.376

Kommuneskat 140.254

Kirkeskat 4.383

Nedslag negativ kapitalindkomst -2.000

Samlet forskudsskat 324.364

Værdi af personfradrag -15.984

Samlet beskatning (inkl. AM) 308.380

Figur 5: Kilde egen produktion

Skatteberegning personskattelov
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4) Goodwill: Beregning efter TSS cirkulære 10-2000 fastsætter værdien af goodwill til 

920.00058. 

5) Debitorer: Tilgodehavender fra debitorer værdiansættes til den bogførte værdi som 

er 160.000 kr.  

6) Likvider: Den likvide beholdning indgår med fuld værdi på 152.000 kr. 

7) Prioritetsgæld: Den skattemæssige værdi af prioritetsgælden er 1.772.000 kr. 

8) Anden gæld: Kontantværdien er samlet 630.000 kr.  

9) Grunde og bygninger: Ved fastsættelse af ejendomsværdien tages der udgangs-

punkt i seneste offentlige vurdering som er 4.000.000 kr. I forbindelse med opgørel-

sen af beskatningen af bygningen skal der beregnes beskatning af genvundne af-

skrivninger i forhold til Afskrivningsloven, og eventuel beskatning herfra beskattes 

som personlig indkomst59. Endvidere skal der beregnes beskatning i forhold til Ejen-

domsavancebeskatningsloven og eventuel beskatning herfra beskattes som kapital-

indkomst60. 

 

Afståelse af bygningen, som har været anvendt erhvervsmæssigt, skal der i forbindelse 

med den skattepligtige omdannelse beregnes skat på avancen61 og på genvundne afskriv-

ninger62.  

De genvundne afskrivninger kan beregnes som følger: 

 

                                                           
58 Se bilag 6 og bilag 7 
59 Afskrivningsloven § 21, stk. 1 og Kildeskatteloven § 3, stk. 2, nr. 11, Personskatteloven §3, stk. 2, nr. 11 
60 Ejendomsavancebeskatningsloven § 6, stk. 1 og Kildeskatteloven §4, stk. 1, nr. 14, Personskatteloven § 4, stk. 1 nr. 
14 
61 Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 1 
62 Afskrivningsloven § 21, stk. 1 

Anskaffelsesdato 2007

Anskaffelsessum kontant 2.500.000

Anvendes 100 pct. erhvervsmæssigt

Bygning´s afskrivningsgrundlag 1.500.000

Afskrevet, 2007-2015 a 4% = 36% 540.000

Nedskreven værdi 960.000

Offentlig ejendomsvurdering, 1/1-2015 4.000.000

Heraf grundværdi 1.150.000

Genvundne afskrivninger, jf. AL § 21

Overdragelsessum bygning 2.850.000

Nedskreven værdi 960.000

Avance 1.890.000

Max foretagne afskrivninger 540.000

Ikke-genvundne afskrivninger 0

Figur 6: Kilde egen produktion

Genvundne afskrivninger
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Den skattepligtige avance kan beregnes som følger: 

 

 

 

Ved beregning af de skattemæssige konsekvenser anvendes marginalskatteprocenterne 

for 2016, som er opgjort til:63 

 

Samlet kan de skattemæssig konsekvenser for indehaveren ved den skattepligtige omdan-

nelse herefter opgøres til: 

 

 

Der er med andre ord behov for, at indehaveren ved valg af den skattepligtige omdannelse 

har tilstrækkelig likviditet til at betale 1.375.443 kr. i skat i forbindelse med omdannelsen. 

 

                                                           
63 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2016  

Overdragelsessum 4.000.000

Anskaffelsessum 2.500.000

EBL § 5, stk. 1 - 10 t.kr. tillæg 90.000

2007-2015)

Ikke-genvundne afskrivninger 0 2.590.000

Ejendomsavance 1.410.000

Figur 7: Kilde egen produktion

Ejendomsavance

Personlig indkomst 52,70%

Kapitalindkomst 42,70%

Figur 8: Kilde egen produktion

Marginalskatter 2016

Aktiv/Passiv Afståelsessum Købssum Beskatningsgrundlag Marginalskat Beregnet skat

Driftsmidler 315.000 315.000 0 52,70% 0

Varevogn 75.000 67.500 7.500 52,70% 3.953

Varelager 710.000 710.000 0 52,70% 0

Goodwill 920.000 0 920.000 52,70% 484.840

Debitorer 160.000 160.000 0 52,70% 0

Likvider 152.000 152.000 0 52,70% 0

Prioritetsgæld 1.772.000 1.772.000 0 42,70% 0

Anden gæld 630.000 630.000 0 42,70% 0

Genvundne afskrivninger 540.000 0 540.000 52,70% 284.580

Ejendomsavance 4.000.000 2.590.000 1.410.000 42,70% 602.070

Samlet skat 9.274.000 6.396.500 2.877.500               1.375.443 

Figur 9: Kilde egen produktion

Samlet beskatning af indehaver ved skattepligtig omdannelse

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2016
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5.1.2.2. Selskabets åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum 

Efter indehaveren af virksomheden har afregnet den af omdannelsen beregnede skat kan 

selskabets åbningsbalance og anskaffelsessum for anparterne opgøres til: 

 

 

 

Anparternes anskaffelsessum og stiftelseskurs er herefter: 

 

 

 

Overkursen kan efterfølgende udloddes til indehaveren af anpartsselskabet som udbytte 

mod en beskatning på 27% af udbytte på indtil 50.600 og 42% af udbytte herover. For æg-

tefæller gælder dog det dobbelte beløb (101.200 kr.). 

 

Aktiver: Passiver:

Goodwill 920.000 Egenkapital 3.930.000

Grunde og bygninger 4.000.000 Prioritetsgæld 1.772.000

Driftsmidler og inventar 315.000 Kassekredit 280.000

Varevogn 75.000 Leverandører 250.000

Varebeholdninger 710.000 Anden gæld 100.000

Tilgodehavender fra salg 130.000 Gæld i alt 2.402.000

Andre tilgodehavender 30.000 Passiver i alt 6.332.000

Likvide beholder 152.000

Aktiver i alt 6.332.000

Figur 10: Kilde egen produktion

Selskabets åbningsbalance 1. januar 2016

Overkurs 3.880.000

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 3.930.000

Anparternes stiftelseskurs 78,6

Figur 11: Kilde egen produktion

Anparternes anskaffelsessum
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5.1.3. Skattefri omdannelse 

Vælger virksomhedens indehaver at omdanne virksomheden ved en skattefri omdannelse 

sker omdannelsen i rammen af ”Lov om skattefri virksomhedsomdannelse” og det medfø-

rer, at det nystiftede kapitalselskab succederer i indehaverens skattemæssige stilling. Kon-

sekvensen er, at den skat der beregnes som følge af omdannelsen overføres til selskabet 

som udskudt skat og udløses først i forbindelse med en fremtidig afvikling af selskabet i 

form af salg eller likvidation.  

 

I modsætning til den skattepligtige virksomhedsomdannelse skal den skattefri omdannel-

sen inkludere alle virksomhedens aktiver. Undtaget herfor er muligheden for indehaveren 

at lade virksomhedens ejendom stå uden for omdannelsen uanset om der er tale om en 

ejendom der helt eller delvist anvendes erhvervsmæssigt64, men da opgaven samlede fo-

kus er at vurdere de forskellige omdannelsesmetoder mod hinanden vil udgangspunktet 

for de efterfølgende beregninger være, at hele virksomheden omdannes.  

 

Værdiansættelsen af virksomhedens aktiver sker efter samme principper som for den skat-

tepligtige omdannelse. Men hvor der i forbindelse med den skattepligtige omdannelse pri-

mært skulle beregnes den skat, som indehaveren skulle udrede i forbindelse med omdan-

nelsen, skal der ved den skattefri omdannelse beregnes den skat som selskabet overtager 

fra virksomheden i forbindelse med at der succederes i virksomhedens skattemæssige stil-

ling. De områder der i opgørelsen af den skattepligtige omdannelse medførte en skattebe-

taling for indehaveren skal således indgå i opgørelsen i den skattefri omdannelse med en 

udskudt skattebetaling for selskabet. Områderne i gælder: 

 

1) Udskudt skat af goodwill 

2) Udskudt skat af varevogn 

3) Udskudt skat af ejendom 

 

                                                           
64 Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1 
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For goodwill skal der beregnes udskudt skat af den regnskabsmæssige værdi. Men da den 

skattemæssige værdi af goodwill er 0 indgår værdien af goodwill ikke i anparternes an-

skaffelsessum. Goodwill indgår derimod i selskabets aktiver og kan efterfølgende afskrives 

over 7 år i selskabets kommende regnskaber. 

 

For varevognen skal der beregnes udskudt skat som forskellen mellem virksomhedens 

regnskabsmæssige værdi og handelsværdien.  

 

For ejendommen beregnes udskudt skat af de genvundne afskrivninger og ejendomsavan-

cen. Afskrivningerne og ejendomsavancen indgår derfor ikke i anparternes anskaffelses-

sum, hvorimod ejendommens anskaffelsessum indgår fuldt i selskabets åbningsbalance 

som afskrivningsberettiget aktiv. Anparternes anskaffelsessum og bygningen kan herefter 

beregnes til: 

 

 

 

Den samlede udskudte skat kan herefter opgøres til: 

 

 

 

Anskaffelsessum bygninger 4.000.000

Genvundne afskrivninger 540.000

Avancer 1.410.000

Fragår i handelsværdien for bygningerne 1.950.000

Anparters anskaffelsessum bygninger: 2.050.000

Figur 12: Kilde egen produktion

Anparters skattemæssige anskaffelsessum, bygninger

Ejendom, genvundne afskrivninger og avance 1.950.000

Goodwill 920.000

Varevogn 7.500

I alt 2.877.500

Skat 22 pct. (2016) af 2.877.500 633.050

Figur 13: Kilde egen produktion

Beregning af udskudt skat
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5.1.3.1. Selskabets åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum 

 

Selskabets åbningsbalance kan herefter opstilles som følger: 

 

 

 

Og anparternes anskaffelsessum og anskaffelseskurs er herefter: 

 

 

Overkursen kan, som for den skattepligtige omdannelse, udbetales til indehaveren ved 

modregning af udbytteskat på 27% af beløbet op til 50.600 (2016) og 42% af udbetalt be-

løb herover. 

 

Anparternes skattemæssige anskaffelsessum beregnes som forskellen mellem aktiver og 

passiver (3.462.000-2.402.000) og er på 1.060.000 kr.  

 

Virksomheds Selskabs åbningsbalance Anparters

Regnskab ansk.sum

31-12-2015 Regulering Regnskab Skat VOL § 4, stk. 2

Aktiver:

Erhvervet goodwill 0 0 920.000 0 0

Grunde og bygninger 1.960.000 2.040.000 4.000.000 0 2.050.000

Varevogn 67.500 75.000 75.000 75.000 75.000

Driftsmidler og inventar 315.000 0 315.000 315.000 315.000

Varebeholdninger 710.000 0 710.000 710.000 710.000

Tilgodehavender 160.000 0 160.000 160.000 160.000

Likvide beholder 152.000 0 152.000 152.000 152.000

Aktiver i alt 3.364.500 2.115.000 6.332.000 1.412.000 3.462.000

Passiver:

Prioritetsgæld 1.772.000 0 1.772.000 1.772.000 1.772.000

Kassekredit 280.000 0 280.000 280.000 280.000

Leverandører 250.000 0 250.000 250.000 250.000

Anden gæld 100.000 0 100.000 100.000 100.000

Udskudt skat 633.050 0 0

Gæld i alt 2.402.000 0 3.035.050 2.402.000 2.402.000

Egenkapital 3.296.950

Figur 14: Kilde egen produktion

1. januar 2016

Anparternes samlede anskaffelsessum

Overkurs 3.246.950

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 3.296.950

Anparternes stiftelseskurs 65,9

Figur 15: Kilde egen produktion
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5.1.4. Delkonklusion 

Den personlige virksomhed, der bliver drevet efter personskatteloven er karakteriseret 

ved, at indehaveren bliver beskattet af årets resultat før renter som personlig indkomst og 

af renterne beskattes som kapitalindkomst. Samlet kan beskatningen opgøres som: 

 

 

Det betyder, at den samlede skattebetaling af virksomhedens resultat svarer til 45,5% 

samt, at en stigning i resultatet med uændrede omkostninger vil betyde en stigning i be-

skatningen svarende til marginalskatteprocenten for den personlige indkomst på 52,7% 

(2016). 

 

De skattemæssige konsekvenser af den skattepligtige og den skattefrie omdannelse kan 

sammenlignes som følger: 

 

 

 

Den skattepligtige omdannelse resulterer i et behov for en stor likviditet for at indehaveren 

kan betale den skat som omdannelsen resulterer i. Omvendt bliver den overkurs i selska-

bet som omdannelsen resulterer i større end ved den skattefri omdannelse, og overkursen 

kan betragtes som en kapital der er til rådighed for indehaveren der kan trækkes ud af sel-

skabet imod betaling af udbytteskat.  

Årets resultat Beregnet skat Skattebyrde

Beskatning af indehaver 677.250 308.380 45,5%

Figur 16: Kilde egen produktion

Beskatningen af indehaver i personlig virksomhed

Skattepligtig Skattefri Forskel

Beskatning af indehaver 1.375.443 0 1.375.443

Udskudt skat 0 633.050 -633.050

Overkurs 3.880.000 3.246.950 633.050

Udbytteskat, overkurs 1.622.010 1.356.129 265.881

Nettoværdi overkurs 2.257.990 1.890.821 367.169

Anparternes ansk. Kurs 78,6 65,9 12,7

Aktiver 6.332.000 6.332.000 0

Selskabs egenkapital 3.930.000,0 3.296.950,0 633.050

Figur 17: Kilde egen produktion

Skattemæssige konsekvenser af omdannelse
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Den ekstra likviditet der er placeret i selskabet ved den skattepligtige omdannelse påvirker 

endvidere anskaffelseskursen for anparterne positivt, idet anskaffelseskursen for den skat-

tepligtige omdannelse er ca. 20% højere i forhold til den skattefri anskaffelseskurs. Den 

udskudte skat i den skattefri omdannelsen betyder, at der ligger en skattebetaling når sel-

skabet sælges eller likvideres. 

 

Samlet set kan det konkluderes, at den skattepligtige omdannelse er forbundet med store 

udgifter for indehaveren i forbindelse med omdannelsen, men til gengæld bliver selskabet 

mere værd og der er gode muligheder for at trække kapital ud af selskabet til en relativ lav 

beskatning. I figur 17 er skattebetalingen ved udbetaling af overkursen beregnet ved udbe-

taling af hele overkursen i 2016, men en mere realistisk tilgang til udbetalingen over en år-

række, og under hensyntagen til skattegrænserne for udbytteskat og topskat, vil kunne op-

timere det effektive udbytte for indehaveren betragteligt.  

 

Den skattefri omdannelse er omkostningsfri for indehaveren i forbindelse med omdannel-

sen, men til gengæld falder den overkurs som senere kan komme til udbetaling til en lav 

beskatning som udbytte. Samtidigt betyder den udskudte skat, at der henstår en skattebe-

taling hvis selskabet sælges eller afvikles. 

 

5.2. Virksomhed der anvender virksomhedsordningen 

En selvstændig erhvervsdrivende af en personlig virksomhed har mulighed for at drive 

virksomheden efter virksomhedsordningen som er karakteriseret ved: 

1) Ejeren hæfter personligt. 

2) Der skal udarbejdes et særskilt regnskab for virksomheden der efterlever bogfø-

ringslovens bestemmelser og der skal være en opdeling af virksomhedens øko-

nomi og den private økonomi. 

3) En indskudskonto skal opgøre de midler som den skattepligtige har indskudt i 

virksomheden.  

4) Kontante overførsler mellem skatteyderen og virksomheden skal føres på mel-

lemregningskontoen. 

5) Overskud der ønskes opsparet i virksomheden kan indsættes på særlig opspa-

ringskonto mod betaling af virksomhedsskat.  

6) En særlig hæve rækkefølge skal sikre, at indskud på opsparingskontoen hæves 

i den rigtige rækkefølge og beskattes korrekt. 
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7) Der beregnes et kapitalafkast med udgangspunkt i virksomhedens aktiver, fra-

trukket gæld, indestående på mellemregningskonto og opsparingskonto, og en 

af SKAT fastsat beregningssats. Kapitalafkastet giver virksomhedsejeren en 

skattelempelse ved at afkastet fratrækkes den personlige indkomst og tillægges 

kapitalindkomsten. Kapitalafkastet skal ses som en forrentning af de aktiver virk-

somheden besidder. 

8) Virksomhedens overskud efter renter beskattes i hos skattepligtige som person-

lig indkomst. Det betyder, at der er stor fradragsværdi for virksomhedens renter 

ligesom grundlaget for betaling af arbejdsmarkedsbidrag nedsættes med virk-

somhedens renteudgifter. 

Som det fremgår er der med andre ord flere ekstra elementer der kan indgå i beregningen 

af skatten for virksomhedsejeren der anvender virksomhedsordningen sammenlignet med 

virksomhedsejeren der vælger at blive beskattet efter personskatteloven. Idet opgavens 

samlede formål er, at sammenligne beskatningen i de forskellige virksomhedsformer og 

omdannelserne af disse, vil udgangspunktet i de efterfølgende beregninger derfor være de 

samme poster i regnskabet som blev anvendt i forbindelse med beregning af skatten efter 

personskatteloven. For at sikre fuld belysning af de særlige forhold der gør sig gældende 

for virksomhedsordningen, vil der i relevant omfang blive beskrevet hvor særlige områder 

fra virksomhedsordningen ville indgå især i forbindelse med omdannelse, hvis de var med-

taget. De poster der ikke i første omgang inddrages direkte i beregningerne, men som er 

relevante i forbindelse med virksomhedsordningen er: 

1) Indskudskonto: Indskudskontoen er det indskud af aktiver og andre private midler 

som indehaveren har indskudt i virksomheden i forbindelse med etablering. Der er 

med andre ord tale om aktiver som allerede er beskattet af indehaveren, hvorfor 

disse igen kan trækkes ud af virksomheden uden beskatning. Indskudskontoen skal 

være positiv. Hvis kontoen bliver negativ er der tale om, at indehaveren har trukket 

flere aktiver ud af virksomheden end drift og overskud kan bære. Der er med andre 

ord tale om et lån i virksomheden som beskattes ved rentekorrektion. Ved omdan-

nelse skal en negativ indskudskonto udlignes ved indskud af private midler fra inde-

haveren. 

2) Mellemregningskonto: Mellemregningskontoen er til brug for udveksling af udlæg 

mellem virksomhed og ejer. Som for indskudskontoen er der således tale om pri-

vate midler der skal afregnes i forbindelse med en omdannelse. 

3) Opsparingskonto: Opsparingskontoen er særlig for virksomhedsordningen, og den 

giver indehaveren mulighed for at spare op af virksomhedens overskud mod at be-

tale virksomhedsskat af det opsparede overskud. Trækkes der midler ud fra opspa-
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ringskontoen beskattes det udtrukne beløb som personlig indkomst hos indehave-

ren med fradrag af den allerede indbetalte virksomhedsskat. Ved omdannelse kan 

det opsparede beløb holdes uden for omdannelsen, men det er også muligt for in-

dehaveren at lade opsparingen indgå i omdannelsen som et stiftertilgodehavende i 

selskabet.  

Medvirkende årsager til, at virksomhedsejere vælger virksomhedsordningen frem for virk-

somhed efter personskatteloven er imidlertid ofte ønsket om at få de fordele der er i netop 

de nævnte elementer i virksomhedsordningen. For at visualisere, hvilken betydning ind-

skudskonto, mellemregningskonto og opsparingskonto vil have for omdannelsen vil der, ud 

over de før direkte sammenlignelige beregninger, blive beskrevet hvor følgende særlige 

poster for virksomhedsordningen indgår: 

 

5.2.1. Beskatning af indehaver 

Skatteyderens beskatning efter virksomhedsordningen kan opgøres med følende elemen-

ter: 

1) Den personlige indkomst er beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget, der 

udgør 8% af den personlige indkomst. Den personlige indkomst fratrukket arbejds-

markedsbidrag er endvidere beregningsgrundlaget for topskatten, der udgør 15% af 

den personlige indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag fratrukket en bundgrænse der 

for 2015 udgør 459.200 kr. Den personlige indkomst efter virksomhedsordningen er 

årets resultat efter renter og udgør 677.250 kr. Det medfører, at der i virksomheds-

ordningen opnås det højest mulige fradrag for renteudgifter.  

2) Der beregnes et kapitalafkast som kapitalafkastsatsen på 1% (2015) af kapitalaf-

kastgrundlaget. Beløbet fratrækkes den personlige indkomst og tillægges kapital-

Mellemregningskonto 150.000

Indskudskonto 100.000

Opsparet overskud efter skat 300.000

Betalt skat af opsparet overskud 70.500 Sats 2015 23,50%

Figur 18: Kilde egen produktion

Særligt for virksomhedsordningen (poster fremgår ikke af regnskab)



HD Regnskab og Økonomistyring   Søren Henkel 
Afsluttende hovedopgave Omdannelse af personlig virksomhed 

 Side 43 af 86 sider 

indkomsten. Kapitalafkastgrundlaget beregnes som summen af virksomhedens akti-

ver fratrukket indestående på mellemregningskonto65, opsparingskonto66 og virk-

somhedens gæld.67 Med udgangspunkt i, at der ikke indestår noget på mellemreg-

ningskonto og opsparingskonto og aktiver og gæld i er henhold til regnskabet kan 

det samlede kapitalafkast kan beregnes til: 

 

Indregnes de særlige poster for virksomhedsordningens mellemregningskonto og 

opsparingskonto kan kapitalafkastet beregnes til: 

 

Såfremt kapitalafkastet bliver negativt ses der bort fra kapitalafkastet i beregningen 

af skat.68 

3) Kapitalindkomsten tillægges et beløb svarende til kapitalafkastet på 18.825 kr. For-

målet med reduktionen i beskatningen af et beløb svarende til kapitalafkastet er, at 

give virksomhedsejeren en forrentning af de private aktiver han har indskudt i virk-

somheden ligesom der ville ske en forrentning såfremt der var sket en investering i 

eksempelvis værdipapirer. 

4) Den skattepligtige indkomst er summen af den personlige indkomst og kapitalind-

komsten, og fratrukket summen af de fradrag skatteyderen måtte have. I beregnin-

gen af skatten indgår alene beskæftigelsesfradrag som fradrag. 

5) Den skattemæssige værdi af personfradrag, der for 2015 udgør 43.400 kr., danner 

grundlaget for en beregning af en reduktion i den endelige skat. 

                                                           
65 Virksomhedsskatteloven § 4a 
66 Virksomhedsskatteloven § 4  
67 Virksomhedsskatteloven § 7, § 8 og § 9 
68 Virksomhedsskatteloven § 7 stk. 1 

Aktiver 4.284.500

Mellemregningskonto 0

Hensat til opsparing 0

Gæld -2.402.000

Kapitalafkastgrundlag 1.882.500

Kapitalafkastsats 1%

Kapitalafkast 18.825

Figur 19: Kilde egen produktion

Beregning af kapitalafkast

Aktiver 4.284.500

Mellemregningskonto 100.000

Hensat til opsparing 300.000

Gæld -2.402.000

Kapitalafkastgrundlag 1.482.500

Kapitalafkastsats 1%

Kapitalafkast 14.825

Figur 20: Kilde egen produktion

Beregning af kapitalafkast
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6) Indskudskonto, mellemregningskonto, opsparingskonto: 

a. Eventuelt indestående på indskudskonto ville ikke have påvirket skattebereg-

ningen, idet indskudte midler på indskudskontoen ville have været allerede 

beskattede midler, og indskudskontoen indgår ikke i beregningsgrundlaget 

for kapitalafkastet. 

b. Eventuelt indestående på mellemregningskonto ville have påvirket skattebe-

regningen, idet mellemregningskontoen indgår i beregning af kapitalafkastet. 

En positiv mellemregningskonto vil således reducere kapitalafkastet og der-

med reducere det beløb der fratrækkes i den personlige indkomst og tillæg-

ges kapitalindkomsten. En positiv mellemregningskonto vil med andre ord 

øge beskatning af indehaveren. 

c. Indestående på opsparingskonto ville have påvirket skatteberegningen, idet 

årets opsparing ville skulle beskattes med virksomhedsskat på 23,5% 

(2015). En senere hævning på opsparingskontoen vil blive modregnes den 

betalte virksomhedsskat inden beskatning som personlig indkomst hos inde-

haveren. Indestående på opsparingskontoen ville samtidigt påvirke kapitalaf-

kastet som det er beskrevet for mellemregningskontoen og dermed øge be-

skatningen af indehaveren. 

Den samlede skatteberegning uden de særlige poster for virksomhedsordningen kan her-

efter opgøres som: 

 

Detaljeret skatteberegning efter virksomhedsordningen fremgår af bilag 9. 

Personlig indkomst 677.250

Fradrag i personlig indkomst -18.825

Kapitalindkomst 18.825

Skattepligtig indkomst 597.776

Arbejdsmarkedsbidrag 52.674

Bundskat 48.300

Topskat 21.983

Sundhedsbidrag 23.911

Kommuneskat 143.466

Kirkeskat 4.483

SUM 294.818

Forskudsskat 294.818

Værdi af personfradrag -15.984

Samlet beskatning (inkl. AM) 278.833

Figur 21: Kilde egen produktion

Skatteberegning virksomhedsordning
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I forhold til virksomhedens samlede resultat på 677.250 kr. i 2015 er der dermed tale om 

en samlet skattebyrde af resultatet på 41,2 % og en løn efter skat til virksomhedsejeren på 

398.417 kr. eller 58,8 % af årets resultat. 

Indregning af posterne mellemregningskonto og opsparingskonto ville have reduceret ka-

pitalafkastet med 4.000 kr., hvilket ville have øget den samlede beskatning af indehaveren 

til 279.233 kr. eller en samlet stigning på 400 kr., der svarer til 10% af det reducerede kapi-

talafkast eller forskellen mellem marginalskatten i den personlige indkomst på 52,7% og 

marginalskatten i kapitalindkomsten på 42,7%. 

5.2.2. Skattepligtig omdannelse 

Den skattepligtige omdannelse, der gennemføres efter afståelsesprincippet, tager ud-

gangspunkt i de samme principper og værdiansættelser som tidligere er beskrevet under 

den skattepligtige omdannelse i punkt 5.1.2. 

5.2.2.1. Beskatning af indehaver i forbindelse med omdannelsen 

Jævnfør punkt 5.1.2. kan de skattepligtige fortjenester ved skattepligtig omdannelse opgø-

res til: 

 

Særlige poster for virksomhedsordningen 

I tilfælde af, at der i virksomheden er indestående på mellemregningskonto afregnes 

denne til virksomhedens ejer uden beskatning, idet eventuelt indestående er at betragte 

som indehaverens allerede beskattede midler.  

Indestående på indskudskonto er tilsvarende at betragte som private og allerede beskat-

tede midler, som kan hæves skattefrit i forbindelse med afståelse af virksomheden. 

Aktiv/Passiv Afståelsessum Købssum Beskatningsgrundlag Marginalskat Beregnet skat

Driftsmidler 315.000 315.000 0 52,70% 0

Varevogn 75.000 67.500 7.500 52,70% 3.953

Varelager 710.000 710.000 0 52,70% 0

Goodwill 920.000 0 920.000 52,70% 484.840

Debitorer 160.000 160.000 0 52,70% 0

Likvider 152.000 152.000 0 52,70% 0

Prioritetsgæld 1.772.000 1.772.000 0 42,70% 0

Anden gæld 630.000 630.000 0 42,70% 0

Genvundne afskrivninger 540.000 0 540.000 52,70% 284.580

Ejendomsavance 4.000.000 2.590.000 1.410.000 42,70% 602.070

Samlet skat 9.274.000 6.396.500 2.877.500               1.375.443 

Figur 9: Kilde egen produktion

Samlet beskatning af indehaver ved skattepligtig omdannelse
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Indestående på opsparingskonto kan imidlertid kun hæves af indehaveren ved betaling af 

almindelig indkomstskat fratrukket den virksomhedsskat der allerede er betalt i forbindelse 

med opsparingens etablering. Hvis det eksempelvis antages, at der indestår 300.000 kr. 

på opsparingskontoen og at opsparingen er foretaget og virksomhedsbeskattet i 2015, vil 

det indestående beløb kunne hæves ved almindelig personbeskatning af indehaveren 

modregnet 23,5% i virksomhedsskat svarende til 70.500 kr. Såfremt opsparingen var fore-

taget over flere år skulle den betalte virksomhedsskat udregnes med de aktuelle procent-

satser for virksomhedsskatten for hvert enkelt år.  

Den hævede opsparing ville indgå i indehaverens personlige indkomst med en marginal-

beskatning på 52,7% svarende til 158.100 kr. Det samlede regnestykke for den hævede 

opsparing ville herefter kunne opgøres til: 

 

Der er med andre ord behov for, at indehaveren ved valg af den skattepligtige omdannelse 

har tilstrækkelig likviditet til at betale 1.375.443 kr. i skat i forbindelse med omdannelsen. 

 

Medregnes de særlige poster der indgår i virksomhedsordningen mindskes behovet for li-

kviditet med nettoprovenuet for den hævede opsparing jævnfør figur 21 således at indeha-

veren ville have behov for en samlet likviditet på 1.163.043 kr. (1.375.443-212.400). 

5.2.2.2. Selskabets åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum 

Ved opstilling af selskabets åbningsbalance og udregning af anparternes anskaffelses-

sum, og uden at de særlige poster for virksomhedsordningen medtages, vil resultatet være 

lig åbningsbalancen og anskaffelsessummen der allerede er udarbejdet for virksomheden 

der beskattes efter personskatteloven. Årsagen er, at indehaveren i forbindelse med om-

dannelsen udtræder af virksomhedsordningen og foretager omdannelse som det var tilfæl-

det i forbindelse med beskatning efter personskatteloven. 

Opsparet beløb 300.000

Beskatning (2016) 52,7% -158.100

Betalt virksomhedsskat (2015) 70.500

Netto provenu 212.400

Figur 21: Kilde egen produktion

Nettoprovenu for opsparingskonto
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Medtages posterne for virksomhedsordningen vil det imidlertid kunne påvirke resultatet. 

Ved udligning af mellemregningskonto og indskudskonto vil indestående tilgå indehaveren 

som allerede beskattede midler. Nettoprovenuet fra indskudskontoen vil tilsvarende tilgå 

indehaveren som private midler. Det er imidlertid muligt for indehaveren, at indskyde det 

samlede provenu fra disse poster i selskabet som stiftertilgodehavende, og det vil herefter 

være muligt at hæve de indskudte beløb skattefrit da der allerede er betalt skat i forbin-

delse med omdannelsen.  

 

Det samlede stiftertilgodehavende kan beregnes som: 

 

 

 

 

 

Aktiver: Passiver:

Goodwill 920.000 Egenkapital 3.930.000

Grunde og bygninger 4.000.000 Prioritetsgæld 1.772.000

Driftsmidler og inventar 315.000 Kassekredit 280.000

Varevogn 75.000 Leverandører 250.000

Varebeholdninger 710.000 Anden gæld 100.000

Tilgodehavender fra salg 130.000 Gæld i alt 2.402.000

Andre tilgodehavender 30.000 Passiver i alt 6.332.000

Likvide beholder 152.000

Aktiver i alt 6.332.000

Figur 22: Kilde egen produktion

Selskabets åbningsbalance 1. januar 2016 uden stifter indskud

Overkurs 3.880.000

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 3.930.000

Anparternes stiftelseskurs 78,6

Figur 23: Kilde egen produktion

Anparternes anskaffelsessum uden indskud

Mellemregningskonto 150.000

Indskudskonto 100.000

Nettoprovenu opsparing 212.400

Samlet stiftertilgodehavende 462.400

Figur 24: Kilde egen produktion

Indskudt stiftertilgodehavende
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Og åbningsbalancen med stiftertilgodehavende vil herefter være: 

 

Det antages at det indskudte beløb tilgår selskabet som øget likviditet. 

 

Der vil således ikke være en egentlig skattebesparelse eller udskydelse af skat ved ind-

skydelse som stiftertilgodehavende, hvorfor der i forbindelse med skattepligtig omdannelse 

ikke er nogen væsentlig fordel ved en sådan indskydelse. Indskydelse af stiftertilgodeha-

vende vil imidlertid indgå i åbningsbalancen som gæld til indehaveren som passiv, men 

det indskudte beløb vil samtidig blive tilføjet til de likvide beholdning på aktivsiden. Egen-

kapitalen vil derfor være uændret, og dermed vil anparterne anskaffelseskurs ligeledes 

være uændret.  

 

Overkursen kan efterfølgende udloddes til indehaveren af anpartsselskabet som udbytte 

mod en beskatning på 27% af udbytte på indtil 50.600 og 42% af udbytte herover. For æg-

tefæller gælder dog det dobbelte beløb (101.200 kr.). Er der foretaget indskud i selskabet 

fra indehaveren som stiftertilgodehavende kan dette hæves skattefrit. 

 

5.2.3. Skattefri omdannelse 

Som anført under beskrivelsen af den skattefri omdannelse for virksomheden der beskat-

tes efter personskatteloven i punkt 5.1.3, skal der i forbindelse med den skattefri omdan-

nelse beregnes udskudt skat af følgende områder: 

Aktiver: Passiver:

Goodwill 920.000 Egenkapital 3.930.000

Grunde og bygninger 4.000.000 Prioritetsgæld 1.772.000

Driftsmidler og inventar 315.000 Kassekredit 280.000

Varevogn 75.000 Leverandører 250.000

Varebeholdninger 710.000 Gæld til indehaver 462.400

Tilgodehavender fra salg 130.000 Anden gæld 100.000

Andre tilgodehavender 30.000 Gæld i alt 2.864.400

Likvide beholder 614.400 Passiver i alt 6.794.400

Aktiver i alt 6.794.400

Figur 25: Kilde egen produktion

Selskabets åbningsbalance 1. januar 2016 med stifter indskud
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1) Udskudt skat af goodwill 

2) Udskudt skat af varevogn 

3) Udskudt skat af ejendom 

 

Dette gælder i sagens natur også for den skattefri omdannelse fra virksomhedsordningen, 

men derudover kan virksomhedsejer lade den særlige opsparing der er foretaget i virk-

somhedsordningen indgå i omdannelsen.69 Dermed udskydes den skattebetaling på op-

sparingen der ellers ville blive udløst som differencen mellem den allerede betalte virksom-

hedsskat og den personlige beskatning af indehaveren en udbetaling af opsparingen ville 

resultere i. En overførsel af opsparingen til selskabet vil medføre, at den skattemæssige 

anskaffelsessum på anparterne reduceres med størrelsen af opsparingen. Opsparingen vil 

dermed indirekte komme til beskatning den dag selskabet sælges eller likvideres. I den føl-

gende åbningsbalance for selskabet vil der blive taget udgangspunkt i den tidligere 

nævnte opsparing på 300.000 kr. indgår i selskabet. 

 

Indskudskontoen skal i forbindelse med omdannelsen afregnes fra virksomheden til inde-

haveren, men denne kan vælge at lade indskudskontoen indgå i selskabet som stiftertilgo-

dehavende der senere skattefrit kan hæves da der i indskudskontoen er tale om allerede 

beskattede midler. Den tidligere nævnte indskudskonto på 100.000 kr. forudsættes i det 

efterfølgende afregnet med indehaveren i forbindelse med omdannelsen og indgår såle-

des ikke heri.  

 

Indestående på mellemregningskonto kan indehaveren vælge at medtage eller lade stå 

uden for omdannelsen. Vælges mellemregningskontoen at stå uden for omdannelsen skal 

kontoen afregnes med indehaveren i forbindelse med omdannelsen, men kan fremgå af 

åbningsbalancen som passiver for selskabet. Kontoen skal dog være udlignet til ejeren 

ved selve omdannelsen70. I åbningsbalancen er afsat den tidligere nævnte mellemreg-

ningskonto på 150.000 kr. som passiv, og denne forudsættes afregnet med indehaveren i 

forbindelse med omdannelsen. 

 

                                                           
69 Kildeskatteloven § 33C, stk. 5 
70 Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2 
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Beregning af den udskudte skat på henholdsvis bygning, varevogn og goodwill er allerede 

beregnet og redegjort for i punkt 5.1.3 og udgør: 

 

 

 

5.2.3.1. Selskabets åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum 

Selskabets åbningsbalance kan herefter opstilles som følger: 

 

 

Som det ses indgår mellemregningskontoen som passiv i åbningsbalancen, hvilket redu-

cerer selskabets egenkapital. Forskellen mellem egenkapitalen beregnet for virksomheden 

der anvender personskatteloven i figur 14 og ovenstående egenkapital i figur 26 er med 

andre ord beløbet på mellemregningskontoen. De to egenkapitaler uden indregningen af 

mellemregningskontoen vil med andre ord være identiske.  

Ejendom, genvundne afskrivninger og avance 1.950.000

Goodwill 920.000

Varevogn 7.500

I alt 2.877.500

Skat 22 pct. (2016) af 2.877.500 633.050

Figur 13: Kilde egen produktion

Beregning af udskudt skat

Virksomheds Selskabs åbningsbalance Anparters

Regnskab ansk.sum

31-12-2015 Regulering Regnskab Skat VOL § 4, stk. 2

Aktiver:

Erhvervet goodwill 0 0 920.000 0 0

Grunde og bygninger 1.960.000 2.040.000 4.000.000 0 2.050.000

Varevogn 67.500 75.000 75.000 75.000 75.000

Driftsmidler og inventar 315.000 0 315.000 315.000 315.000

Varebeholdninger 710.000 0 710.000 710.000 710.000

Tilgodehavender 160.000 0 160.000 160.000 160.000

Likvide beholder 152.000 0 152.000 152.000 152.000

Aktiver i alt 3.364.500 2.115.000 6.332.000 1.412.000 3.462.000

Passiver:

Prioritetsgæld 1.772.000 0 1.772.000 1.772.000 1.772.000

Kassekredit 280.000 0 280.000 280.000 280.000

Leverandører 250.000 0 250.000 250.000 250.000

Anden gæld 100.000 0 100.000 100.000 100.000

Mellemregningskonto 150.000 0 150.000 150.000 150.000

Udskudt skat 633.050 0 0

Gæld i alt 2.402.000 0 3.185.050 2.402.000 2.552.000

Egenkapital 3.146.950

Figur 26: Kilde egen produktion

1. januar 2016



HD Regnskab og Økonomistyring   Søren Henkel 
Afsluttende hovedopgave Omdannelse af personlig virksomhed 

 Side 51 af 86 sider 

 

Anparternes skattemæssige anskaffelsessum før modregning af opsparing kan opgøres til 

forskellen mellem aktiver og gæld (3.462.000-2.552.000) og er på 910.000 kr. Fratrækkes 

opsparingen på 300.000 kr. kan anparternes skattemæssige anskaffelsessum beregnes til 

610.000 kr. Ved at nedsætte anparternes anskaffelsessum bliver den allerede betalte virk-

somhedsskat endelig. Vælges det derimod ikke at nedsætte anparternes anskaffelsessum 

med opsparingen skal opsparingen inklusiv virksomhedsskat indgå i den personlige be-

skatning af indehaveren i omdannelsesåret. 71 

5.2.4. Delkonklusion 

Den personlige virksomhed, der drives og beskattes efter virksomhedsskatteloven er ka-

rakteriseret ved, at indehaveren bliver beskattet af årets resultat efter renter som personlig 

indkomst. Det vil sige, at fradrag for finansielle udgifter sker i den personlige indkomst. 

Endvidere sker der en reduktion i skattebetalingen ved, at der beregnes et kapitalafkast 

der fradrages i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Den samlede be-

skatning af indehaveren kan opgøres som: 

 

 

Beskatningen af virksomhedens samlede resultat svarer dermed til 41,2%. En yderligere 

stigning i virksomhedens resultat vil blive beskattet med marginalskatteprocenten på 

52,7% (2016), men samtidigt vil en stigning i de finansielle omkostninger tilsvarende med-

føre en reduktion i beskatningen af virksomhedsejeren svarende til marginalskatten. 

 

De skattemæssige konsekvenser af den skattepligtige og den skattefri omdannelse kan 

sammenlignes som følger: 

                                                           
71 Virksomhedsskatteloven § 16, stk. 1 

Overkurs 3.096.950

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 3.146.950

Anparternes stiftelseskurs 62,9

Figur 27: Kilde egen produktion

Anparternes anskaffelsessum

Figur 28: Kilde egen produktion

Skattebyrde

Beskatning af indehaver der anvender virksomhedsordningen

677.250 278.833 41,2%

Årets resultat Beregnet skat

Beskatning af indehaver
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Den skattepligtige omdannelse medfører stort likviditetsbehov for indehaveren for at kunne 

betale skatteregningen for omdannelsen. Den udskudte skat er den samme som var gæl-

dende for omdannelsen efter personskatteloven, hvorimod egenkapitalen i selskabet er 

blevet reduceret, hvilket igen reducerer den overkurs som indehaveren har placeret i sel-

skabet, og som senere kan trækkes ud imod betaling af udbytteskat. Baggrunden for re-

duktionen er, at mellemregningskontoen indgår i selskabets åbningsbalance som et pas-

siv. Mellemregningskontoen skal udlignes med indehaveren i forbindelse med omdannel-

sen, men en udligning vil medføre træk på selskabets likviditet, hvorfor egenkapitalen vil 

forblive uændret og det samme vil gøre sig gældende for overkursen. 

 

Det faktum, at mellemregningskontoen indgår som element i åbningsbalancen medfører 

endvidere, at anparternes anskaffelseskurs reduceres i forhold til hvad var gældende for 

omdannelsen uden virksomhedsordningen, hvilket medfører at selskabets værdi samlet 

set bliver tilsvarende reduceret.  

 

Den skattepligtige omdannelse medfører højere overkurs i selskabet end ved den skattefri 

omdannelse, hvilket betyder at anparternes anskaffelseskurs bliver ca. 25% højere ved 

den skattefri omdannelse. Den højere overkurs betyder, at det beløb som indehaveren ef-

ter omdannelsen kan trække ud som udbytte er tilsvarende højere. Selskabets højere 

egenkapital efter en skattepligtig omdannelse betyder samtidigt, at den skattebetaling et 

salg eller likvidation af selskabets vil medføre bliver lavere efter en skattepligtig omdan-

nelse end ved den skattefri omdannelse. Den udskudte skat i forbindelse med den skattefri 

omdannelse betyder samtidigt, at den udskudte skat forfalder til betaling i forbindelse med 

afvikling af selskabet. 

Skattepligtig Skattefri Forskel

Beskatning af indehaver 1.375.443 0 1.375.443

Udskudt skat 0 633.050 -633.050

Overkurs 3.880.000 3.096.950 783.050

Udbytteskat, overkurs 1.622.010 1.293.129 328.881

Nettoværdi overkurs 2.257.990 1.803.821 454.169

Anparternes ansk. Kurs 78,6 62,9 15,7

Aktiver 6.332.000 6.332.000 0

Selskabs egenkapital 3.930.000 3.146.950 783.050

Figur 29: Kilde egen produktion

Skattemæssige konsekvenser af omdannelse
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5.3. Virksomhed der anvender kapitalafkastordningen 

Jævnfør punkt 2.2.2.2. er kapitalafkastordningen blandt andet karakteriseret ved: 

1) Der kan ikke opspares direkte i virksomheden, men der kan etableres en konjunk-

turudligningskonto i et pengeinstitut.72 På kontoen kan den skattepligtige indsætte 

beløb til indkomstudligning på op til 25% af virksomhedens overskud. Der skal dog 

mindst indsættes 5.000 kr. Der betales konjunkturudligningsskat svarende til sel-

skabsskatten af det indsatte beløb. Beløbet kan tidligst hæves 3 måneder efter ind-

sættelse og senest 10 år efter indsættelse. Når indestående kontoen hæves ind-

tægtsføres det hævede beløb som personlig indkomst hos indehaveren73, og den 

allerede betale konjunkturudligningsskat modregnes i slutskatten. 74 

Som eksempel på konjunkturudligningskonto vil følgende eksempel danne grundla-

get for beregningerne: 

 

Ovenstående eksempel betyder, at indehaveren i forbindelse med skatteberegnin-

gen for omdannelsen tillægges 50.000 kr. i den personlige indkomst og der fratræk-

kes 11.750 kr. i den beregnede slutskat for året.  

2) Der beregnes et kapitalafkast med udgangspunkt i virksomhedens aktiver minus 

passiver og en af SKAT fastsat beregningssats. Kapitalafkastet giver virksomheds-

ejeren en skattelempelse ved at afkastet fratrækkes den personlige indkomst og til-

lægges kapitalindkomsten. Kapitalafkastet skal ses som en forrentning af de aktiver 

virksomheden besidder. Kapitalafkastet kan maksimalt svare til den største værdi af 

positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed75 eller negativ 

netto kapitalindkomst76. 

3) Virksomhedens overskud før renter beskattes som personlig indkomst. Renter be-

skattes som kapitalindkomst. 

 

                                                           
72 Virksomhedsskatteloven § 22 b. 
73 Virksomhedsskatteloven § 22b, stk. 4 
74 Virksomhedsskatteloven § 22b, stk. 5 
75 Personskatteloven § 3, stk. 2. nr. 1 
76 Personskatteloven § 4 

Saldo konjunkturudligningskonto 50.000

Betalt skat af konjunkturudligningskonto 11.750 Sats 2015 23,50%

Figur 32: Kilde egen produktion

Særligt for kapitalafkastordningen
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Kapitalafkastordningen giver således indehaveren større frihedsgrader i forhold til virksom-

hedsordningen, men prisen herfor er reduceret skattemæssig fordel med hensyn til de fi-

nansielle udgifter virksomheden måtte have. Ved beregning af kapitalafkastet sker der ikke 

som i virksomhedsordningen fradrag for gæld eller andre poster, hvorfor kapitalafkastet for 

sammenlignelige virksomheder bliver højere i en virksomheden der anvender kapitalaf-

kastordningen.77 

5.3.1. Beskatning af indehaver 

Skatteyderens beskatning efter kapitalafkastordningen kan opgøres med følende elemen-

ter: 

1) Den personlige indkomst er beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget, der 

udgør 8% af den personlige indkomst. Den personlige indkomst fratrukket arbejds-

markedsbidrag er endvidere beregningsgrundlaget for topskatten, der udgør 15% af 

den personlige indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag fratrukket en bundgrænse der 

for 2015 udgør 459.200 kr. Den personlige indkomst efter kapitalafkastordningen er 

årets resultat før renter og udgør 825.750 kr. Det medfører, at der i kapitalafkastord-

ningen et reduceret fradrag for renteudgifter der indregnes som kapitalindkomst.  

2) Virksomhedens renteindtægter og renteudgifter beskattes som kapitalindkomst. 

3) Der beregnes et kapitalafkast som kapitalafkastsatsen på 1% (2015) af kapitalaf-

kastgrundlaget. Beløbet fratrækkes den personlige indkomst og tillægges kapital-

indkomsten. Kapitalafkastgrundlaget svarer til virksomhedens aktiver og kan bereg-

nes til: 

 

4) Kapitalindkomsten tillægges således et beløb svarende til kapitalafkastet på 42.845 

kr. Formålet med reduktionen i beskatningen af et beløb svarende til kapitalafkastet 

er, at give virksomhedsejeren en forrentning af de private aktiver han har indskudt i 

virksomheden ligesom der ville ske en forrentning såfremt der var sket en investe-

ring i eksempelvis værdipapirer. 

5) Den skattepligtige indkomst er summen af den personlige indkomst og kapitalind-

komsten, og fratrukket summen af de fradrag skatteyderen måtte have. I beregnin-

gen af skatten indgår alene beskæftigelsesfradrag som fradrag. 

                                                           
77 Virksomhedsskatteloven § 22a, stk. 2 

Aktiver 4.284.500

Kapitalafkastgrundlag 4.284.500

Kapitalafkastsats 1%

Kapitalafkast 42.845

Figur 30: Kilde egen produktion

Beregning af kapitalafkast
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6) Den skattemæssige værdi af personfradrag, der for 2015 udgør 43.400 kr., danner 

grundlaget for en beregning af en reduktion i den endelige skat. 

Den samlede skatteberegning for kapitalafkastordningen kan herefter opgøres som: 

 

Detaljeret skatteberegning efter kapitalafkastordningen fremgår af bilag 10. 

I forhold til virksomhedens samlede resultat på 677.250 kr. i 2015 er der dermed tale om 

en samlet skattebyrde af resultatet på 44,2 % og en løn efter skat til virksomhedsejeren på 

377.890 kr. eller 55,8 % af årets resultat. 

5.3.2. Skattepligtig omdannelse 

Den skattepligtige omdannelse, der gennemføres efter afståelsesprincippet, tager ud-

gangspunkt i de samme principper og værdiansættelser som tidligere er beskrevet under 

den skattepligtige omdannelse i punkt 5.1.2. 

5.3.2.1. Beskatning af indehaver i forbindelse med omdannelsen 

Opgørelse over de skattepligtige fortjenester i forbindelse med en skattepligtig omdan-

nelse er tidligere opgjort og fremgår af figur 9 i punkt 5.1.2. og den samlede skat af om-

dannelsen er beregnet til 1.375.443 kr. 

Personlig indkomst 825.750

Fradrag i personlig indkomst -42.845

Kapitalindkomst -148.500

Tillæg til kapitalindkomst 42.845

Skattepligtig indkomst 586.618

Arbejdsmarkedsbidrag 62.632

Bundskat 47.399

Topskat 39.161

Sundhedsbidrag 23.465

Kommuneskat 140.788

Kirkeskat 4.400

Nedslag negativ kapitalindkomt -2.500

SUM 315.345

Forskudsskat 315.345

Værdi af personfradrag -15.984

Samlet beskatning (inkl. AM) 299.360

Figur 31: Kilde egen produktion

Skatteberegning kapitalafkastordning
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Derudover skal indestående på konjunkturudligningskonto beskattes i forbindelse med af-

viklingen af kontoen. Indestående på konjunkturudligningskonto er i forbindelse med ind-

sættelse blevet pålagt konjunkturudligningsskat svarende til selskabsskatten78, hvorfor al-

lerede betalt skat modregnes i skattebetalingen i forbindelse med udbetalingen. Medtages 

eksemplet på konjunkturudligningskonto angivet i figur 32 betyder det, at der indgår 

50.000 kr. i den personlige indkomst der beskattes med en marginalbeskatning på 52,7% 

svarende til 26.350 kr. samt, at der fratrækkes et beløb svarende til den betalte konjunktur-

udligningsskat på 11.750 kr. i slutskatten. Det samlede regnestykke for de skattemæssige 

konsekvenser ved en konjunkturudligningskonto kan herefter opgøres til: 

 

Der er med andre ord behov for, at indehaveren ved valg at den skattepligtige omdannelse 

har tilstrækkelig likviditet til at betale 1.375.443 kr. i skat i forbindelse med omdannelsen. 

Medregnes den særlige konjunkturudligningskonto angivet i eksemplet mindskes behovet 

for likviditet med nettoprovenuet for den hævede konjunkturudligningskonto jævnfør figur 

33 således at indehaveren ville have behov for en samlet likviditet på 1.340.043 kr. 

(1.375.443-35.400). 

5.3.2.2. Selskabets åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum 

Ved opstilling af selskabets åbningsbalance og udregning af anparternes anskaffelses-

sum, og uden at konjunkturudligningskontoen medtages, vil resultatet være lig åbningsba-

lancen og anskaffelsessummen der allerede er udarbejdet for virksomheden der beskattes 

efter personskatteloven og for virksomheden der anvender virksomhedsordningen. Årsa-

gen er, at indehaveren i forbindelse med omdannelsen udtræder af kapitalafkastordningen 

og foretager omdannelse som det var tilfældet i forbindelse med beskatning efter person-

skatteloven og ved anvendelse af virksomhedsordningen. Åbningsbalancen uden eventu-

elt indskud fra konjunkturudligningskontoen vil med andre ord være: 

                                                           
78 Virksomhedsskatteloven § 22b, stk. 2 

Opsparet beløb 50.000

Beskatning (2016) 52,7% -26.350

Betalt konjunkturudligningsskat (2015) 11.750

Netto provenu 35.400

Figur 33: Kilde egen produktion

Nettoprovenu for konjunkturudligningskonto
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Anparternes anskaffelsessum kan tilsvarende opgøres til: 

 

Både åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum er med andre ord identiske for 

skattepligtige omdannelser for virksomheder der anvender virksomhedsordningen og kapi-

talafkastordningen såfremt der ikke medtages de særlige poster der er relateret til de to 

ordninger. Antages det, at indehaveren af virksomheden der anvender kapitalafkastordnin-

gen indskyder provenuet fra konjunkturudligningskontoen efter skat som et indskyder tilgo-

dehavende i kapitalselskabet som angivet i figur 33, og at indskuddet indgår som øget li-

kviditet i selskabet, vil åbningsbalancen herefter være som skitseret i figur 36. 

Aktiver: Passiver:

Goodwill 920.000 Egenkapital 3.930.000

Grunde og bygninger 4.000.000 Prioritetsgæld 1.772.000

Driftsmidler og inventar 315.000 Kassekredit 280.000

Varevogn 75.000 Leverandører 250.000

Varebeholdninger 710.000 Anden gæld 100.000

Tilgodehavender fra salg 130.000 Gæld i alt 2.402.000

Andre tilgodehavender 30.000 Passiver i alt 6.332.000

Likvide beholder 152.000

Aktiver i alt 6.332.000

Figur 34: Kilde egen produktion

Selskabets åbningsbalance 1. januar 2016 uden stifter indskud

Overkurs 3.880.000

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 3.930.000

Anparternes stiftelseskurs 78,6

Figur 35: Kilde egen produktion

Anparternes anskaffelsessum uden indskud
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Der er ikke nogen større fordele ved at indskyde provenuet fra konjunkturudligningskon-

toen for så vidt angår indehaveren, men selskabet får tilført en ekstra likviditet. Indehave-

ren kan senere vælge at hævde sit indskydertilgodehavende skattefrit, idet der allerede er 

afregnet skat af beløbet i forbindelse med omdannelsen.  

Anparternes anskaffelseskurs bliver ikke ændret af det indskudte beløb, idet egenkapitalen 

er uændret da det indskudte beløb tilgår både på aktiv og passiv siden som henholdsvis 

øget likviditet og gæld til indehaver. 

Den beregnede overkurs i figur 35 kan efterfølgende udloddes som udbytte mod en be-

skatning med udbytteskat. 

5.3.3. Skattefri omdannelse 

I lighed med hvad der var gældende for den skattefri omdannelse for virksomhederne der 

beskattes efter personskatteloven og anvender virksomhedsordningen, som beskrevet i 

punkt 5.1.3, skal der i forbindelse med skattefri omdannelse efter kapitalafkastordningen 

beregnes en udskudt skat for goodwill, varevogn og ejendommen. Den beregnede ud-

skudte skat er tidligere opgjort i figur 13: 

Aktiver: Passiver:

Goodwill 920.000 Egenkapital 3.930.000

Grunde og bygninger 4.000.000 Prioritetsgæld 1.772.000

Driftsmidler og inventar 315.000 Kassekredit 280.000

Varevogn 75.000 Leverandører 250.000

Varebeholdninger 710.000 Gæld til indehaver 35.400

Tilgodehavender fra salg 130.000 Anden gæld 100.000

Andre tilgodehavender 30.000 Gæld i alt 2.437.400

Likvide beholder 187.400 Passiver i alt 6.367.400

Aktiver i alt 6.367.400

Figur 36: Kilde egen produktion

Selskabets åbningsbalance 1. januar 2016 med stifter indskud
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Den særlige konjunkturudligningskonto der er forbundet med kapitalafkastordningen kan 

indehaveren vælge at lade indgå i omdannelsen og overdrage indestående på kontoen til 

selskabet.79 Dermed udskydes den skattebetaling på kontoen der ellers ville blive udløst 

som differencen mellem den allerede betalte konjunkturudligningsskat og den personlige 

beskatning af indehaveren en udbetaling af kontoen ville have resulteret i. Det overførte 

provenu fra konjunkturudligningskontoen vil reducere anparternes anskaffelsessum og 

dermed komme til beskatning den dag anparterne sælges eller indgå i likvidationsprove-

nuet såfremt selskabet nedlægges. I det efterfølgende vil konjunkturudligningskontoen 

blive indregnet med saldo på 50.000 kr. som angivet i figur 33 i forbindelse med opgørelse 

af anparternes skattepligtige anskaffelsessum.  

5.3.3.1. Selskabets åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum 

Selskabets åbningsbalance kan herefter opstilles som følger: 

 

                                                           
79 Kildeskatteloven § 33C, stk. 6 

Ejendom, genvundne afskrivninger og avance 1.950.000

Goodwill 920.000

Varevogn 7.500

I alt 2.877.500

Skat 22 pct. (2016) af 2.877.500 633.050

Figur 13: Kilde egen produktion

Beregning af udskudt skat

Virksomheds Selskabs åbningsbalance Anparters

Regnskab ansk.sum

31-12-2015 Regulering Regnskab Skat VOL § 4, stk. 2

Aktiver:

Erhvervet goodwill 0 0 920.000 0 0

Grunde og bygninger 1.960.000 2.040.000 4.000.000 0 2.050.000

Varevogn 67.500 75.000 75.000 75.000 75.000

Driftsmidler og inventar 315.000 0 315.000 315.000 315.000

Varebeholdninger 710.000 0 710.000 710.000 710.000

Tilgodehavender 160.000 0 160.000 160.000 160.000

Likvide beholder 152.000 0 152.000 152.000 152.000

Aktiver i alt 3.364.500 2.115.000 6.332.000 1.412.000 3.462.000

Passiver:

Prioritetsgæld 1.772.000 0 1.772.000 1.772.000 1.772.000

Kassekredit 280.000 0 280.000 280.000 280.000

Leverandører 250.000 0 250.000 250.000 250.000

Anden gæld 100.000 0 100.000 100.000 100.000

Udskudt skat 633.050 0 0

Gæld i alt 2.402.000 0 3.035.050 2.402.000 2.402.000

Egenkapital 3.296.950

Figur 37: Kilde egen produktion

1. januar 2016
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Anparternes anskaffelsessum kan herefter opgøres til: 

 

Anparternes skattemæssige anskaffelsessum før modregning af konjunkturudlignings-

konto kan beregnes som forskellen mellem aktiver og passiver i åbningsbalancen og sva-

rer til 1.060.000 kr. (3.462.000-2.402.000). Fratrækkes indestående på konjunkturudlig-

ningskonto på 50.000, kan anparternes skattemæssige anskaffelsessum beregnes til 

1.010.000 kr.  

5.3.4. Delkonklusion 

Den personlige virksomhed, der drives og beskattes efter kapitalafkastordningen er karak-

teriseret ved, at indehaveren bliver beskattet af årets resultat før renter som personlig ind-

komst og renterne beskattes som kapitalindkomst. Det vil sige, at fradraget for finansielle 

netto udgifter reduceres. Endvidere sker der en reduktion i skattebetalingen ved, at der be-

regnes et kapitalafkast der fradrages i den personlige indkomst og tillægges kapitalind-

komsten. Kapitalafkastet for virksomhedens der drives efter kapitalafkastordningen kan 

beregne en højere værdi af kapitalafkastet, idet der i beregningsgrundlaget alene indgår 

værdien af virksomhedens aktiver.  

Den samlede beskatning af indehaveren kan opgøres som: 

 

 

Beskatningen af virksomhedens samlede resultat svarer dermed til 44,2%. En yderligere 

stigning i virksomhedens resultat vil blive beskattet med marginalskatteprocenten på 

52,7% (2016), hvorimod en stigning i de finansielle omkostninger alene vil medføre en fra-

dragsværdi der svarer til marginalskatten på kapitalindkomsten svarende til 42%. 

 

Overkurs 3.246.950

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 3.296.950

Anparternes stiftelseskurs 65,9

Figur 38: Kilde egen produktion

Anparternes anskaffelsessum

Figur 39: Kilde egen produktion

Beskatning af indehaver der anvender kapitalafkastordningen

Årets resultat Beregnet skat Skattebyrde

Beskatning af indehaver 677.250 299.360 44,2%
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De skattemæssige konsekvenser af den skattepligtige og den skattefri omdannelse for 

virksomheden der drives efter kapitalafkastordningen kan sammenlignes som følger: 

 

 

Den skattepligtige omdannelse medfører igen et stort likviditetsbehov for indehaveren for 

at kunne betale skatteregningen for omdannelsen. Den udskudte skat er den samme som 

var gældende for omdannelsen efter personskatteloven og for virksomheden der beskattes 

efter virksomhedsordningen. 

 

Den højere overkurs ved den skattepligtige omdannelse medfører, som anført tidligere, at 

det beløb som indehaveren efter omdannelsen kan trække ud som udbytte er tilsvarende 

højere. Selskabets højere egenkapital efter en skattepligtig omdannelse betyder samtidigt, 

at den skattebetaling et salg eller likvidation af selskabets vil medføre vil blive lavere efter 

en skattepligtig omdannelse end ved den skattefri omdannelse. Den udskudte skat i forbin-

delse med den skattefri omdannelse betyder endvidere, at den udskudte skat forfalder til 

betaling i forbindelse med afvikling af selskabet. 

 

5.4. Sammenfatning  

Beregningerne for de tre virksomhedsformer har vist, at der er stor forskel på beskatnin-

gen af indehaveren i virksomhedsformerne. Den samlede skattebyrde i de tre virksom-

hedsformer er beregnet til: 

 

1) Personskatteloven: En skattebetaling på 308.380 kr. eller en samlet skattebyrde 

målt i forhold til virksomhedens resultat på 45,5%, 

2) Virksomhedsordningen: En skattebetaling på 278.833 kr. eller en samlet skatte-

byrde målt til forhold til virksomhedens resultat på 41,2%, 

Skattepligtig Skattefri Forskel

Beskatning af indehaver 1.375.443 0 1.375.443

Udskudt skat 0 633.050 -633.050

Overkurs 3.880.000 3.246.950 633.050

Udbytteskat, overkurs 1.622.010 1.356.129 265.881

Nettoværdi overkurs 2.257.990 1.890.821 367.169

Anparternes ansk. Kurs 78,6 65,9 12,7

Aktiver 6.332.000 6.332.000 0

Selskabs egenkapital 3.930.000,0 3.296.950,0 633.050

Figur 40: Kilde egen produktion

Skattemæssige konsekvenser af omdannelse
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3) Kapitalafkastordningen: En skattebetaling på 299.360 kr. eller en samlet skatte-

byrde målt i forhold til virksomhedens resultat på 44,2%. 

 

Der er med andre ord tale om, at i det opstillede eksempel er den mest fordelagtige be-

skatning for virksomhedsejeren virksomhedsordningen og den mindst fordelagtige er be-

skatning efter personskatteloven. Den væsentligste årsag hertil, at den forskellige beskat-

ning af virksomhedens renter i ordningerne. 

 

I forhold til omdannelsen af virksomheden til kapitalselskab viser beregningerne ingen for-

skel for de tre virksomhedsordninger såfremt de særlige poster for virksomhedsordningen 

og kapitalafkastordningen ikke medtages. Den skattefri omdannelse vil medføre et stort li-

kviditetsbehov for indehaveren i forbindelse med omdannelsen og en højere værdi af sel-

skabet efter omdannelsen. Omvendt vil den skattefri omdannelse udskyde skatten og sel-

skabets værdi vil være mindre efter omdannelsen.  

 

Medinddrages posterne opsparing, indskudskonto og mellemregningskonto for virksom-

hedsordningen, og indestående på konjunkturudligningskonto for kapitalafkastordningen 

kan det påvirke likviditetsbehovet for indehaveren ved den skattepligtige omdannelse og 

det vil påvirke anparterne anskaffelseskurs, og dermed selskabets værdi, ved den skattefri 

omdannelse.  

6. KONKLUSION 

6.1. Generelt 

Etablering og drift af personlige virksomheder er åbenlyst et vigtigt element af det danske 

erhvervsliv. På trods af, at personlige virksomheder i sagens natur ofte er af beskeden 

størrelse, målt på omsætning og antal beskæftigede, så underbygger alene antallet af per-

sonlige virksomheder vigtigheden af dette særlige segment. Gode vilkår for iværksættere 

medvirker til at skabe og bevare dynamikken i erhvervslivet, og hensigtsmæssige etable-

ringsmuligheder for små aktører er ofte tillige forudsætningen for at der skabes nye ideer 

og innovation til glæde for væksten i det danske samfund. 

Det er i det lys, at den politiske fokus på at fremme udviklingsmulighederne for små virk-

somheder skal ses. 
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6.2. Besvarelse af opgavens problemformulering 

I forhold til opgavens problemformulering er undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 søgt besva-

ret i kapitel 2, undersøgelsesspørgsmål 3 og 4 besvaret i kapitel 3 og 4 og endeligt er un-

dersøgelsesspørgsmål 5 søgt besvaret gennem opgavens analyse i kapitel 5.  

Besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålene kan sammenfattes som følger: 

1) Hvilke virksomhedsformer kan en iværksætter med fordel anvende ved etablering af 

personlig ejet virksomhed? 

Fokus på opgaven er, jævnfør problembaggrunden i punkt 1 og afgrænsningen i punkt 1.6, 

mindre personlige virksomheder med fokus på enkeltmandsvirksomheder. Med det ud-

gangspunkt har opgaven identificeret 3 naturlige virksomhedsformer der kan anvendes i 

forbindelse med etablering og drift: 

a. Virksomhed der drives efter personskatteloven, 

b. Virksomhed der drives efter selskabsskatteloven og anvender virksomheds-

ordningen, og 

c. Virksomhed der drives efter selskabsskatteloven og anvender kapitalafkast-

ordningen. 

Derudover kan flere ejere etablere personlig virksomhed som interessentskab. 

2) Hvilke fordele og ulemper for iværksætteren er forbundet med virksomhedsformerne? 

Ad a – virksomhed efter personskatteloven 

Fordelene ved en virksomhed der drives efter personskatteloven er at den simpel og let at 

etablere og drive. Ud over den almindelige registrering af virksomheden der skal ske hos 

Erhvervsstyrelsen er der ikke de store krav fra myndighedernes side.  Der er ingen særlige 

krav til regnskaber eller bogføring, og virksomhedens resultat før renter beskattes som 

personlig indkomst og renteudgifter og indtægter relateret til virksomheden beskattes, som 

det er tilfældet for personlige renter, i kapitalindkomsten. 

Ulemper ved drift af virksomhed efter personskatteloven er, at indehaveren hæfter person-

ligt for virksomhedens drift, hvilket betyder at de erhvervsmæssige risici der kan ligge i 

virksomhedens aktiviteter kan henføres direkte til indehaveren. Da virksomhedens rente-
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udgifter fratrækkes som kapitalindkomst er der lav fradragsværdi for renteudgifter. Virk-

somhedens resultat før renter beskattes som personlig indkomst, hvilket betyder en høj 

beskatning, herunder eventuel topskat, for indehaveren. 

Ad b – virksomhed efter virksomhedsordningen 

De væsentligste fordele ved at drive en virksomhed efter virksomhedsordningen er, at in-

dehaveren opnår større fradragsværdi for de erhvervsrelaterede renteudgifter, idet virk-

somhedens resultat efter renter beskattes som personlig indkomst. Derudover skaber virk-

somhedsordningen gode muligheder for indehaveren at hensætte til opsparing i virksom-

heden mod betaling af virksomhedsskat. Det opsparede beløb kan derefter hæves senere 

imod betaling af forskellen mellem personlig beskatning og den allerede betalte virksom-

hedsskat. Det giver indehaveren mulighed for at foretage indkomstudjævning i takt med 

eventuelle svingende resultater eller at foretage opsparing med henblik på større investe-

ringer i virksomheden. Der er ikke fastsat rammer for opsparingens størrelse. 

Den væsentligste ulempe ved virksomhedsordningen er den personlige hæftelse for inde-

haveren som er identisk med hvad der var gældende for virksomhed efter personskattelo-

ven. Der udover stiller myndighederne større krav til regnskab og bogføring, hvilket ofte 

medfører behov for at tilkøbe ekstern regnskabsassistance for indehaveren.  

Ad c – kapitalafkastordningen 

En fordel med kapitalafkastordningen er, at de regnskabsmæssige krav fra myndigheder-

nes side er lempelig og der er således ingen krav om regnskabsmæssig adskillelse mel-

lem indehaverens private og virksomhedsrelaterede økonomi. Der er endvidere mulighed 

for at opspare til konjunkturudligning eller andet ved indsættelse af beløb på en bunden 

konto i et pengeinstitut. Inden indsættelse svares virksomhedsskat af det indsatte beløb. 

Der er fastsat særlige regler om omfanget af beløb der indsættes til konkjunkturudligning. 

På negativ siden for kapitalafkastordningen fremstår igen den personlige hæftelse for inde-

haveren. Derudover er de særlige begrænsninger som er fastsat for opsparing på særlig 

konto i pengeinstitut som en ulempe i forhold til opsparingsmuligheden i virksomhedsord-

ningen. Virksomhedens renteudgifter fragår i kapitalindkomsten og giver derfor lavere fra-

dragsværdi i forhold til hvad der er gældende for virksomhedsordningen. 
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3) Hvilke muligheder har iværksætteren for omdannelse af virksomheden til selskab? 

Virksomheder kan i princippet omdannes til et kapitalselskab som enten anpartsselskab 

eller aktieselskab. Forskellen på de to selskabsformer er primært, at kapitalbehovet for an-

partsselskabet er 50.000 kr. og for aktieselskabet er kravet 500.000 kr. Begge selskabsfor-

mer er underlagt reglerne i selskabsloven. Opgavens fokus er på omdannelse til anparts-

selskab. 

Omdannelsen kan ske som en skattepligtig omdannelse efter afståelsesprincippet eller 

som en skattefri omdannelse efter principperne fastlagt i Lov om Skattefri virksomhedsom-

dannelse. 

4) Hvilke fordele og ulemper kan iværksætteren imødese ved omdannelsesmulighe-

derne? 

Ved omdannelse til et anpartsselskab kan følgende fordele fremhæves: 

 Der er ingen personlig hæftelse for indehaveren ud over den indskudte selskabska-

pital på 50.000 kr. 

 Det er lettere at udvide ejerkredsen og at skaffe kapital end hvad der er gældende 

for virksomheder. 

 Selskabet kan ændre strukturen gennem spaltning, fusion og ved anvendelse af en 

holdingstruktur. 

Ulemper for indehaveren: 

 Behov for at indehaveren stiller selskabskapitalen på 50.000 kr. til rådighed, 

 Skærpede krav til regnskab, bogføring, årsrapport og eventuelt revision, 

 Omkostninger i forbindelse med etablering af selskabet og som ikke er fradragsbe-

rettiget, 

 Selskabets årsrapport offentligøres gennem Erhvervsstyrelsen. 

I forhold til en skattepligtig omdannelse er fordelene: 

 Virksomhedsejeren har fleksibilitet til at omdanne hele eller dele af virksomheden 

under forudsætning af, at der ikke indgår oparbejdet goodwill i virksomheden, 

 Har virksomheden underskud i forbindelse med omdannelsen giver det fradrag for 

indehaveren i forbindelse med omdannelsen,  

 Selskabets afskrivningsgrundlag efter omdannelsen vil være højere end ved skatte-

fri omdannelse og selskabets højere værdi betyder, at anparternes anskaffelses-

kurs er højere end ved den skattefri omdannelse. 
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I forhold til en skattepligtig omdannelse er ulemperne: 

 Stor skattebetaling der kan udløses til indehaveren såfremt omdannelsen resulterer 

i store skattepligtige avancer i forbindelse med afståelsen af aktiverne i virksomhe-

den til handelspriser. 

Ved skattefri omdannelse er fordelen: 

 At skattebetalingen i forbindelse med omdannelsen udskydes indtil selskabet sæl-

ges eller likvideres. 

Ulempen ved den skattefri omdannelse er: 

 At afskrivningsgrundlaget for selskabet bliver reduceret,  

 Selskabets lavere værdi betyder at anparternes anskaffelseskurs bliver mindre end 

ved den skattepligtige omdannelse.  

 Den skattepligtige avance der opstår ved salg af selskabet højere, hvilket medfører 

en højere beskatning. 

 

5) Hvilke generelle relationer kan identificeres mellem etableringen af personlig virksom-

hed og omdannelsen til selskab? 

Etablering af personlig virksomhed kan optimeres, hvis iværksætteren nøje overvejer hvad 

det er for en type af virksomhed der skal etableres. Væsentlige spørgsmål som bør over-

vejes er: 

1) Vil der i virksomheden blive opbygget en væsentligt gæld med tilhørende rente-

byrde, 

2) Vil et eventuelt overskud kunne anvendes til opsparing i virksomheden eller vil det 

blive anvendt til løn for indehaveren, 

3) Vil virksomheden indeholde væsentlige aktiver som vil være afskrivningsberetti-

gede, men kan blive skattepligtige i forbindelse med en omdannelse, 

 Ad 1) Forventet rentebyrde for virksomheden 

I forbindelse med etableringen af virksomheden er især spørgsmålet om virksomhedsrela-

terede renter afgørende for valget af virksomhedsform. I forhold til den opstillede virksom-

hed har kapitel 5 og bilag 8, 9 og 10 afdækket følgende beregnede skattebyrder for inde-

haveren af virksomheden: 
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Beregnes skattebetalingen i et spektrum på et årligt resultat i virksomheden der spænder 

fra 500.000 kr. til 1.500.000 kr. vil skattebetalingen for indehaveren i de tre virksomheds-

konstruktioner kunne visualiseres som: 

 

Figur 42: Kilde egen produktion 

Som det ses af figuren giver virksomhedsordningen den mest gunstige skattebetaling for 

indehaveren og beskatning efter personskatteloven den mindst gunstige. Årsagen til det 

er, at virksomhedens rentebyrde på prioritetslånet giver højere skattemæssig fradrag i virk-

somhedsordningen samt, at fradrag af kapitalafkastet i kapitalafkastordningen og virksom-

hedsordningen ligeledes medfører en skatterabat.  

Hvis der derimod etableres en virksomhed uden prioritetsrenter og prioritetsgæld vil bille-

det ændre sig, og skatteberegningerne for de tre eksempler i bilag 11, 12 og 13 kan heref-

ter opgøres til: 

Personskatteloven

Virksomhedsordningen

Kapitalafkastordningen

Figur 41: Kilde egen produktion
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Figur 44: Kilde egen produktion 

Som det ses er skattebyrden i de tre ordninger næsten identiske, men dog fremstår kapi-

talafkastordningen nu som den mest attraktive ordning i forhold til beskatning af indehave-

ren. Årsagen hertil er, at der ikke længere er en fordel i virksomhedsordningen med stor 

fradragsværdi for renter samt, at kapitalafkastgrundlaget for virksomhedsordningen fortsat 

reduceres med virksomhedens øvrige gæld, hvilket ikke er tilfældet for kapitalafkastordnin-

gen. Som en forstærkende faktor hertil kan indgå de højere regnskabskrav til virksom-

hedsordningen i forhold til kapitalafkastordningen og den potentielle udgift der er knyttet til 

opfyldelse af disse krav. 

I forhold til at vælge ordning for den nye virksomhed er det således afgørende i hvilket om-

fang der kan forudses fradragsberettigede renter i virksomheden. Forventer indehaveren 

virksomhedsrelaterede renter og prioritetsgæld vil virksomhedsordningen være den mest 

attraktive, hvorimod en situation med ingen virksomhedsrelaterede renter eller prioritets-

gæld vil gøre kapitalafkastordningen mest attraktiv. 

Skattebyrde

Personskatteloven 44,0%

Virksomhedsordningen 43,4%

Kapitalafkastordningen 42,9%

Figur 43: Kilde egen produktion
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Ad 2) Opsparet overskud i virksomheden 

Planerne for eventuel opsparing i forbindelse med virksomhedens drift er ligeledes vigtig 

for valg af virksomhedsform. Drift efter personskatteloven giver ikke mulighed for at spare 

op i virksomheden da hele virksomhedens resultat betragtes som løn til indehaveren og 

beskattes som sådan. Kapitalafkastordningen giver mulighed for opsparing med begræns-

ning, hvorimod virksomhedsordningen giver mulighed for opsparing uden begrænsning.  

 

Ad 3) Forventede aktiver i virksomheden 

Forventningerne til udviklingen af virksomhedens aktiver og værdien af disse har mindre 

betydning for valg af virksomhedsform, idet alle tre virksomhedsformer beskatter virksom-

hedens resultat efter afskrivninger. Aktiver kan derimod få betydning i relation til en om-

dannelse til kapitalselskab. En stor aktivmasse kan betyde store fortjenester i forbindelse 

med værdiansættelsen af aktiver ved en omdannelse. Det kan betyde, at den skatteplig-

tige omdannelse kan blive problematisk for mange, idet fortjenesterne vil være skatteplig-

tige. I forbindelse med den skattefri omdannelse vil store aktivværdier indgå i selskabets 

åbningsbalance fratrukket de skattepligtige fortjenester, men vil samtidigt resultere i en be-

regning af en udskudt skat der forfalder til betaling ved salg af selskabet eller ved likvida-

tion. Derudover vil den lavere indregningsværdi af aktiverne resultere i en lavere værdi i 

selskabet og dermed lavere afskrivningsgrundlag. 

 

Til besvarelse af problemformuleringens hovedspørgsmål: 

”Hvilke generelle retningslinjer kan en iværksætter med fordel iagttage i forbindelse 

med etablering af personlig ejet virksomhed såfremt iværksætteren tillige, på et senere 

tidspunkt, har til hensigt at omdanne virksomheden til selskab” 

kan det anføres, at mange forhold har indflydelse på det rette valg af virksomhedsform for 

iværksætteren og at især de særegne forhold der fastsætter forudsætningerne for den en-

kelte vil være afgørende for det rette valg. Generelt kan det imidlertid fastslås, at etable-

ring af virksomhed er forbundet med økonomisk risiko på grund af den personlige hæftelse 

for indehaveren. Derudover bør følende generelle retningslinjer iagttages: 
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 Etableres og drives virksomheden med store renteudgifter vil virksomhedsordnin-

gen være en attraktiv løsning, 

 Planer eller ønsker om stor opsparing i virksomheden taler for virksomhedsordnin-

gen, 

 Regnskabskrav taler for virksomhed efter personskatteloven og kapitalafkastordnin-

gen, 

 Behov for tilførsel af kapital taler for regnskaber som krævet for virksomhedsordnin-

gen, 

 Stor aktivmasse i virksomheden taler for skattefri omdannelse ved fortjenester i for-

bindelse med værdiansættelse, 

 Stor likviditet hos indehaveren taler for skattepligtig omdannelse. 

6.3. Perspektivering 

Vedtagelsen af Virksomhedsskatteloven har betydet forbedrede vilkår for etablering af per-

sonlige virksomheder til fordel for iværksættere der ønsker at etablere en personlig virk-

somhed. Især to forhold kan dog fortsat give nyetablerede virksomheder store udfordrin-

ger: 

1) Den personlige hæftelse indehaveren, 

2) Regnskabsmæssige krav der knytter sig til virksomhedsordningen. 

Den personlige hæftelse kan løses ved en omdannelse til kapitalselskab, men en omdan-

nelse er forbundet med omkostninger der kan være svære for en lille virksomhed at betale 

ligesom det rent praktisk kan være en stor opgave for en selvstændig at overskue. Mulig-

heden for at starte et anpartsselskab via et indledende iværksætterselskab kan anses som 

en imødekommelse af denne problematik for iværksættere. Gennem iværksætterselskabet 

undgås en egentlig omdannelse fra virksomhed til selskab, og udviklingen kan derfor gå 

imod færre virksomheder og flere kapitalselskaber. En sådan udvikling vil naturligt føre til 

færre virksomhedsomdannelser. 

Håndtering af de højere regnskabskrav til selskaber udestår dog som en udfordring for 

iværksættere. Det er åbenlyst, at forudsætningen for at virksomheder og selskaber kan til-

trække lånefinansieret kapital til drift og investeringer er, at der er fuld gennemsigtighed i 

alle aspekter af de økonomiske forhold der er grundlaget for virksomhedens eksistens. 

Regnskabskrav kan således virke både hæmmende og befordrende for iværksætteren af 

en personlig virksomhed. 
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En løsning af dette modsætningsforhold kunne være, at der fra centralt hold i eksempelvis 

Erhvervsstyrelsen blev etableret regnskabsmæssige værktøjer til brug for iværksættere el-

ler virksomheder til en bestemt størrelse målt på omsætning eller resultat. Det ville sikre, 

at alle nyetablerede virksomheder fra starten får etableret et regnskabsregime som opfyl-

der krav til etablering af såvel virksomheder i virksomhedsordningen og til kapitalselska-

ber.  

Etablering af centrale værktøjer vil naturligt være i konflikt med de private aktører som alle-

rede tilbyder regnskabsmæssig assistance til mindre virksomheder, men omvendt kan en 

indledende offentlig regnskabsmekanisme resultere i en styrkelse af en stor del af det dan-

ske erhvervsliv ved at flere iværksættere fra starten etableres med et udgangspunkt, der 

sikrer overholdelse af alle regnskabsmæssige krav for kapitalselskaber.  
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Bilag 1 – Oversigt over sammensætningen af virksomheder i Danmark80 

 

Kilde: Egen produktion på baggrund af data fra Danmarks statistik 

 

Kilde: Egen produktion på baggrund af data fra Danmarks statistik 

                                                           
80 Danmarks statik: http://www.statistikbanken.dk/GF5  
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Kilde: Egen produktion på baggrund af data fra Danmarks statistik 

NB: Danmarks statistikbank har ikke opgjort statistik efter 2013. 

Udtræk fra erhvervsstyrelsen81 viser, at der i perioden 2013 til 2015 er sket en markant stigning i 

antallet af enkeltmandsvirksomheder i Danmark, men at udviklingen i perioden oktober 2015 til 

marts 2016 viser en faldende tendens. Niveauet er dog fortsat markant højere end i 2013. 

 

Kilde: Egen produktion på baggrund af data fra Erhvervsstyrelsen 

                                                           
81 https://hjaelp.virk.dk/  
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Bilag 2 - Oversigt over virksomhedsformer82 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen 

                                                           
82 https://startvaekst.virk.dk  

https://startvaekst.virk.dk/
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Bilag 3 – Resultatopgørelse for case virksomhed 

 

 

 

Kilde: Egen produktion  

Note 2013 2014 2015

Nettoomsætning 1.250.000 1.650.000 1.950.000

Driftsomkostninger 375.000 415.000 535.000

Bruttofortjeneste 875.000 1.235.000 1.415.000

Salgsomkostninger 25.000 45.000 63.000

Øvrige kapacitetsomkostninger 310.000 355.000 375.000

Resultat før afskrivninger 540.000 835.000 977.000

Afskrivninger 1 -180.000 -155.000 -151.250

Resultat af primær drift 360.000 680.000 825.750

Finansielle indtægter 5.000 8.500 3.500

Finansielle udgifter -102.000 -135.000 -152.000

Årets resultat 263.000 553.500 677.250

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2015
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Bilag 4 – Balance for case virksomhed 

 

Kilde: Egen produktion 

 

 

  

Aktiver Note 2013 2014 2015

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill 2 500.000 600.000 920.000

Immaterielle anlægsaktiver 650.000 780.000 920.000

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 3 2.080.000 2.020.000 1.960.000

Varebil 4 120.000 90.000 67.500

Driftsmidler og inventar 5 260.000 275.000 315.000

Materielle anlægsaktiver 2.460.000 2.385.000 2.342.500

Anlægsaktiver i alt 3.110.000 3.165.000 3.262.500

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 550.000 625.000 710.000

Varebeholdninger i alt 550.000 625.000 710.000

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser 45.000 85.000 130.000

Andre tilgodehavender 37.000 55.000 30.000

Tilgodehavender i alt 82.000 140.000 160.000

Likvide beholdninger 105.000 75.000 152.000

Omsætningsaktiver i alt 737.000 840.000 1.022.000

Aktiver i alt 3.847.000 4.005.000 4.284.500

Passiver

Egenkapital

Kapitalkonto 1.364.000 1.512.000 1.882.500

Egenkapital i alt 1.364.000 1.512.000 1.882.500

Langfristet gæld

Prioritetsgæld 1.950.000 1.885.000 1.772.000

Kortfristet gæld

Leverandører af varer og tjenesteydelser 18.000 84.000 250.000

Kassekredit 350.000 425.000 280.000

Anden gæld 165.000 99.000 100.000

Kortfristet gæld i alt 533.000 608.000 630.000

Gæld i alt 2.483.000 2.493.000 2.402.000

Passiver i alt 3.847.000 4.005.000 4.284.500

Balance 31. december 2015
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Bilag 5 – Beregning af afskrivninger for case virksomhed 

 

 

Kilde: Egen produktion 

  

Note 1

2013 2014 2015

Bygning -60.000        -60.000      -60.000      

Varevogn -40.000        -30.000      -22.500      

Driftsmidler -80.000        -65.000      -68.750      

I alt -180.000     -155.000    -151.250    

Note 3

2013 2014 2015

Værdi primo 2.140.000    2.080.000  2.020.000  

Afskrivning -60.000        -60.000      -60.000      

Værdi ultimo 2.080.000    2.020.000  1.960.000  

Note 4

2013 2014 2015

Saldoværdi primo 160000 120000 90000

Afskrivninger -40000 -30000 -22500

Saldoværdi ultimo 120000 90000 67500

Note 5

2013 2014 2015

Saldoværdi primo 320.000       260.000     275.000     

Afskrivninger -80.000        -65.000      -68.750      

Årets tilgang 20.000         80.000       108750

Saldoværdi ultimo 260.000       275.000     315.000     

Samlede afskrivninger

Afskrivning bygning

Afskrivning varevogn

Afskrivning driftsmidler
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Bilag 6 – Beregning af goodwill for case virksomhed 

 

 

Kilde: Egen produktion på baggrund af TSS cirkulære 10-2000 

 

  

Note 2

2013 2014 2015

Årets resultat 263.000 553.500 677.250

Reguleringer

Løn til medarbejdende ægtefælle 0 0 0

Finansielle indtægter -5.000 -8.500 -3.500

Finansielle udgifter 102.000 135.000 152.000

Ekstraordinære poster +/- 0 0 0

Resultat 360.000 680.000 825.750

Vægtning 1 2 3

360.000 1.360.000 2.477.250

Sum 4.197.250

Vægtet resultat (divideret med 6) 699.542

Udviklingstendens (resultat sidste - resultat første år)/2 232.875

Sum 932.417

Driftsherreløn 50% (min 250.000 og maks 1 mio. kr.) -466.208

Forrentning af aktiver -171.380

Rest til forrentning af goodwill 294.828

Kapitaliseringsfaktor 3,1 (Levetid 7 år, Rente 4%) 924.397

Værdi til indregning 920.000

Beregning af værdien af oparbejdet goodwill
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Bilag 7 – Beregning kapitaliseringsfaktor for goodwill 

 

 

Kilde: Skattefaglig forening: http://www.srf.dk/  

 

 

 

 

  

Kapitaliseringsfaktorer til beregning af goodwill jf. TS cirkulære 10-2000

kapitalafkastsats fasættes jf. virksomhedsskattelovens § 9, plus 3%

Resultat

N=levetid 7 3,14          

Rente 4,00%

T Sum år 1 - 20

1 0,928571 (0,96154)      -0,892857 År 1 -0,892857 1

2 0,785714 (0,92456)      -0,726437 År 2 -1,619294 2

3 0,642857 (0,88900)      -0,571498 År 3 -2,190792 3

4 0,5 (0,85480)      -0,427402 År 4 -2,618194 4

5 0,357143 (0,82193)      -0,293545 År 5 -2,911739 5

6 0,214286 (0,79031)      -0,169353 År 6 -3,081092 6

7 0,071429 (0,75992)      -0,05428 År 7 -3,135372 7 -3,135372

8 -0,071429 (0,73069)      0,052192 År 8 -3,08318 8

9 -0,214286 (0,70259)      0,150554 År 9 -2,932626 9

10 -0,357143 (0,67556)      0,241273 År 10 -2,691353 10

11 -0,5 (0,64958)      0,32479 År 11 -2,366562 11

12 -0,642857 (0,62460)      0,401527 År 12 -1,965036 12

13 -0,785714 (0,60057)      0,47188 År 13 -1,493156 13

14 -0,928571 (0,57748)      0,536227 År 14 -0,956929 14

15 -1,071429 (0,55526)      0,594926 År 15 -0,362003 15

16 -1,214286 (0,53391)      0,648317 År 16 0,286314 16

17 -1,357143 (0,51337)      0,696721 År 17 0,983035 17

18 -1,5 (0,49363)      0,740442 År 18 1,723477 18

19 -1,642857 (0,47464)      0,77977 År 19 2,503247 19

20 -1,785714 (0,45639)      0,814977 År 20 3,318223 20

-3,135372

http://www.srf.dk/
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Bilag 8 – Skatteberegning efter personskatteloven 

 

 

Kilde: egen produktion 

 

  

Før AM AM Efter AM

Personlig indkomst før AM 825.750

AM 66.060

Personlig indkomst efter AM 759.690

Kapitalindkomst -148.500

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -26.800

Skattepligtig indkomst 584.390

Skatteberegning Skat Personfradrag

AM 66.060 8% af 825.750

Bundskat 47.219 8,08% af 584.390 -3.507 8,08% af 43.400

Topskat 45.074 15% af 759.690 -459.200

Sundhedsbidrag 23.376 4% af 584.390 -1.736 4% af 43.400

Kommuneskat 140.254 24% af 584.390 -10.416 24% af 43.400

Kirkeskat 4.383 0,75% af 584.390 -326 0,75% af 43.400

Nedslag neg. KI -2.000

SUM 324.364

SUM -15.984

Forskudsskat 324.364

Værdi af fradrag -15.984

Samlet beskatning 308.380

Beskatning efter personskatteloven
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Bilag 9 – Skatteberegning efter virksomhedsordningen 

 

 

Kilde: egen produktion 

  

Før AM AM Efter AM

Personlig indkomst 677.250

Fradrag i personlig indkomst -18.825

Personlig indkomst før AM 658.425

AM 52.674

Personlig indkomst efter AM 605.751

Kapitalindkomst 18.825

Fradrag

Beskæftigelsesfradrag -26.800

Skattepligtig indkomst 597.776

Skatteberegning Skat Personfradrag

AM 52.674 8% af 658.425

Bundskat 48.300 8,08% af 597.776 -3.507 8,08%*43400

Topskat 21.983 15% af 605.751 -459.200

Sundhedsbidrag 23.911 4% af 597.776 -1.736 4%*43400

Kommuneskat 143.466 24% af 597.776 -10.416 24%*43400

Kirkeskat 4.483 0,75 af 597.776 -326 0,75%*43400

Nedslag neg. KI 0

SUM 294.818 -15.984

Forskudsskat 294.818

Værdi af fradrag -15.984

Samlet forskudsskat 278.833

Beskatning efter virksomhedsordningen
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Bilag 10 – Skatteberegning efter kapitalafkastordningen 

 

 

Kilde: Egen produktion 

 

  

Før AM AM Efter AM

Personlig indkomst 825.750

Fradrag i personlig indkomst -42.845

Personlig indkomst før AM 782.905

62.632

Personlig indkomst efter AM 720.273

Kapitalindkomst -148.500

Tillæg til kapitalindkomst 42.845

Fradrag

Beskæftigelsesfradrag -28.000

Skattepligtig indkomst 586.618

Skatteberegning Skat Personfradrag

AM 62.632 8% af 782.905

Bundskat 47.399 8,08% af 586.618 -3.507 8,08% af 43.400

Topskat 39.161 15% af 720.273 -467.300

Sundhedsbidrag 23.465 4% af 586.618 -1.736 4% af 43.400

Kommuneskat 140.788 24% af 586.618 -10.416 24% af 43.400

Kirkeskat 4.400 0,75% af 586.618 -326 0,75% af 43.400

Nedslag neg. KI -2.500

SUM 315.345 SUM -15.984

Forskudsskat 315.345

Værdi af fradrag -15.984

Samlet forskudsskat 299.360

Beskatning efter kapitalafkastordningen
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Bilag 11 – Skatteberegning efter personskatteloven uden renteudgifter og 

prioritetsgæld 

 

 

Kilde: Egen produktion 

  

Før AM AM Efter AM

Personlig indkomst før AM 825.750

AM 66.060

Personlig indkomst efter AM 759.690

Kapitalindkomst 0

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -26.800

Skattepligtig indkomst 732.890

Skatteberegning Skat Personfradrag

AM 66.060 8% af 825.750

Bundskat 59.218 8,08% af 732.890 -3.507 8,08% af 43.400

Topskat 45.074 15% af 759.690 -459.200

Sundhedsbidrag 29.316 4% af 732.890 -1.736 4% af 43.400

Kommuneskat 175.894 24% af 732.890 -10.416 24% af 43.400

Kirkeskat 5.497 0,75% af 732.890 -326 0,75% af 43.400

Nedslag neg. KI -2.000

SUM 379.057

SUM -15.984

Forskudsskat 379.057

Værdi af fradrag -15.984

Samlet beskatning 363.073

Beskatning efter personskatteloven
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Bilag 12 – Skatteberegning efter virksomhedsordningen uden renteudgif-

ter og prioritetsgæld 

 

Kilde: Egen produktion 

 

  

Før AM AM Efter AM

Personlig indkomst 825.750

Fradrag i personlig indkomst -36.545

Personlig indkomst før AM 789.205

AM 63.136

Personlig indkomst efter AM 726.069

Kapitalindkomst 36.545

Fradrag

Beskæftigelsesfradrag -26.800

Skattepligtig indkomst 735.814

Skatteberegning Skat Personfradrag

AM 63.136 8% af 789.205

Bundskat 59.454 8,08% af 735.814 -3.507 8,08%*43400

Topskat 40.030 15% af 726.069 -459.200

Sundhedsbidrag 29.433 4% af 735.814 -1.736 4%*43400

Kommuneskat 176.595 24% af 735.814 -10.416 24%*43400

Kirkeskat 5.519 0,75 af 735.814 -326 0,75%*43400

Nedslag neg. KI 0

SUM 374.167 -15.984

Forskudsskat 374.167

Værdi af fradrag -15.984

Samlet forskudsskat 358.183

Beskatning efter virksomhedsordningen
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Bilag 13 – Skatteberegning efter kapitalafkastordningen uden renteudgif-

ter og prioritetsgæld 

 

Kilde: Egen produktion 

 

Før AM AM Efter AM

Personlig indkomst 825.750

Fradrag i personlig indkomst -42.845

Personlig indkomst før AM 782.905

62.632

Personlig indkomst efter AM 720.273

Kapitalindkomst 0

Tillæg til kapitalindkomst 42.845

Fradrag

Beskæftigelsesfradrag -28.000

Skattepligtig indkomst 735.118

Skatteberegning Skat Personfradrag

AM 62.632 8% af 782.905

Bundskat 59.398 8,08% af 735.118 -3.507 8,08% af 43.400

Topskat 39.161 15% af 720.273 -467.300

Sundhedsbidrag 29.405 4% af 735.118 -1.736 4% af 43.400

Kommuneskat 176.428 24% af 735.118 -10.416 24% af 43.400

Kirkeskat 5.513 0,75% af 735.118 -326 0,75% af 43.400

Nedslag neg. KI -2.500

SUM 370.037 SUM -15.984

Forskudsskat 370.037

Værdi af fradrag -15.984

Samlet forskudsskat 354.053

Beskatning efter kapitalafkastordningen


