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Indledning 
En af de vigtigste overvejelser i forbindelse med opstart af en virksomhed, er om det skal ske i personlig 

regi eller i selskabsform. Der er fordele og ulemper ved begge, som f.eks. hæftelse, offentliggørelse, 

skattemæssig stilling, formalia mv. Mange vælger i opstartsfasen at drive virksomhed i personlig regi, 

da der ingen kapitalkrav er, samt der ofte er underskud i starten, fordi indtægterne ikke overstiger 

opstartsomkostningerne. Det vil derfor være en fordel at drive personlig virksomhed, da underskuddet 

kan fratrækkes i den personlige indkomst, som f.eks. lønindkomst. Typen af branche har også 

indflydelse på hvilken virksomhedsform, der er fordelagtig. Nogle brancher kan have en støre risiko, og 

derved kan det være en ide at drive virksomheden i selskabsform, frem for personlig virksomhed, 

grundet den begrænset hæftelse i selskabsformen. Det vil altid være den konkrete situation, der er 

afgørende for om virksomheden bør drives i personlig regi eller i selskabsform. I Danmark er over 50 % 

af virksomheder drevet i personligt regi.1  

I forbindelse med, at virksomheden begynder at genere overskud og evt. vækste, kan selskabsform være 

en fordel for ejeren af virksomheden, grundet den begrænset hæftelse. Derudover kan der være behov 

for fremmedkapital, som også kan tale for, at virksomheden skal drives i selskabsform. På længere sigt 

kan overvejelser om generationsskifte, samt tilbagetrædelse af ejeren have betydning for, om der skal 

foretages en virksomhedsomdannelse.  

En virksomhedsomdannelse er når en personlig drevet virksomhed omdannes til et aktie- eller 

anpartsselskab. Dette kan ske via et allerede eksisterende selskab, et såkaldt skuffeselskab, eller ved et, 

til lejligheden, nystiftet selskab. Virksomhedsomdannelsen kan foretages skattepligtigt eller skattefrit. 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse foretages som hovedregel efter afståelsesprincippet og derved 

bliver ejeren beskattet, som ved salg til tredjepart. Hvorimod ved skattefri virksomhedsomdannelse 

succederer selskabet i ejerens sted og derved overtager selskabet skattebyrden for ejeren. En skattefri 

virksomhedsomdannelse er reelt bare skatteudskydende indtil anparterne/aktierne afstås eller selskabet 

likvideres. En virksomhedsomdannelse sidestilles skattemæssigt med en overdragelse mellem to 

uafhængige parter.2  

I forbindelse med vedtagelsen af den nye lovgivning vedr. virksomhedsordningen, i juni 2014, er 

reglerne omkring virksomhedsskatteordningen blevet strammet. Indtil den nye lovgivning trådte i kraft, 

havde ejeren mulighed for at medtage privat gæld, samt stille sikkerhed for denne, i 

                                                           
1 Aktive virksomhedsformer pr. 18.04.2015, datacvr.virk.dk 
2 LL § 2. 
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virksomhedsordningen, uden betydelige konsekvenser. Den nye lovgivning vil betyde, at det ikke 

længere er en fordel, på dette punkt at drive virksomhed i personlig regi frem for selskab.   

For at vurdere om der skal foretages en virksomhedsomdannelse, og om denne skal være skattepligtig 

eller skattefri, kræver det en stor indsigt i fordelene og ulemperne ved personlig ejet virksomhed og 

selskabsform, samt forskellene på skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse. 

Grundet den beskrevne problematik er det meget relevant at belyse hvilke forhold, der gør sig gældende 

i virksomhedsomdannelse, hvilket vi vil gøre i vores hovedopgave.  

Problemformulering 
Det er vigtigt at holde sig for øje, om det kan betale sig at omdanne en personlig virksomhed til et 

selskab, inden det besluttes om der skal foretages en virksomhedsomdannelse. I forbindelse med en 

virksomhedsomdannelse er der stor forskel på, om denne bliver fortaget som en skattepligtig eller en 

skattefri omdannelse. Valget har både konsekvenser for selskabet og ejeren. Dette vil vi belyse gennem 

nedenstående problemformulering: 

Hvilke skattemæssige problemstillinger opstår der henholdsvis ved en skattepligtig og en skattefri 

virksomhedsomdannelse? 

For at besvare vores problemformulering vil vi besvare nedenstående spørgsmål. 

- Hvilke forskelle, herunder fordele og ulemper, er der ved at drive virksomhed i personlig regi 

kontra i selskabsform? 

- Hvilke krav er der ved skattepligtig kontra skattefri virksomhedsomdannelse?  

- Hvordan værdiansættes virksomheden ved en skattepligtig og en skattefri 

virksomhedsomdannelse? 

- Hvordan opgøres anparternes anskaffelsessum i forbindelse med en skattepligtig og en skattefri 

virksomhedsomdannelse? 

- Hvilke skattemæssige konsekvenser har en skattepligtig kontra skattefri 

virksomhedsomdannelse for ejeren samt selskabet? 

- Hvilke forhold påvirker valget af at foretage en skattepligtig eller en skattefri 

virksomhedsomdannelse? 

Som tidligere beskrevet i indledningen er der forskellige virksomhedsformer. I den forbindelse vil vi 

redegøre for forskellen på de skattemæssige krav ved personlig drevet virksomhed samt selskabsform. 
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Vi vil herefter komme ind på hvordan en personlig virksomhed omdannes til et selskab efter reglerne for 

en skattepligtig og en skattefri virksomhedsomdannelse. Herunder vil vi bl.a. belyse forskellene på de to 

modeller. Derudover vil vi komme ind på værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og passiver samt 

opgørelsen af anparternes anskaffelsessum. Efterfølgende vil vi analysere de skattemæssige 

konsekvenser for selskabet samt ejeren, ved at fortage en virksomhedsomdannelse efter de to modeller. 

Derudover vil vi sammenholde de to modeller i forhold til hvilke faktorer, der taler for og imod at 

fortage virksomhedsomdannelsen skattepligtigt eller skattefrit. Undervejs i hovedopgaven vil vi 

inddrage en fiktiv casevirksomhed for at belyse problemstillingen. Herunder vil vi foretage beregninger 

på vores fiktive casevirksomhed, for at kunne analysere, vurdere og konkludere om der skal foretages en 

skattepligtig eller en skattefri virksomhedsomdannelse. 

Opgavestruktur 
Indledning 

Herunder b.la. problemformulering, metode, afgrænsning og målgruppe 

Introduktion til fiktiv casevirksomhed, Begravelse Sjælland 

Forskellene på personlig drevet virksomhed og selskabsform  
Personlig drevet virksomhed  

Selskabsform 
Personlig virksomhed kontra selskab 

Virksomhedens faser  
Virksomhedens faser i forhold til Begravelse Sjælland 

Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse  
Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Værdiansættelse  
Herunder løbende inddragelse af Begravelse Sjælland -praksis 

Anparternes anskaffelsessum  
Anparternes anskaffelsessum ved skattepligtig virksomhedsomdannelse for Begravelse Sjælland 

Anparternes anskaffelsessum ved fri virksomhedsomdannelse for Begravelse Sjælland 
Sammenligning af skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse for Begravelse Sjælland 

Samlet konklusion 
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Metode og empiri  
For at besvare vores problemformulering vil vi som udgangspunkt have en teoretisk indgangsvinkel. Vi 

vil anvende en deduktiv metode ved at anvende teorien på en fiktiv casevirksomhed, for på denne måde 

at vise sammenhængen mellem teori og praksis.3  Hovedopgaven vil bygge på sekundære kvalitative 

data i form af undervisningsmateriale fra HD studiet, lovgivning, afgørelser, cirkulærer, bøger og 

internetsøgninger. 4  

Kildekritik  
I hovedopgaven anvender vi sekundære data og dermed er det vigtigt at holde sig for øje, at data er 

indsamlet af andre personer og med andet formål. Dette kan påvirke rigtigheden, da der kan være ønsker 

om at fremstille resultater/konklusioner på en bestemt måde. Vi har primært benyttet bøger, 

undervisningsmateriale samt lovgivning mv., hvilket må anses for at være pålidelige objektive kilder. 

Derudover har vi benyttet internetsider, for at skabe et overblik og herefter understøttet søgningen ved 

hjælp af pålidelige kilder som bøger, cirkulærer mv. I forbindelse ved brug af flere kilder har vi forholdt 

os objektivt ved anvendelsen i hovedopgaven. Vi skal gøre opmærksom på, at vores casevirksomhed er 

fiktiv og derved kan der være risiko for, at der er mangler samt casen kan være ensporet, da den er 

opdigtet til formålet.  

Afgrænsning 
Ved behandling af skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse, er der mange relateret emner og 

problemstillinger, hvorfor vi har foretaget en afgrænsning i forbindelse med besvarelsen af vores 

problemformulering.  

I vores hovedopgave vil vi udelukkende behandle en virksomhedsomdannelse af én 

enkeltmandsvirksomhed, hvilket medfører, at vi ikke kommer ind på omdannelse af dødsboer samt 

virksomheder med flere ejere, herunder interessentskaber, kommanditistskaber, partnerselskaber m.fl.   

Vi vil ikke behandle virksomhedsomdannelse ved brug af skuffeselskaber, men ved stiftelse af nyt 

selskab. I hovedopgaven vil skuffeselskaber blive omtalt, hvor dette er relevant. I forhold til 

regnskabsklasser vil vi kun komme ind på disse, hvor det findes relevant for hovedopgaven.  

Da vores casevirksomhed omdannes til et anpartsselskab vil vi have fokus på reglerne for 

anpartsselskaber frem for aktieselskaber. Aktieselskaber vil blive nævnt, hvor dette er naturligt. Vi vil i 
                                                           
3 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed side 35 
4 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed side 27 
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nogle tilfælde kun skrive anpartsselskab, hvor der er tale om anpartsselskab eller tale om både 

anpartsselskab og aktieselskab. 

Vi vil kun, hvor det er relevant behandle situationer, hvor virksomhedsejeren har flere virksomheder 

som f.eks. ved ejendomme. Ejendomme vil blive behandlet i teorien, men vil ikke blive beregnet i 

forhold til casevirksomheden.  

Virksomhedsomdannelse i hovedopgaven vil ske fra en dansk enkeltmandsvirksomhed til et dansk 

selskab. I den forbindelse vil vi ikke komme ind på reglerne og lovgivningen omkring omdannelse fra 

dansk enkeltmandsvirksomhed til udenlandsk selskab eller omdannelse imellem udenlandske selskaber. 

Vi afgrænser os også fra behandlingen af begrænset skattepligtig til Danmark, da 

virksomhedsomdannelsesloven ikke kan anvendes, hvis der ikke er tale om en person, som er fuld 

skattepligtig til Danmark. 

Mange omdannelser sker med henblik på senere generationsskifte, omstrukturering, fusion mv. Vi 

afgrænser os fra at behandle ovenstående, da hovedopgavens fokus er på virksomhedsomdannelse og 

ovenstående behøves ikke behandlet for at skabe en forståelse af virksomhedsomdannelse. 

Personskatteloven, kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen vil kun blive behandlet i det 

omfang det er relevant ift. valg af virksomhedsform. Derudover forudsættes det at læseren har kendskab 

til grundbegreberne i virksomhedsordningen.  

I forbindelse med den nye lovgivning for virksomhedsordningen, afgrænser vi os til, kun at behandle de 

områder vi finder relevante for hovedopgaven. Derved vil der ikke være en udtømmende gennemgang af 

den nye lovgivning. 

Hovedopgaven vil have fokus på de skattemæssige aspekter ved skattefri og skattepligtig omdannelse, 

herunder vil vi kun omtale regnskabsmæssige aspekter, hvor det findes relevant. 

I vores hovedopgave vil vi tage udgangspunkt i en omdannelse med ultimo balance 31.12.2014 og 

derved bruger vi 2014 og 2015 takster.  

Vi vil ikke komme ind på de særlige fradragsregler for pensioner, som gælder for ejeren af en personlig 

drevet virksomhed, da det ikke har væsentlig betydning for hovedopgaven. Derudover ophæves 30 % 

reglen for rateforsikring/-pension i 2015.5 

                                                           
5 T. Helmo Madsen, Revisor Manual 2015-1 side 103 
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Målgruppe 
Vores primære målgruppe er vejleder og censor. Derudover kan revisorer og rådgivere der skal 

udarbejde eller rådgive i en virksomhedsomdannelse, have nytte af at læse vores hovedopgave. Til sidst 

kan ejere af enkeltmandsvirksomheder, som overvejer at omdanne deres virksomhed til et selskab også 

have fordel af at læse opgaven.  

Det forudsættes læseren har en vis regnskabsforståelse, er bekendt med de skatteretslige regler samt har 

indsigt i den teoretiske baggrund. Hvis ejeren af en personlig virksomhed skal have gavn af opgaven, 

forudsætter det, at ejeren har en vis indsigt i den skatteretslige stilling af sin virksomhed. Det skal dog 

nævnes, at opgaven ikke er udtømmende indenfor emnet, men kan være en god inspiration i forbindelse 

med virksomhedsomdannelse.  

Forkortelser 
ABL: Aktieavancebeskatningsloven 

AL: Afskrivningsloven 

BL: Bogføringsloven 

DBSL: Dødsboskatteloven 

EBL: Ejendomsavancebeskatningsloven 

KGL: Kursgevinstloven 

KSL: Kildeskatteloven 

LL: Ligningsloven 

LR: Ligningsrådet 

LSR: Landsskatteretten 

PSL: Personskatteloven 

SEL: Selskabsskatteloven  

SKM: Skatteministeriet  

SL: Statsskatteloven 

SSL: Selskabsloven 

TfS: Tidsskrift for Skatter og Afgifter 

TSS: Told- og skattestyrelsen, før 1995: TS 

VOL: Virksomhedsomdannelsesloven 

VSL: Virksomhedsskatteloven 

ÅLR: Årsregnskabsloven
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Case virksomhed – Begravelse Sjælland 
Begravelse Sjælland er en enkeltmandsvirksomhed ejet af Susanne Andersen (fremadrettet Susanne), 

som er beliggende på Sydsjælland. Virksomheden er opstartet den 1. januar 2000 og i den forbindelse 

købte Susanne en ejendom med tilhørende grund, hvorfra Susanne i dag driver sin bedemandsforretning. 

Susanne gav i 2000 1.650.000 kr. for ejendommen, hvoraf grundens værdi udgjorde 450.000 kr.  

Begravelse Sjælland hjælper familien og/eller pårørende i forbindelse med håndteringen af begravelsen. 

Herunder papirarbejde samt samtaler med familien og/eller pårørende om deres ønsker og eventuelt den 

afdødes ønsker.  

Bedemandsforretningen er indrettet således, at der ud til gaden er en forretningsdel, hvor kunderne kan 

komme forbi og købe gravsten, urner og kister mv.  Bag forretningsdelen er der indrettet et mindre 

kontorområde, hvor de administrative opgaver udføres, samt mødelokaler hvor kundemøderne afholdes. 

Ydermere er der indrettet et lille lagerlokale, hvor Susanne opbevarer en mindre beholdning af kister, 

urner og gravsten. Begravelse Sjælland har de seneste år haft en stabil stigende indtjening og driften er 

efterhånden oppe i en vis størrelse. Susanne fik i 2012 et tilbud om at opkøbe en mindre 

bedemandsforretning på Sydsjælland, hvilket hun valgte at gøre og i den forbindelse har hun erhvervet 

goodwill.  

Susanne har i den senere tid overvejet, hvad fremtiden skal bringe i forhold til hendes virksomhed. Da 

hun ingen børn har, og ikke ønsker at sælge til medarbejdere, har hun overvejet at sælge til tredjemand i 

fremtiden. Hun har i den forbindelse hørt, at det er lettere at sælge sin virksomhed, hvis den er i 

selskabsform frem for personlig regi. Ovenstående har gjort, at Susanne overvejer om der skal foretages 

en virksomhedsomdannelse. Begravelse Sjælland har aflagt regnskab efter Årsregnskabsloven.  
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Regnskabet følger kalenderåret og virksomhedens balance pr. 31. december 2014 ses nedenfor: 

Balance pr. 31.12.2014 
Aktiver Passiver 
Anlægsaktiver Egenkapital 
Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital 1.616.000 
Erhvervede goodwill 350.000 

Langfristede gældsforpligtelser 
Materielle anlægsaktiver Gæld til realkreditinstitutter 998.000 
Grunde og bygninger 1.400.000 Gæld til kreditinstitutter 300.000 
Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar 975.000 

Kortfristede gældsforpligtelser 
Omsætningsaktiver Kortfristet del af realkreditinstitutter 56.000 
Varebeholdninger Kortfristet del af kreditinstitutter 25.000 
Varelager 61.000 Modtagne forudbetalinger fra kunder 16.000 

Leverandør af vare og tjenesteydelser 174.000 
Tilgodehavender Anden gæld 283.000 
Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 555.000 
Periodeafgrænsningsposter 35.000 Passiver i alt 3.468.000 
Likvide beholdninger 92.000 

Aktiver i alt 3.468.000 
Balancetal pr. 31.12.2014 for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 

I bilag 1 kan anlægskartoteket ses for Begravelse Sjælland. Anlægskartoteket indeholder goodwill, 

grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Som det ses heraf består andre anlæg, 

driftsmateriel og inventar primært af rustvogne, varevogn samt diverse edb og inventar.  

For bygningen er der en scrapværdi på 700.000 kr. Grunden på 450.000 kr. afskrives ikke og dermed 

udgør afskrivningsgrundlaget for grund og bygning 500.000 kr., som afskrives over 30 år. Derudover 

har rustvogne og varevognen en scrapværdi. Den rustvogn der er anskaffet i 2013 har en scrapværdi på 

50.000 kr. og den der er anskaffet i 2011 har en på 35.000 kr. Scrapværdien på varevognen udgør 

25.000 kr. Der er ingen scrapværdier på edb og inventar, da det er vurderet, at de vil undergå fuld 

værdiforringelse når de er fuldt afskrevet.   

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser består af en del mindre debitorer. Susanne er opmærksom 

på, at hendes debitormasse kan anses for at være høj. Hun har dog gode erfaringer med, at kunderne 

betaler. Derudover yder hun en længere kredittid end mange andre, da hun anser det for god service. 
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Hun er opmærksom på, at der er tale om mennesker i sorg, som ikke altid får betalt til tiden. Der er 

hensat 25.000 kr. til tab på debitorer og igennem årene har hensættelsen været passende.  

Der er ingen igangværende arbejder, da Susanne har opgjort og faktureret alt pr. 31.12.2014. 

Periodeafgrænsningsposter består af annoncering i aviser samt på nettet, som vedrører perioden efter 

31.12.2014.  

Likvider består udelukkende af bankindestående, hvor Susanne har kreditfaciliteter på 200.000 kr. 

Egenkapitalen består af egenkapital primo, årets resultat, privat hævet inkl. betalte skatter samt værdi af 

fri telefon. 

De langfristede gældsforpligtelser vedrører lån på ejendommen samt lån på rustvogne og varevognen.  

De kortfristede gældsforpligtelser vedrører den kortfristede del af de langfristede ovenstående lån, 

forudbetalinger fra kunder, leverandørgæld, moms og skyldige omkostninger i forbindelse med 

lønninger.  

Susanne har siden opstarten af sin virksomhed anvendt virksomhedsskatteordningen. 

Nedenstående ses relevante tal for resultatopgørelsen og virksomhedsskatteordningen i forbindelse med 

virksomhedsomdannelsen: 

Relevante tal til virksomhedsomdannelse 
2012 2013 2014 

Årets resultat før skat 822.000 876.000 940.000 
Renteudgifter 25.000 23.000 22.000 
Renteindtægter 1.500 1.500 2.000 

Indskudskonto -200.000 
Hensat til senere hævning 500.000 
Opsparet overskud inkl. virksomhedsskat, 25 % 700.000 

Skattemæssig saldo købt goodwill 500.000 
Skattemæssig saldo grunde og bygninger  834.000 
Skattemæssig saldo driftsmidler og inventar 861.953 

Relevante tal til virksomhedsomdannelsen for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 

Susanne har foretaget hævninger i mellemperioden på 125.000 kr. Det vil sige efter den 1. januar 2015 

og frem til den eventuelle virksomhedsomdannelse.   
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Susannes opsparede overskud stammer efter 2007, hvor der er betalt 25 % i aconto skat. Derudover har 

hun opsparet overskud i 2014, hvor der er betalt 24,5 % i aconto skat. Dette har vi ikke taget højde for i 

vores beregninger, da dette i sig selv ikke har betydning for vores hovedopgave.  

Erhvervede goodwill har en regnskabsmæssig værdi på 350.000 kr. jf. ovenstående balance. Den 

skattemæssige værdi udgør 500.000 kr. jf. nedenfor.  

 

Skattemæssig goodwillberegning for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 

Virksomhedens grunde og bygninger har en regnskabsmæssig bogført værdi på 1.400.000 kr., jf. 

ovenstående balance. Vi anser Begravelse Sjællands bygning for at være fuld afskrivningsberettiget jf. 

AL § 14, stk. 1. Begravelse Sjælland anses som en butik og derved kommer bygningen ikke under 

reglerne om kontor mv., som ikke er afskrivningsberettiget jf. AL § 14, stk. 2. 6 Den skattemæssige 

værdi af grunde og bygninger udgør 834.000 kr. hvilket fremgår nedenfor. Der er foretaget 

skattemæssige afskrivninger på afskrivningsgrundlaget, som udgør 1.200.000 kr., da grunden ikke 

indgår i afskrivningsgrundlaget jf. AL § 14, stk. 3. Der er afskrevet siden år 2000. Fra år 2000 -2007 er 

der afskrevet med 5 % og fra år 2008-2014 med 4 %.7  

Grunde og bygninger 

Anskaffelses- Afskrivnings- 
Akk. 

Afskrivninger Årets Akk.  
  sum grundlag Primo afskrivninger % 

Bygning og grund, år 2000 1.650.000 1.200.000 768.000 48.000 68 % 

Værdi ultimo 834.000 
Skattemæssig beregning af grunde og bygninger for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 

                                                           
6 Søren Bech, Claus Bohn Jespersen, Ulrik Gorm Møller og Henrik Nielsen, Skattemæssige afskrivninger, Tekstdel side 
66 
7 Søren Bech, Claus Bohn Jespersen, Ulrik Gorm Møller og Henrik Nielsen, Skattemæssige afskrivninger, Tekstdel side 
94 
 

Goodwill 

Anskaffelses- 
Akk. 

afskrivninger Årets 
  sum primo afskrivninger 

Goodwill, år 2012 875.000 250.000 125.000 

Værdi ultimo 500.000 
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Andre anlæg, driftsmateriel og inventar har en bogført regnskabsmæssig værdi på 975.000 kr. jf. 

ovenstående balance, den skattemæssige værdi udgør 861.953 kr. hvilket fremgår nedenfor: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 100 % 
Saldoværdi primo 2011 0 
Årets tilgang 550.000 
Årets skattemæssige afskrivninger 25% 137.500 
Saldoværdi ultimo 2011 / primo 2012 412.500 
Årets tilgang 0 
Årets skattemæssige afskrivninger 25% 103.125 
Saldoværdi ultimo 2012 / primo 2013 309.375 
Årets tilgang 0 
Årets skattemæssige afskrivninger 25% 77.344 
Saldoværdi ultimo 2013 / primo 2014 232.031 
Årets tilgang 35.333 
Årets skattemæssige afskrivninger 25% 66.841 
Saldoværdi ultimo 2014 200.523 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 115 % 
Saldoværdi primo 30.05.2012 0 
Årets tilgang 350.000 
Forhøjelse 15 % 52.500 
Årets skattemæssige afskrivninger 25% 100.625 
Saldoværdi ultimo 2012 / primo 2013 301.875 
Årets tilgang 760.000 
Forhøjelse 15 % 114.000 
Årets skattemæssige afskrivninger 25% 293.969 
Saldoværdi ultimo 2013 / primo 2014 881.906 
Årets skattemæssige afskrivninger 25% 220.477 
Saldoværdi ultimo 2014 661.430 

I alt 861.953 
Skattemæssig beregning af andre anlæg, driftsmateriel og inventar for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar er opdelt i 100 % anskaffelsessum og 115 % anskaffelsessum. 

Dette skyldes alle nyfabrikerede driftsmidler, varebiler, inventar mv., der udelukkende anvendes 

erhvervsmæssigt og som er anskaffet fra og med den 30.05.2012 til den 31.12.2013, kan forhøje 

anskaffelsessummen med 15 %.    

Grunden til der ikke er nogen skattemæssig saldo primo 2011 er, at driftsmidler mv. som er anskaffet 

før 2011 er fuldt afskrevet.  
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Forskellene på personlig drevet virksomhed og selskabsform  
Hvis ejeren af en personlig drevet virksomhed ønsker at omdanne til et selskab, er det vigtigt, at 

virksomhedsejeren kender forskellene ved personligt drevet virksomhed og selskab. Forskellene kan 

have indvirkning på, hvorvidt der bør foretages en virksomhedsomdannelse. I nedenstående vil vi 

komme ind på de to virksomhedsformer og efterfølgende sammenholde dem. 

Personlig drevet virksomhed 
En personlig drevet virksomhed ejes af en fysisk person. I tilfælde hvor der er flere ejere er der f.eks. 

tale om interessentskab, K/S eller P/S, hvilket vi som nævnt ikke vil behandle i hovedopgaven. I en 

personlig drevet virksomhed er der ingen juridisk adskillelse mellem virksomhedsejeren og 

virksomheden. Det vil sige der er tale om en juridisk enhed, samt et skattesubjekt, med de samme 

rettigheder og forpligtelser. Dette medfører, at virksomhedsejeren hæfter med hele sin formue, dvs. 

personligt, direkte og ubegrænset. Dermed har virksomhedens kreditorer mulighed for at gøre krav i 

ejerens private formue, hvis virksomheden ikke overholder sine forpligtelser. Dette gælder også i 

tilfælde af konkurs. Ægtefæller hæfter som udgangspunkt ikke for virksomhedens forpligtelser, dog med 

undtagelse af gæld til offentligheden. 8 

I forbindelse med opstart af en personlig virksomhed er der ingen kapitalkrav. I princippet kan en 

personlig drevet virksomhed derfor starte op uden nogen form for kapital. I de fleste tilfælde vil der 

næsten altid være behov for kaptital, for at kunne drive en virksomhed. Det eneste det kræver, for at 

starte en personlig drevet virksomhed er, at denne registreres hos Erhvervsstyrelsen og dermed får tildelt 

et CVR-nummer. Der er ej heller krav om direktion eller bestyrelse i en personlig drevet virksomhed.    

En personlig drevet virksomhed er som udgangspunkt ikke omfattet af Årsregnskabsloven jf. ÅRL § 3. 

Det er derfor valgfrit om virksomheden ønsker at aflægge årsrapport. Den personlig drevne virksomhed 

skal som minimum indberette en udvidet selvangivelse, hvor virksomhedens regnskabstal fremgår.9 

Ydermere skal den personlig drevne virksomhed overholde bogføringsloven10, uanset om der aflægges 

årsrapport eller ej. Hvis der aflægges årsrapport, til brug for tredje mand, skal årsrapporten som 

minimum opfylde kravene for regnskabsklasse A jf. ÅRL § 7, stk. 1 nr. 1. Udarbejdes en sådan 

årsrapport skal den ikke offentliggøres via Erhvervsstyrelsen. Der er ikke krav om revision eller i det 

hele taget at have en revisor.11 Det mest sete er, at de personlig drevet virksomheder aflægger årsrapport 

efter kravene for regnskabsklasse A med en reviewerklæring, da dette ofte kræves af bankforbindelser, 
                                                           
8 Startvvaekst.virk.dk/enkeltmandsvirksomhed 
9 Hvis omsætningen er ≥ 300.000 kr. er selvangivelsen udvidet med regnskabsoplysninger. Jf. T. Helmo Madsen 
Revisor manual 2015-1 side 114. 
10 BL § 1 
11 EY, Indsigt i Årsregnskabsloven 2014/15, side 569 
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større kreditorer eller kunder. Hvis ejeren skal låne penge privat, kan banken stille krav til, at der skal 

udarbejdes en årsrapport med reviewerklæring. Dette skyldes at der som nævnt ikke er juridisk adskilles 

mellem ejeren og virksomheden. 

Beskatningen  
Som udgangspunkt bliver ejeren af den personlig drevet virksomhed beskattet efter personskatteloven. 

Virksomhedsejeren bliver derved beskattet af virksomhedens resultat før renter som personlig 

indkomst12  jf. PSL § 3. Renteindtægter, renteudgifter samt kursgevinster og kurstab, der vedrører 

virksomheden vil blive beskattet som kapitalindkomst jf. PSL § 4. Hvis der derimod er underskud i 

virksomheden, vil dette blive modregnet i anden personlige indkomst og derefter i eventuel ægtefælles 

indkomst. Hvis det fulde skattepligtige underskud ikke bliver udnyttet i året, kan det fremføres til senere 

indkomstår. 

Den skattepligtige indkomst opgøres som den personlige indkomst efter AM-bidrag plus/minus 

kapitalindkomst minus ligningsmæssige fradrag. Heri indgår ikke aktieindkomst, som beskattes med 27 

% af de første 49.900 kr.13 og med 42 % af beløb herover.14 Nedenfor ses det, at virksomhedsejeren 

beskattes med marginalskatten på 56,6 % af den del af resultatet før renter, som overstiger 

topskattegrænsen på 459.200 kr.15 Da renterne fradrages som negativ kapitalindkomst vil disse kun give 

et fradrag på 29,6 %, hvis der anvendes personskatteloven jf. nedenstående. 

Marginalskatteprocenterne i 2015 (topskattesatserne):16 
Personlig indkomst inkl. AM-bidrag  56,6 % 
Personlig indkomst uden AM-bidrag 52,9 % 
Kapitalindkomst/negativ kapitalindkomst 29,6 %   
Kapitalindkomst/positiv kapitalindkomst 42,7 % 
Ligningsmæssige fradrag   29,6 % 

I stedet kan virksomhedsejeren dog vælge at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningen eller 

kapitalafkastordningen.  

  

                                                           
12 Henrik Dam, Henrik Gam, Kjeld Hemmingsen, Jacob Graff Nielsen, Grundlæggende Skatteret 2014 side 177 
13 For ægtepar er beløbsgrænsen 99.800 kr. i 2015. 
14 T. Helmo Madsen Revisor manual 2015-1 side 11 
15 2015 tal 
16 T. Helmo Madsen Revisor manual 2015-1 side 116 
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Virksomhedsskatteordning 
Der er nogle fordele ved at anvende virksomhedsordningen frem for personskatteloven. 17 

Virksomhedsejeren opnår fuld fradragsret for renteudgifterne i virksomheden, da nettorenteudgifterne 

fratrækkes ved opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst 

beskattes som personlig indkomst. I virksomhedsskatteordningen opnås også en mindre beskatning af 

kapitalafkastet, hvorfor der opnås en skattebesparelse, som vi vil komme ind på efterfølgende.  

I virksomhedsordningen er der mulighed for at opspare overskud og kun betale en foreløbig aconto skat, 

svarende til selskabsskatten. 18  Opsparing af overskud gør, at virksomhedsejeren kan foretage 

indkomstudjævning og på denne måde optimere sin skat i forhold til topskattegrænsen. Ved ophør i 

virksomhedsskatteordningen vil evt. opsparet overskud komme til beskatning hos ejeren. 

Ovenstående medvirker til at virksomhedsordningen bliver sidestillet med at drive virksomhed i 

selskabsform.  

Krav til virksomhedsskatteordning 
Som vi har været inden på ovenfor er der fordele ved at benytte virksomhedsskatteordningen, men det er 

også den af ordningerne, der har flest betingelser og krav, og derved bliver mest kompleks. 

For at virksomhedsordningen kan anvendes kræver det, at der er tale om en skattepligtig person, som 

driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Ordningen kan kun bruges på indkomst, der kommer fra den 

personlig drevet virksomhed, jf. VSL § 1 stk. 1, 1. pkt.  

Virksomhedsordningen kan ikke bruges på konkursindkomst jf. VSL § 1, stk. 1, 3. pkt., dødsboer jf. 

DBSL § 9, stk. 1, 1. pkt. eller anpartsvirksomheder omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 9 eller nr. 11, som 

bl.a. henviser til, at ejerne ikke kan benytte VSL, hvis de ikke deltager i virksomhedens drift i væsentlig 

grad.  

Da der kun må indgå indkomst fra den personlig drevet virksomhed, skal virksomhedsejerens 

privatøkonomi og virksomhedens økonomi være skarpt opdelt, for at virksomhedsordningen kan 

anvendes jf. VSL § 2 stk. 1. Jf. VSL § 2 stk. 1 skal virksomheden også udarbejde et selvstændigt 

regnskab, som overholder bogføringsloven.  

Virksomhedsejeren kan for hvert indkomstår vælge, om det ønskes at anvende virksomhedsordningen 

eller ej. Dette skal ske i forbindelse med indgivelse af selvangivelsen for indkomståret. Hvis der vælges 

                                                           
17 Juridisk vejledning 2015-1 afsnit C.C.5.2.1 
18 24,5 % i 2014 falder til 22 % i 2016 
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at anvende virksomhedsordningen, skal denne anvendes for hele indkomståret.19  Dette medfører at 

virksomhedsejeren har mulighed for at beregne hvilken ordning, der bedst kan betale sig for 

virksomhedsejeren i de enkelte indkomstår.  

Hvis virksomhedsejeren driver flere virksomheder og ønsker at anvende virksomhedsskatteordningen 

skal alle virksomhederne indgå i ordningen, jf. VSL § 2 stk. 3, hvoraf det fremgår at samtlige 

virksomheder behandles som en virksomhed i virksomhedsordningen. Dette forudsætter naturligvis at 

virksomhederne opfylder betingelserne, for anvendelse af virksomhedsordningen.20  

Det er som hovedregel et krav, at alle erhvervsmæssige aktiver og passiver indgår i 

virksomhedsskatteordningen, men der er undtagelser til dette. Visse finansielle aktiver kan ikke indgå i 

virksomhedsskatteordningen, på trods af de har tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed jf. VSL 

§ 1, skt. 2. Deriblandt aktier mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentet obligationer og 

præmieobligationer med mindre der er tale om næring. Som hovedregel indgår blandet benyttet aktiver 

ej heller i virksomhedsordningen. Virksomhedsejeren kan dog vælge om blandet benyttet aktiver som 

ejendomme, biler, telefoner, datakommunikationsforbindelser, computer med tilbehør skal indgå i 

virksomhedsskatteordningen jf. VSL § 1, stk. 3 2. – 5. pkt.21  

Indskudskonto22 
Indskudskontoen opgøres i starten af det regnskabsår den selvstændige indtræder i 

virksomhedsskatteordningen jf. VSL § 3 stk. 2. Indskudskontoen opgøres som forskellen mellem de 

aktiver og passiver, der indgår i virksomhedsskatteordningen. Hvis indskudskontoen opgøres til at være 

negativ kan denne sættes til nul. Dette kræver at alle aktiver og passiver, der vedrører virksomheden er 

medregnet i opgørelsen og at den medregnede gæld udelukkende er erhvervsmæssig jf. VSL § 3 stk. 5. 

Hvis ikke kravene er opfyldt til nulstillingen vil indskudskontoen forblive negativ. En negativ 

indskudskonto er udtryk for, at der er indskudt privat gæld i virksomhedsskatteordningen. Der vil derfor 

skulle foretages rentekorrektion som medfører, at ejeren ikke opnår højere skatteværdi af de private 

renteudgifter.  

Indskudskontoen er et udtryk for hvor meget ejeren kan overføre til sig selv skattefrit fra virksomheden i 

hæverækkefølgen, uden det medfører rentekorrektion. Indskudskontoen er den sidste i 

hæverækkefølgen, hvilket betyder at denne ofte i praksis ikke ændrer sig fra regnskabsår til regnskabsår. 

                                                           
19 VSL § 2 stk. 2 
20 Juridisk vejledning 2015-1 afsnit C.C.5.2.2.1 
21 Juridisk vejledning 2015-1 afsnit C.C.5.2.2.6 
22 Juridisk vejledning 2015-1 afsnit C.C.5.2.5 
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Der vil skulle foretages rentekorrektion, hvis indskudskontoen bliver negativ, da dette, som nævnt, 

svarer til at ejeren har lånt penge af virksomheden.  

Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 
Kapitalafkastet skal forstås som afkastet af den investerede kapital i virksomheden. Kapitalafkastet 

beregnes som kapitalafkastgrundlaget ganget med en fastsat kapitalafkastsats. Kapitalafkastsatsen 

beregnes en gang årligt jf. VSL § 9 og i år 2014 udgør den 2 %.23 Hvis kapitalafkastgrundlaget er 

negativt, ses der bort fra kapitalafkastet. Kapitalafkastet kan dog ikke overstige årets skattepligtige 

overskud. 

Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres ved begyndelsen af indkomståret. Grundlaget opgøres som 

virksomhedens aktiver minus gæld jf. VSL § 8 stk. 1. Hensat til senere faktiske hævninger, indestående 

på mellemregningskontoen, samt beløb overført fra virksomhedsordningen til privatøkonomien med 

virkning fra indkomstårets begyndelse, skal også fragå i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. 

Kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten og dermed beskattes 

kapitalafkastet som kapitalindkomst. Dette betyder at der vil ske en mildere beskatning, da 

kapitalindkomst beskattes med 42,7 %, hvorimod personlig indkomst beskattes med 56,6 %.  

Rentekorrektion 
Som nævnt ovenfor, vil der skulle foretages rentekorrektion, hvis indskudskontoen er negativ, da dette 

er udtryk for, at ejeren har ’lånt’ penge i virksomheden. Rentekorrektionen foretages for, at ejeren ikke 

opnår fuldt skattemæssigt fradrag for private renteudgifter. Dette undgås ved, at det samlede 

rentekorrektionsbeløb lægges til den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten i det 

pågældende indkomstår jf. VSL § 11 stk. 3. Dette medfører, at rentekorrektionen ikke indgår i 

virksomhedens indkomstopgørelse, overskudsdisponering og hæverækkefølge.  

Der skal som udgangspunkt foretages rentekorrektion, hvis enten indskudskontoen er negativ ved 

indtrædelse i virksomhedsordningen, negativ primo eller ultimo i indkomståret jf. VSL § 11, stk. 1, eller 

hvis der i indkomståret både er foretaget hævninger og indskud på indskudskontoen jf. VSL § 11, stk. 2.   

Når der er tale om rentekorrektion i forbindelse med negativ indskudskonto, skal rentekorrektionen 

beregnes af den mest negative saldo af indskudskontoen primo og ultimo ganget med 

kapitalafkastsatsen svarende til 2 %.24 Rentekorrektionen kan højst være det mindste af de beløb, der 

fremkommer når kapitalafkastsatsen ganges med det mest negative kapitalafkastgrundlag ved 

tidspunktet for indtræden i virksomhedsordningen, primo eller ultimo for indkomståret. Hvis 
                                                           
23 Juridisk vejledning 2015-1 afsnit C.C.5.2.9.4 
24 2014 jf. Juridisk vejledning 2015-1 afsnit C.C.5.2.9.4 
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kapitalafkastgrundlaget er lig nul både primo og ultimo vil rentekorrektionen blive nul. Ydermere kan 

rentekorrektionen ikke overstige virksomhedens samlede nettofinansieringsudgifter.  

Hvis der derimod skal foretages rentekorrektion, grundet der både er foretaget hævninger og indskud på 

indskudskontoen i indkomståret, beregnes rentekorrektionsgrundlaget som summen af beløbet overført 

til ejeren i hæverækkefølgen fra indskudskontoen og det overførte ud over indestående på 

indskudskontoen. Rentekorrektionen beregnes herefter som summen ganget med kapitalafkastsatsen. 

Rentekorrektionen kan ikke overstige kapitalafkastsatsen ganget med indskuddet på indskudskontoen jf. 

VSL § 11, stk. 2. Dette medfører at rentekorrektion udgør den laveste værdi af indskud eller hævninger i 

årets løb ganget med kapitalafkastsatsen. 

Efter den nye lovgivning anvendes rentekorrektionssatsen opgjort efter VSL § 9a fra og med 

indkomståret 2015, i stedet for kapitalafkastsatsen. Hvis den skattepligtige pr. 11. juni 2014 har 

påbegyndt indkomståret 2015, vil rentekorrektionssatsen først skulle anvendes fra og med indkomståret 

2016. Den nye rentekorrektionssats vil vi komme ind på i afsnittet om de nye regler i forhold til 

virksomhedsskatteordningen. 

Konto for opsparet overskud 
Som skrevet ovenfor, er en af fordelene ved virksomhedsskatteordningen muligheden for opsparing af 

overskud. I den forbindelse kan virksomhedsejeren foretage indkomstudjævning og på den måde 

optimere sin skat i forhold til topskattegrænsen. Opsparing af overskud er den del af virksomhedens 

resultat, som ikke bliver hævet. Har virksomheden derimod et underskud, bliver det modregnet i 

opsparet overskud. Opsparet overskud bliver sidestillet med overført resultat i selskaber, men et 

underskud i virksomhedsordningen kan ikke fremføres som i selskaber. Hvis underskuddet i 

virksomhedsordningen overstiger saldo på opsparet overskud, skal det overstigende beløb modregnes i 

ejerens personlige indkomst.  

Hvor der er opsparet overskud, skal ejeren holde styr på perioderne med forskellige 

selskabsskatteprocenter. Af opsparet overskud betales der en aconto skat, svarende til selskabsskatten i 

det pågældende indkomstår, dermed er indestående på opsparet overskud et nettobeløb. Hvis hverken 

virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen anvendes, skal ejeren derimod beskattes med 

marginalskatteprocenten, da overskuddet vil indgå i den personlige indkomst.  Jf. VSL § 10, stk. 3 vil 

aconto skatten blive modregnet i den beregnet skat i det år, hvor det opsparede overskud hæves. Det 

ældste opsparede overskud skal hæves først jf. VSL § 10, stk. 5.  Ved opgørelse af den personlige 

indkomst skal hævninger af opsparet overskud samt den tilhørende aconto skat indgå.  
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Hensat til senere faktisk hævning 
Hensættelse til senere faktiske hævninger er en anden mulighed end at opspare i virksomheden. Hvis 

virksomhedsejeren ikke har hævet penge op til topskattegrænsen i indkomståret, kan der hensættes til 

senere faktisk hævning. Herved opnås der skatteoptimering for ejeren. Hensættelsen beskattes i det 

indkomstår som overførelsen vedrører og kan efterfølgende hæves skattefrit. 

Hæverækkefølgen 
I virksomhedsskatteordningen er det nødvendigt at foretage en samlet opgørelse af årets hævninger. I 

opgørelsen af årets hævninger indgår de beløb, der er anset for overført eller som faktisk er overført, 

samt hensat til senere hævninger i det pågældende regnskabsår. Årets hævninger skal herefter fordeles i 

hæverækkefølgen.25 Nedenstående er i prioriterede rækkefølge:26  

1. Kapitalafkast, der er hensat fra forudgående år 

2. Resterende overskud, der er hensat fra forudgående år 

3. Kapitalafkast for indkomståret efter VSL § 7 

4. Resterende overskud for indkomståret efter VSL § 10, stk. 1. 

5. Tidligere års opsparet overskud  

6. Indskudskontoen 

Ovenstående prioritering skyldes at der er forskel på de enkelte konti samt deres beskatning. Derfor kan 

ejeren ikke selv vælge, hvilke konti årets hævninger skal udbetales fra. Punkt 1 og 2 er overskud fra 

tidligere år, som er beskattet som enten kapitalindkomst eller personlig indkomst. Punkt 3, 4 og 5 vil 

blive beskattet i det år, de bliver hævet. Punkt 6 vil kunne ske skattefrit, men hvis indskudskontoen 

bliver negativ, vil der skulle foretages rentekorrektion efter VSL § 11, som nævnt ovenfor.    

Mellemregningskonto 
Som nævnt er det et krav, for at indgå i virksomhedsordningen, at der er adskillelse mellem privat- og 

virksomhedsøkonomien. Dette opnås ved at have en mellemregningskonto, hvor overførelser mellem 

privatøkonomien og virksomheden kan ske, uden det anses for indskudt i virksomheden. Overførelserne 

kan kun være kontanter, derved kan der ikke indskydes andre aktiver på mellemregningskontoen. Dette 

vil sige at der kan foretages skattefrie hævninger fra mellemregningskontoen uden om 

hæverækkefølgen, da der er tale om allerede beskattede midler. Mellemregningskontoen må ikke blive 

negativ ellers vil den blive udlignet via hæverækkefølgen.  

                                                           
25 VSL § 5 
26 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen: Lærebog om indkomst skat side 234 
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Kapitalafkastordningen  
Som nævnt kan virksomhedsejeren hvert år vælge mellem virksomhedsordningen, 

kapitalafkastordningen og personskattelovens almindelige regler. Kapitalafkastsordningen er et 

forenklet alternativ til virksomhedsordningen. Ved anvendelse af kapitalafkastordningen kan 

virksomhedsejeren opnå nogle af virksomhedsordningens fordele på en mere simpel måde. I 

kapitalafkastsordningen beregnes, der et kapitalafkast af de erhvervsmæssige aktiver. I modsætning til 

virksomhedsordningen indgår gæld som hovedregel ikke i kapitalafkastgrundlaget ved anvendelse af 

kapitalafkastordningen.   

 Kapitalafkastet trækkes fra i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten og dermed 

beskattes kapitalafkastet som kapitalindkomst.  Herved opnås indirekte en større fradragsværdi af de 

erhvervsmæssige renteudgifter. Hvis kapitalafkastet overstiger nettorenteudgifterne, vil forrentningen af 

egenkapitalen i virksomheden blive beskattet som kapitalindkomst.  Dette medfører oftest at der vil 

være en lempeligere beskatning ift. personskattelovens regler.  

I kapitalafkastordningen har virksomhedsejeren mulighed for at opspare en del af virksomhedens 

overskud som i virksomhedsordningen. I kapitalafkastordningen er der tale om en 

konjunkturudligningsordning, hvor der skal betales en foreløbig skat svarende til selskabsskatten.27 

Resten af beløbet skal bindes på en bankkonto, en såkaldt konjunkturudligningskonto. Denne 

henlæggelse kan dog højest udgøre 25 % af årets overskud og skal som minimum udgøre 5.000 kr. En 

ulempe ved kapitalafkastordningen er, at det restende beløb, efter betaling af skatten, er bundet til 

konjunkturudligningskontoen i 3 måneder. Det vil sige at der ikke kan disponeres over beløbet i denne 

periode. Ydermere skal henlæggelsen seneste indtægtsføres efter 10 år.28 

Nye regler i forhold til virksomhedsskatteordningen29 
Den 9. september 2014 vedtog folketinget lovændringerne vedr. virksomhedsordningen. 30 

Lovændringerne trådte i kraft den 11. juni 2014. Dette medfører at virksomhedsejeren ikke længere kan 

opspare i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ. Hvis der stilles sikkerhed for gæld, 

der ikke indgår i virksomhedsordningen, altså privat gæld, anses et tilsvarende beløb for hævet privat af 

virksomhedsejeren. Hvis sikkerhedsstillelsen har fundet sted før den 10. juni 2014, gælder der særlige 

regler jf. VSL § 3, stk. 5. Hvis sikkerhedsstillesen derimod er foretaget efter den 11. juni 2014, anses det 

laveste beløb af kursværdien på gælden og sikkerhedsstillelsens størrelse for hævet af 

                                                           
27 24,5 % i 2014, 23 % i 2015 og 22 % i 2016 og fremover 
28 Juridisk vejledning 2015-1 afsnit C.C.5.3.2.1 
29 Juridisk vejledning 2015-1 afsnit C.C.5.2.10 samt slides fra undervisning i erhvervsbeskatning 
30 Lov nr. 992 
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virksomhedsejeren. Beløbet tillægges virksomhedsindkomsten og samtidig anses beløbet for overført til 

ejeren, hvorved beløbet bliver beskattet. 

En negativ indskudskonto vil stadig medføre, at der skal foretages rentekorrektion. Rentekorrektionen er 

i forbindelse med de nye regler blevet forhøjet med 3 %. Dette er gjort for at undgå, en skattemæssig 

besparelse ved at placere private renteudgifter i virksomhedsordningen.  

I forbindelse med lovændringerne er der lavet en overgangsregel i forhold til forbuddet mod opsparing 

af overskud. Overgangsreglen medfører, at virksomhedsejere, som allerede indgik i 

virksomhedsordningen den 10. juni 2014, bliver omfattet af en bagatelgrænse på 500.000 kr. Grænsen 

betyder, at virksomhedsejeren får mulighed for at opspare overskud i virksomhedsordningen, selv om 

indskudskontoen er negativ. Dette kræver dog, at den nominelle værdi af den negative indskudskonto 

med tillæg af eventuelle sikkerhedsstillelser, den 10. juni 2014, ikke overstiger 500.000 kr. Det skal dog 

hertil siges, at den negative indskudskonto ikke må stige efter 11. juni 2014, også selvom den holder sig 

under bagatelgrænsen. 

Hvis indskudskontoen er positiv, men der er fortaget sikkerhedsstillelser, gælder bagatelgrænsen ikke og 

der kan opspares overskud i virksomhedsordningen. Dette kræver dog, at virksomhedsejeren afvikler 

sikkerhedsstillelserne inden 1. januar 2018. Dette skyldes at der er lavet en overgangsregel, der giver 

mulighed for at afvikle eventuelle sikkerhedsstillelser, indenfor 3 år, uden at ejeren bliver påvirket af 

lovændringerne. 

Bagatelgrænsen er ikke en generel bagatelgrænse, men en overgangsregel, som kun kan finde 

anvendelse på indkomståret 2014, eller 2015 hvis dette er påbegyndt inden den 11. juni 2014. 

Hvis der i indkomståret 2013 er foretaget dispositioner, som kan være uhensigtsmæssige i forhold til 

den nye lovgivning, er der givet mulighed for, frem til den 31. marts 2015 at foretage omvalg af visse 

dispositioner i virksomhedsordningen for indkomståret 2013.  
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Selskabsform 
Aktie- og anpartsselskaber bliver begge reguleret efter selskabsloven. Ved aktie- og anpartsselskaber er 

der ikke længere tale om en juridisk enhed, men to eller flere, da selskabet er en juridisk enhed for sig 

selv og anpartshaverne/aktionærerne er for sig. Dette medfører at anpartshaverne/aktionærerne kun 

hæfter med den indskudte kapital jf. SSL § 1, stk. 2. Derved kan kreditorer mv. ikke gå efter 

anpartshavernes/aktionærernes private formue, altså hæftelsen er begrænset til den indskudte kapital. 

Dog ses det i praksis, for SMV kunder, at nogle banker kan kræve, at den private ejer stiller kaution i 

forbindelse med optagelse af lån i selskabet. Det vil sige at ejeren kommer til at hæfte personligt for 

selskabets gæld. 

Et aktie- og anpartsselskab kan stiftes af en eller flere ejere, som enten kan være fysiske personer 

og/eller juridiske enheder. Stifterne må ikke være under konkurs eller i betalingsstandsning jf. SSL § 24, 

stk. 2.  

Startkapitalen ved stiftelse af et selskab kan enten ske via apportindskud af aktiver eller kontantindskud 

jf. SSL § 33 og 35. Hvis stiftelsen sker via apportindskud, skal dette som minimum udgøre en værdi 

svarende til selskabskapitalen. Indskuddet må ikke bestå af fordringer eller pligt til at yde arbejde eller 

ydelser jf. SSL § 35.  

Ved et anpartsselskab er kapitalkravet 50.000 kr.,31 hvorimod det er 500.000 kr. for et aktieselskab jf. 

SSL § 4, stk. 2. Ved indskud af selskabskapitalen er der mulighed for kun at indbetale 25 % af 

kapitalen, dog skal der som minimum indbetales 50.000 kr. jf. SSL § 33. Selvom der kun indbetales 25 

% af selskabskapitalen hæfter stifterne stadig med hele kapitalen. Som aktionær/anpartshaver besidder 

man ejendomsretten over aktierne/anparterne i selskabet.  

Pr. 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab, som kun kræver 1 kr. i startkapital. Vi 

vil ikke komme ydereligere ind på iværksætterselskaber. 

I forbindelse med stiftelse af et selskab skal der udarbejdes stiftelsesdokumenter, vedtægter og 

forretningsorden jf. SSL § 25 – 29. Hvis selskabet er stiftet via apportindskud skal der også udarbejdes 

en vurderingsberetning, der sikre, at de indskudte aktiver mindst svare til selskabskapitalen jf. SSL § 36, 

stk. 1 nr. 4. Der skal som minimum være en direktion i et selskab. Bestyrelse og tilsynsråd er frivilligt i 

et anpartsselskab, hvorimod et aktieselskab skal have en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd jf. 

SSL § 111. 

                                                           
31 Pr. 01.01.2014 ændret til fra 80.000 kr. til 50.000 kr. 
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Udover bogføringsloven skal selskaber også følge årsregnskabsloven. Jf. ÅRL § 3 har selskaber pligt til 

at aflægge årsrapport, som minimum i henhold til reglerne for den respektive regnskabsklasse. Der 

findes 4 forskellige regnskabsklasser, A – D, hvor kravene øges fra A – D. Dog skal der til enhver tid 

fremvises et retvisende billede af aktiver, passiver, finansiel stilling samt resultat jf. ÅRL § 11, stk. 1. 

Selskaber er som minimum underlagt regnskabskasse B. Årsrapporten skal offentliggøres hos 

Erhvervsstyrelsen, senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning jf. ÅRL § 138, stk. 1. Årsrapporten 

skal revideres af en registreret/statsautoriseret revisor jf. ÅRL § 135. Dog har selskaber i 

regnskabsklasse B mulighed for at fravælge revision, jf. ÅRL § 135, stk. 1, hvis selskabet ikke to på 

hinanden følgende år overstiger to af følgende størrelser:  

• Balancesum 4 mio. kroner 

• Nettoomsætning 8 mio. kroner  

• I gennemsnit 12 heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret.  

Beskatning 
Selskaber er selvstændige skattesubjekter, da de er juridiske enheder. Jf. SEL § 8 opgøres den 

skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler. Selskabets skattepligtige indkomst 

beskattes med 24,5 % for indkomståret 2014 jf. SEL § 17, stk. 1 og falder til 22 % i 2016.32 Faldet i 

selskabsskatten er en fordel for selskabet, da det medfører et større overført resultat, som kan investeres 

i selskabets aktivitet og derved genere et større overskud.  

Selskabsskatteprocenten påvirker ikke anpartshaverne/aktionærerne, da de kun kan få penge ud til sig 

selv via udbytte eller løn. Lønninger må kun udbetales, hvis der er udført en modydelse, som modsvare 

lønnens størrelse. Det vil sige lønmodtageren skal være en aktiv del af virksomheden.33 Hvis lønnen er 

større end hvad tredjemand ville have fået,34  betragtes dette som maskeret udbytte.35  Udbytte kan 

udbetales, uden der nødvendigvis skal være en modydelse. Selskabet har fuld fradragsret for 

lønudgifterne jf. SL § 6 litra a, hvorimod dette ikke er tilfældet med udbytte. Lønninger vil blive 

beskattet som personlig indkomst hos anpartshaveren/aktionæren jf. PSL § 3, stk. 1.36 Udbytte bliver 

derimod beskattet som aktieindkomst jf. PSL § 8 a, hvoraf det fremgår, at de første 49.900 kr. og 99.800 

kr. for ægtefæller, 37 udløser en beskatning på 27 % og 42 % af udbytte herover.38 

                                                           
32 Selskabsskatteprocenten falder til 23,5 % i 2015 og 22 % i 2016 
33 Tax.dk/jv/cb/C_B_3_7.htm 
34 Armslængdeprincippet jf. LL § 2 
35 Maskeret udbytte bliver beskattet som udbytte med henholdsvis 27 % og 42 %. Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane 
Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen, Lærebog om indkomst skat side 923 
36 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen, Lærebog om indkomst skat side 342 
37 Beskatningsgrænser for aktieindkomst for 2015 
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Hvis anpartshaver, aktionær eller ledelse hæver ubeskattet midler i selskabet, anses dette som et ulovligt 

anpartshaver-/aktionærlån, såfremt dette ikke kan indeholdes i et tidligere opstået tilgodehavende. Et 

ulovligt anpartshaver-/aktionærlån skal forrentes efter gældende regler, beskattes og tilbagebetales. 

Derudover er der også forbud mod at stille sikkerhed til selskabsdeltagere jf. SSL § 210. Dette skyldes 

at SKAT vil sikre, at anpartshaverne/aktionærerne ikke undgår personlig beskatning, ved at optage lån i 

selskabet samt at kreditorernes sikkerhed ikke forringes.  

Hvis der i et regnskabsår er skattemæssigt underskud, skal der ikke betales skat i dette år og 

underskuddet kan fremføres til modregning i senere års skattepligtig indkomst jf. SEL § 12. Ved store 

underskud er der dog et grundbeløb på 7.635.000 kr., hvortil der opnås fuldt fradrag ved skattepligtig 

indkomst. Herefter kan der kun fradrages 60 % af det resterende skattemæssige overskud jf. SEL § 12, 

stk. 2. Dette er ofte kun relevant i større koncerner, hvorfor vi ikke vil komme ydereligere ind på dette.  

Personlig virksomhed kontra selskab  
Som tidligere nævnt er det vigtigt, at virksomhedsejeren kender forskellene og forholdene ved 

personligt drevet virksomhed og selskab, hvis ejeren af den personligt drevne virksomhed ønsker at 

omdanne til selskab. I nedenstående skema er forskellene og forholdene sammendraget: 

Personlig virksomhed Selskab 
Person- og virksomhedsskatteloven Selskabsloven 
Ingen juridisk adskillelse mellem virksomhed og 
ejer  

Juridisk enhed og dermed selvstændigt 
skattesubjekt 

Hæfter personligt, solidarisk og direkte Ingen hæftelse udover registreret kapital 
Ingen kapitalkrav Minimumskapital henholdsvis 50.000 kr. for 

anpartskapital og 500.000 kr. for aktiekapital 
Bogføringsloven skal overholdes Bogføringsloven og årsregnskabsloven skal 

overholdes 
Udvidet selvangivelse Årsregnskab og selvangivelse 
Ingen offentliggørelse Offentliggørelse af årsregnskab 
Underskud kan modregnes i anden personlig 
indkomst 

Underskud kan fremføres  

Forskelle og forholdene ved personlig drevet virksomhed og selskab. Kilde: egen tilvirkning 

Der er væsentlig forskel på hvilken lovgivning, der skal overholdes i personlig drevet virksomhed og 

selskab. Selskabsloven er langt mere kompliceret og krævende end person- og virksomhedsskatteloven, 

hvorfor det kan være mere overkommeligt at starte op, samt drive virksomhed i personlig regi frem for 

selskab.   

                                                                                                                                                                                                 
38 T. Helmo Madsen Revisor manual 2015-1 side 11. 
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Når virksomheden startes op som personlig drevet virksomhed frem for selskab, er der ingen kapital 

krav. Hvorimod kapitalkravet i selskabsform er minimum 50.000 kr. Dette vil tale for at starte op i 

personlig regi.  

Det er vigtigt, at ejeren er bevidst om hæftelsen i de to virksomhedsformer. Ejeren af en personlig drevet 

virksomhed hæfter med hele sin private formue, frem for kun den indskudte kapital i selskabet. Derfor 

er det mere risikofyldt at drive virksomhed i personlig regi end i selskab. 

I forhold til underskud kan det i selskabsregi fremføres til modregning i fremtidig overskud i selskabet, 

hvorimod i personlig drevet virksomhed kan det modregnes i anden personlig indkomst. Dette er vigtigt 

at holde sig for øje, hvis virksomheden ikke forventer at kunne genere et overskud, der modsvare 

underskuddet. Underskud til fremførsel vil gå tabt i selskabsform, hvis selskabet bliver likvideret.  

 Udover ovenstående er der også en forskel på beskatning af personlig virksomhed og selskab. 

Virksomhedsejeren i en personlig drevet virksomhed bliver beskattet med en marginalskat på 56,2 % 

inklusiv AM-bidrag af virksomhedens resultat, hvorimod et selskab bliver beskattet med 24,5 % af 

selskabets skattepligtige indkomst. Hvis den personlig drevet virksomhed anvender 

virksomhedsskatteordningen, bliver det opsparet overskud beskattet med 24,5 %. I et selskab bliver 

udbytte beskattet med henholdsvis 27 % indtil beløbsgrænsen på 49.900 kr. og det dobbelte for 

ægtefæller og herefter med 42 %. 39  Selvom der er ovenstående forskelle i beskatning, kan det i 

nedenstående eksempel ses, at der ikke er forskel i marginalbeskatningen mellem personlig virksomhed 

og selskab.  

Personlig virksomhed Selskab 
Personlig indkomst 1.000,00 Indkomst selskab 1.000,00 
AM-bidrag, 8 % -80,00 Selskabsskat, 24,5 % -245,00 

920,00 755,00 
Indkomstskatten uden AM-bidrag 52,4 %   -482,08 Udbytteskat, 42 % -317,10 

437,92 437,90 

Marginalbeskatning 56,21 % Marginalbeskatning 56,21 % 
Forskel på beskatning for personlig virksomhed og selskab. Kilde: bog, Skattefri virksomhedsomdannelse side 13 samt 
egen tilvirkning ud fra 2014 tal. 

Ovenstående eksempel tager dog ikke højde for beskatning af udbytte med 27 % indtil 49.900 kr. eller 

99.800 kr. for ægtepar. Derudover er det marginalskatteprocenten over topskattegrænsen, der er 

anvendt.    

                                                           
39 2015 aktieindkomstgrænser 
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I 2015 vil der dog opstå forskel på marginalbeskatningen, grundet faldet i selskabsskatten samt stigning 

i indkomstskatten uden AM-bidrag. Dog er det et politisk mål, at de to beskatningsformer skal være lig 

hinanden. 

Udover at kende forskellene på henholdsvis personlig virksomhed og selskab er det vigtigt, at ejeren 

kender fordelene og ulemperne ved at omdanne sin personligt drevne virksomhed til selskab: 

Fordele Ulemper 
Juridisk adskillelse mellem virksomhed og ejer Minimums kapital  
Ingen hæftelse udover registreret kapital Offentliggørelse af årsregnskab 
Udbytte på 49.900 kr. og 99.800 kr. for 
ægtefæller kan hæves til lavere skat end den 
samlede skat inklusiv topskat 

Revisionspligt medmindre selskabet opfylder 
betingelserne for fravalg af revision 

Nemmere genrationsskifte og omstrukturering Formalitetskrav 
Nemmere ind- og udtræden af investorer ’Dobbelt beskatning’ ved privat lån i 

virksomheden 
Indregning af oparbejdet goodwill  
Fordele og ulemper ved virksomhedsomdannelse. Kilde: egen tilvirkning 

Nogle af de væsentligste fordele ved at foretage en virksomhedsomdannelse er, at der opnås juridisk 

adskillelse mellem ejeren og virksomheden, samt at hæftelse bliver begrænset til den indskudte kapital. 

Dette betyder, at virksomhedsejerens privatøkonomi ikke har noget med selskabet at gøre. Derved kan 

kreditorer mv. ikke gøre krav i ejerens private formue, hvis selskabet ikke kan betale sine forpligtelser.  

Som vi har været inde på, kan der i selskabsform udbetales udbytte til ejeren, til en lavere beskatning40 

for de første 49.900 kr. og 99.800 kr. for ægtefæller. Dette betyder at ejeren i selskabsform kan spare 

skat på udbytte op til grænsen.    

Hvis der skal foretages generationsskifte eller omstrukturering er det lettere at overdrage virksomheden i 

selskabsform. Dette skyldes at det er lettere, at værdiansætte anparter end aktiviteter. Når der foretages 

salg af en personlig drevet virksomhed, er der tale om salg af aktiviteter, hvorimod hvis der foretages 

salg af et selskab, er der tale om salg af anparter.   

Det er også lettere for investorer at træde ind og ud af et selskab, frem for personlig drevet virksomhed, 

da der kan tilføres selskabskapital i et selskab.   

I forbindelse med en virksomhedsomdannelse vil den ’oparbejdet’ goodwill blive indregnet i selskabet. 

Dette er i modsætning til, når der almindeligvist aflægges årsregnskab, hvor oparbejdet goodwill ikke 

må indregnes.  

                                                           
40 27 % 
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En ulempe, ved at omdanne den personlig drevet virksomhed til et selskab, kan være at der er et 

minimumskrav til kapitalen.  

Det kan være en ulempe, rent konkurrencemæssigt, at der skal offentliggøres en årsrapport. Dette 

skyldes konkurrenterne får en større indsigt i virksomheden.  

For selskaber er der flere krav, som f.eks. revisionspligt. Disse krav kan være omkostningstunge, 

hvorfor det er vigtigt, at selskabet har en størrelse, der kan bærer disse omkostninger. 

Hvis anpartshaveren/aktionæren låner i selskabet vil det resultere i dobbeltbeskatning. Dette skyldes der 

er tale om allerede beskattet midler fra selskabet. Lånet skal forrentes ud fra gældende lovgivning og 

herefter beskattes som udbytte eller løn hos anpartshaveren/aktionæren. 

Som nævnt ovenfor, er der mange forhold, som er afgørende for, om der skal drives virksomhed i 

personlig regi eller selskab. Der er ingen facitliste på, hvornår den ene virksomhedsform skal vælges 

frem for den anden. Det er vigtigt, at den enkelte ejer er opmærksom på alle faktorerne, samt er bevidst 

omkring hvilke forhold, der er afgørende for ejeren. Virksomhedens konkrete situation samt 

virksomhedsejerens fremtidsplaner, herunder forventninger til fremtiden, har en afgørende rolle når det 

skal besluttes, om der evt. skal foretages en virksomhedsomdannelse.  

Virksomhedens faser i forhold til omdannelse  
I forbindelse med overvejelserne om der skal foretages en virksomhedsomdannelse, er det vigtigt at se 

på, hvor virksomheden er i dens livscyklus.  For at vurdere om det bedst kan betale sig at drive 

virksomhed i personlig regi eller i selskabsform, er det afgørende at vide, om virksomheden er i 

opstartsfasen, vækstfasen, på et stabilt niveau eller nedadgående. 

Ofte vil en virksomhed i opstartsfasen have en periode med underskud. I den forbindelse, kan det være 

fordelagtigt at drive virksomhed i personlig regi i forhold til i selskab. Dette skyldes at underskuddet i 

den personlige virksomhed kan fradrages i anden personlig indkomst, herunder også i en eventuel 

ægtefælles indkomst.  

Er der tale om en virksomhed i vækst, hvor virksomheden begynder at genere overskud og evt. kræver 

mere kapital/ekstern finansiering, kan det være en fordel at være i selskabsform frem for personlig 

drevet virksomhed. En af årsagerne er, at det er lettere at få tilført kapital/finansiering via investorer, nye 

anpartshavere/aktionærer mv. i selskabsform. I selskab undgås der personlig beskatning af overskuddet, 

i forhold til personlig drevet virksomhed, som ikke indgår i VSO. Derudover vil hæftelse også spille en 

afgørende rolle, da virksomheden begynder at have flere samt større forpligtelser. Det vil derfor være et 
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helt naturligt tidspunkt at overveje at foretage en virksomhedsomdannelse fra personlig drevet 

virksomhed til selskab i vækstfasen.   

Når en virksomhed når et mere stabilt stadie, hvor virksomheden er blevet veletableret både 

driftsmæssigt, men også økonomisk, vil der ikke længere være det samme behov for ekstern 

finansiering. Dette skyldes at virksomheden nu selv generer et overskud, der kan dække eventuelle 

investeringer. I denne fase vil det være fornuftigt at begynde at tænke på, hvordan fremtiden for 

virksomheden og virksomhedsejeren ser ud. Er der overvejelser om salg, generationsskifte eller 

lignende, kan det være en fordel at foretaget en virksomhedsomdannelse. Omdannelsen bør foretages i 

god tid inden et evt. salg, generationsskifte eller lignende bliver en realitet, da selskabet skal klargøres 

inden samt det kan være omkostningsfyldt for ejeren, hvis overdragelsen sker for kort tid efter 

omdannelsen. Jf. vores afgrænsning vil vi ikke komme yderligere ind på generationsskifte mv. 

Hvis virksomheden derimod er nået til et stadie, hvor indtjeningen begynder at være nedadgående, skal 

det stærkt overvejes, om det kan betale sig at foretage en virksomhedsomdannelse. Det er vigtigt i denne 

fase at vurdere, hvad virksomheden skal i fremtiden. Hvis der er udsigt til, at virksomheden ikke 

kommer til at genere overskud i fremtiden og derved skal lukkes ned, kan det bedst betale sig at blive i 

personlig regi. Dette skyldes at eventuelle tidligere års opsparet overskud, i VSO, kan modregnes i evt. 

fremtidige underskud. Ydermere kan underskud, som nævnt, modregnes i anden personlig indkomst, 

hvorimod i selskabsform går uudnyttet underskud tabt, i forbindelse med likvidering af et selskab. Hvis 

der derimod er udsigt til, at virksomheden kan redes, f.eks. via nye ejere, som har planer med 

virksomheden, vil det give god mening at foretage en virksomhedsomdannelse af virksomheden på dette 

stadie. 

Virksomhedens faser i forhold til omdannelse - Begravelse Sjælland 
Det er vigtigt, at Susanne gør sig bekendt med forskellene samt fordele og ulemper på personlig drevet 

virksomhed og selskab, inden hun skal tage beslutning om hvorvidt, der skal foretages en 

virksomhedsomdannelse af Begravelse Sjælland.  

Derudover skal Susanne tænke på, hvilken fase Begravelse Sjælland befinder sig i. Begravelse Sjælland 

har stabil stigende indtjening, samt virksomheden er veletableret både driftsmæssigt og økonomisk. 

Begravelse Sjælland befinder sig på et stabilt stadie, hvor det er vigtigt, at Susanne begynder at tænker 

på, hvad fremtiden skal bringe.  
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Begravelse Sjælland har som nævnt aflagt årsregnskab efter årsregnskabsloven, hvorfor hun allerede 

lever op til nogle af de øgede krav, der vil opstå i forbindelse med at drive selskab. Den primære forskel 

bliver nu, at årsrapporten skal offentliggøres.  

Derudover har Begravelse Sjælland de seneste år haft overskud i virksomheden, hvorfor det ikke er 

afgørende for Susanne, at hun ikke kan modregne underskud i anden personlig indkomst i selskabsform. 

Susanne vil opnå en stor fordel, ved at omdanne Begravelse Sjælland, da hun i den forbindelse ikke 

længere vil hæfte personligt, men kun med den indskudte kapital. Dermed er der ikke risiko for, at 

kreditorer mv. kan gøre krav i hendes personlige formue. 

Det afgørende for om Susanne skal omdanne sin personlig drevet virksomhed til selskab er, at hun 

overvejer at sælge sin virksomhed til tredjemand i fremtiden. Som skrevet tidligere, er det lettere at 

foretage omstrukturering samt generationsskifte i selskabsform. Dette skyldes at det er lettere at sælge 

anparterne til tredjemand end aktiviteten, hvilket taler for at omdanne Begravelse Sjælland til et selskab.    

Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse 
En virksomhedsomdannelse af en personlig drevet virksomhed kan enten gøres skattepligtigt eller 

skattefrit. Selskabsretligt skelnes der ikke mellem skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse, 

da begge finder anvendelse i selskabsloven.  

Ved den skattepligtige metode bliver ejeren som hovedregel beskattet efter afståelsesprincippet, altså 

som ved salg til tredje mand i afståelsesåret. Dette kræver, at ejeren har likviditet til at betale skatterne 

her og nu.  

Den skattefrie metode behandles efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, hvor skatterne 

udskydes til senere beskatning, da selskabet overtager skattebyrden for ejeren, jf. successionsprincippet.  

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
Når der foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse, vil dette ske efter afståelsesprincippet, som 

ved salg til tredjemand. 41  En skattepligtig virksomhedsomdannelse svarer til, at ejeren sælger 

virksomheden, dele af denne, til et selskab, hvor ejeren selv ejer anparterne. I forbindelse med, at ejeren 

afstår sin virksomhed til selskabet, skal der ske ophørsbeskatning. Den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse svare til apportindskud af den eksisterende virksomhed. Apportindskuddet skal 

udgøre en økonomisk værdi og må ikke udgøre en forpligtelse til at udfører arbejde eller lignende. Ved 

                                                           
41 Overholdelse armslængdeprincippet jf. LL § 2 
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en skattepligtig virksomhedsomdannelse skal ejeren beskattes af avancer og tab samt genvundne 

afskrivninger, i afståelsesåret. Hvis ejeren har anvendt VSO året før virksomhedsomdannelsen, samt der 

foretages omdannelse af en hel virksomhed, skal ejeren også beskattes af opsparet overskud.  

Aktiver og passiver værdiansættes til handelsværdier ved overdragelsen. Derved vil både den 

regnskabsmæssige og skattemæssige åbningsbalance, samt anparternes skattemæssige anskaffelsessum, 

svare til handelsværdi på omdannelsestidspunktet.  Der kan af- og nedskrives på handelsværdierne, da 

de udskudte skatter er realiseret. Virksomhedsejerens indkomstopgørelse, bliver påvirket af fortjenester 

og tab på virksomhedens aktiver og passiver, der er afstået til handelsværdi. 

Indtægter og udgifter i virksomheden, der ligger før stiftelsestidspunktet vil blive beskattet som 

personlig indkomst hos ejeren, hvorimod indtægter og udgifter, der ligger efter stiftelsestidspunktet vil 

komme til beskatning i selskabet jf. SEL § 4, stk. 1  

Stiftelse med tilbagevirkende kraft 
Et selskab har mulighed for at blive stiftet skattemæssigt med op til 6 måneders tilbagevirkende kraft jf. 

SEL § 4, stk. 4. Dette skal fremgå af stiftelsesdokumentet, jf. SEL § 26 stk. 1 nr. 5. Dette betyder at et 

selskab f.eks. kan blive stiftet 01.06.2015 med tilbagevirkende kraft pr. 01.01.2015. Derved vil 

resultatet fra den 01.01.2015 til den 01.06.2015 blive henført til selskabet. Det er kun i skattemæssig 

henseende, der stiftes med tilbagevirkende kraft. Ejeren hæfter stadig personligt frem til den 01.06.2015, 

da virksomhedsejeren først overdrager virksomheden til selskabet på omdannelsestidspunktet og ikke på 

det regnskabsmæssige skæringstidspunkt. Ved stiftelse med tilbagevirkende kraft, anvendes aktivernes 

og passivernes handelsværdi pr. 01.01.2015, ved overdragelsen.  

For at stiftelsen kan foretages med tilbagevirkende kraft, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt 

jf. SEL § 4, stk. 4. Der skal være tale om en personlig drevet virksomhed, hvor en samlet virksomhed 

overdrages. Derved er det ikke muligt at overdrage enkelte aktiver. Overdragelsen skal ske til et nystiftet 

selskab, derved må der ikke overdrages til et skuffeselskab. Virksomhedsejeren skal modtage samtlige 

anparter i selskabet. Det er ikke et krav, at det fulde vederlag skal ydes i form af anparter, der kan laves 

et stiftertilgodehavende, hvilket vi vil behandle senere i hovedopgaven. Regnskabsåret for selskabet skal 

starte ved skæringsdatoen, hvor åbningsbalancen er udarbejdet. Dette vil i ovenstående eksempel 

betyde, at regnskabsåret vil starte den 01.01.2015. Skæringsdatoen skal ligge i forbindelse med 

afslutningen af ejerens normale indkomstår, altså tidligst 01.01. Som nævnt ovenfor, kan den 

tilbagevirkende kraft kun foretages med 6 måneder, derved skal stiftelsen seneste ske 6 måneder efter 

den ønskede skæringsdato. Selskabets første regnskabsår kan maksimalt være 18 måneder jf. ÅRL § 15, 

stk. 2. Selskabet har en måned til at indsende stiftelsesdokumenterne mv., til den skatteansættende 
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myndighed, efter omdannelsen. I ovenstående eksempel skal stiftelsesdokumenterne mv. være indsendt 

inden den 01.07.2015.   

Hel eller delvis omdannelse  
Hvis stiftelsen ikke sker med tilbagevirkende kraft, kan det vælges kun at omdanne en del af 

virksomheden, derved kan enkelte aktiver omdannes. Goodwill kan dog ikke overdrages alene, da den 

knytter sig til virksomheden og derved ikke løsrives herfra. Hvis de tilbageværende aktiver og passiver 

udgør en selvstændig virksomhed, kan ejeren opretholde sin status som selvstændig erhvervsdrivende. 

På denne måde kan der foretages en udskydelse af skatten, men dette kræver at virksomhedsordningen 

anvendes. 

Stiftertilgodehavende 
Som nævnt er der i et anpartsselskab et minimumskrav på 50.000 kr. i kapitalindskud og 500.000 kr. i et 

aktieselskab.  I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse, har ejeren mulighed for at få 

delvis betaling for virksomheden, via et stiftertilgodehavende, dette kræver blot at kapitalkravet er 

opfyldt. Hvis kapitalkravet er overholdt i forbindelse med omdannelsen, kan ejeren få et 

stiftertilgodehavende, på maksimalt forskellen mellem den opgjorte egenkapital før 

stiftertilgodehavende og kapitalkravet. Et sådan stiftertilgodehavende kan hæves skattefrit af ejeren. 

Derved kan ejeren anvende stiftertilgodehavende, til at betale realisationsskatten, i forbindelse med den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse.  Dette kræver dog, at der er likviditet nok i selskabet, til at 

udbetale et beløb svarende til skatten i afståelsesåret. Hvis der ikke er nok likviditet i selskabet kan det 

medføre, at selskabet eller ejeren bliver nødt til at optage et lån, for at ejeren kan betale skatten. 

Hvis der i forbindelse med et stiftertilgodehavende er aftalt afdrags- og rentevilkår, som ved et 

gældsbrev, vil der skulle foretages et kursnedslag på stiftertilgodehavendet. Kursnedslaget skal fordeles 

forholdsmæssigt på samtlige overdragne aktiver, undtagen likvide midler. Anparternes anskaffelsessum 

vil på den måde blive lavere for de enkelte aktiver. Avancen vil derved blive reduceret, hvilket vil 

medføre en lavere beskatning hos ejeren. Der er dog ikke tale om en egentlig skattebesparelse, men blot 

en delvis udskydelse af beskatningen, da der vil ske beskatning af kursgevinsten når 

stiftertilgodehavendet afvikles.  

Tidligere har SKAT udstedt tabeller, som blev benyttet i forbindelse med fastsættelsen af kursnedslaget. 

Dette er dog ikke gjort siden 1. kvartal 2010, da pengeinstitutterne ikke længere offentliggør de data, 

som SKAT anvendte til at udarbejde tabellerne.42  Nu skal der foretages en konkret vurdering af 

kursfastsættelsen. Vi vil ikke komme ydereligere ind på hvordan kursen fastsættes. I forbindelse med en 
                                                           
42 SKM2010.251.SKAT 



Side 33 af 81 
 

virksomhedsomdannelse er der tale om interesseforbundne parter og derved skal kursfastsættelsen ske 

efter hidtidig retspraksis, hvilket betyder at kursen ikke kan være lavere end kurs 80. Det kan diskuteres 

om kursen bør være højere end kurs 80, grundet renteniveauet da praksis med kurs 80 opstod. Vi vil dog 

i vores casevirksomhed anvende kurs 80.  

Hvis der derimod ikke er indgået aftaler om afdrag- og rentevilkår og der ikke er udstedt et gældsbrev, 

vil der ikke kunne foretages kursnedslag. Dette skyldes at stiftetilgodehavende vil have karakter af at 

være et anfordringstilgodehavende, hvor ejeren kan hæve som ønsket. 

Stiftertilgodehavende – Begravelse Sjælland 
Hvis Susanne vælger at foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse, skal hun overveje om hun vil 

have et stiftertilgodehavende. Et stiftertilgodehavende vil kunne hjælpe Susanne med likviditet til at 

betale skatten. I forbindelse med den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil Susanne kunne få et 

stiftertilgodehavende på 2.763.000 kr.,43 som hun kan hæve skattefrit. Da det kan hæves skattefrit vil det 

være et argument for, at Susanne vælger at få et så stort stiftertilgodehavende som muligt, i stedet for at 

lade værdien indgå i egenkapitalen. Hun skal huske at overveje hvad bankforbindelser og kreditorer 

siger til dette, da Susanne ikke længere hæfter personligt. 

I forbindelse med stiftetilgodehavende skal Susanne gøre op med sig selv, om hun ønsker kursnedslag 

eller ej. Et kursnedslag vil være en fordel, da afståelsessummen vil blive nedsat med kursnedslaget. Der 

vil derfor opstå en lavere avance, ved omdannelsen, som Susanne skal beskattes af. Der er dog kun tale 

om en udskydelse af beskatningen, da Susanne vil opnå en kursgevinst i forbindelse med selskabets 

afvikling af fordringen. Denne kursgevinst skal beskattes jf. KGL § 14, når der er tale om 

hovedanpartshaver, der har en fordring i selskabet. Hvis Susanne ønsker et kursnedslag, skal der 

udarbejdes et gældsbrev med afdrags- og rentevilkår. Som skrevet tidligere anvender vi kurs 80 i 

forhold til stiftertilgodehavende, hvorfor Susanne kun vil opnå et stiftetilgodehavende på 2.210.400 kr., 

altså en forskelsværdi på 552.600 kr. Kursnedslaget er forholdsmæssigt fordelt på de overdragende 

aktiver på nær likvide midler. Dette skyldes likvider ikke kan reduceres med kursnedslaget, da de altid 

skal medgå til kurs 100. Udregningen af kursnedslaget ses nedenfor. 

  

                                                           
43 Se beregning af skattepligtig virksomhedsomdannelse for Begravelse Sjælland længere nede i hovedopgaven 
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Stiftertilgodehavende før kursnedslag 2.763.000,00 
Kursnedslag, 20 % 552.600,00 
Stiftertilgodehavende til kurs 80 % 2.210.400,00 

Handelsværdi Kursnedslag Afståelsessum 
Goodwill (købt) 1.147.000 138.603 1.008.396,85 
Grunde og bygninger 1.800.000 217.511 1.582.488,52 
Andre anlæg, 
driftsmateriel og inventar 975.000 117.819 857.181,28 
Varelager 61.000 7.371 53.628,78 
Tilgodehavender fra salg 
og tjenesteydelser 555.000 67.066 487.933,96 
Periodeafgrænsnings-
poster 35.000 4.229 30.770,61 
Likvider 92.000 0 92.000,00 

4.665.000 552.600 4.112.400 
Beregning af kursnedslag på stiftertilgodehavende samt fordelingen for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 

For Begravelse Sjælland ApS betyder kursnedslaget, at aktiverne overtages til den kontantomregnede 

værdi, svarende til værdierne efter den forholdsmæssige fordeling af kursnedslaget. Dette betyder at 

Begravelse Sjælland ApS vil have et lavere afskrivningsgrundlag/skattemæssig værdi på aktiverne. 

Altså må Begravelse Sjælland ApS bære kurstabet på 552.600 kr.   

For Susanne betyder det, som det ses ovenfor, at hun vil opnå en lavere afståelsessum på 552.600 kr., 

som vil medføre en lavere avance og derved beskatning. Som nævnt vil kursgevinsten, på 552.600 kr., 

blive skattepligtig for Susanne i forbindelse med, at selskabet afdrager til kurs 100. Hvorved Susanne 

kun vil have opnået en udskydelse af skatten. Hvis Susanne vælger, at der skal være 

stiftertilgodehavende med kursnedslag, vil hun opnå en skatteudskydelse, men til gengæld vil hun kun 

kunne modtage pengene i overensstemmelse med betingelserne i gældsbrevet. Hvorimod hvis hun 

vælger, at der skal være tale om et anfordringstilgodehavende kan hun få pengene, når hun ønsker, men 

i så fald vil der også være en højere beskatning i afståelsesåret. 

Skattefri virksomhedsomdannelse 
Alternativt til skattepligtig virksomhedsomdannelse er skattefri virksomhedsomdannelse. Skattefri 

virksomhedsomdannelse bliver reguleret efter reglerne om lov om skattefri virksomhedsomdannelse, 

hvor skattepligtig som sagt ovenfor, som hovedregel er efter afståelsesprincippet. Ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse bliver ejeren af enkeltmandsvirksomheden også ejer af selskabet og dermed 

sker der en videreførelse af virksomheden. 
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Virksomhedsomdannelsesloven kan anvendes på alle typer af virksomheder drevet i personlig regi. Dog 

er der yderligere betingelser i loven, som virksomhed med flere ejere skal opfylde jf. VOL § 2, stk. 2. 

Dette vil vi ikke komme yderligere ind på jf. vores afgrænsning. Efter reglerne i lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse, kan omdannelse af enkeltmandsvirksomheder ske til danske anparts- eller 

aktieselskaber efter VOL § 1, stk. 1. Det er en forudsætning, at der drives selvstændig virksomhed, der 

skal derved også være tale om en hel virksomhed. Der er ikke en virksomhed at omdanne, hvis ejeren 

ikke driver erhvervsvirksomhed på omdannelsestidspunktet samt på skæringstidspunktet i 

åbningsbalancen for selskabet. Dette underbygges i SKM.2003.517LSR, hvor et selskab blev stiftet ved 

en skattefri virksomhedsomdannelse den 23. juni 2000, ved overdragelse af en ejendom med virkning 

fra den 1. januar 2000. I regnskabsåret 2000 blev ejendommen afhændet ved skøde af 1. april 2000. 

Selskabet bestod i at eje og drive ejendom og herefter var dets eneste aktivitet et tilgodehavende hos 

søsterselskabet. Da omdanneren havde solgt ejendommen og dermed virksomheden, inden tidspunktet 

for selskabets stiftelse, kunne lov om skattefri virksomhedsomdannelse ikke anvendes. Det vil sige 

selskabet har ikke på noget tidspunkt været ejer af virksomheden. Virksomhedsbegrebet medfører, at 

overdragelse af enkeltaktiver til et selskab ikke kan finde anvendelse efter 

virksomhedsomdannelsesloven.   

Ejeren kan selv vælge, hvis der drives flere virksomheder, hvilke virksomheder, der skal omdannes og 

om det skal ske til samme selskab eller til selvstændige selskaber. Derudover er muligheden også at 

omdanne én virksomhed til et selskab og beholde resten i personligt regi. Dog vil en delvis omdannelse 

af en virksomhed, ikke finde anvendelse i virksomhedsomdannelsesloven, da der ikke er tale om en hel 

virksomhed. I TfS.1985.371.LR kunne virksomhedsomdannelsesloven ikke finde sted. Dette skyldes en 

læge indskød en båd i et selskab, som lægen anvendte i lægepraksissen. Dette var begrundet i, at loven 

ved en delvis virksomhedsomdannelse ikke finder anvendelse, hvor alene et eller flere aktiver søges 

overført til selskabet.  

Virksomhedsomdannelsesloven er gældende, hvor selskabet stiftes ved apportindskud af virksomheden. 

Virksomhedsomdannelsen kan også ske som en overdragelse til et skuffeselskab jf. VOL jf. § 1, stk. 2. 

Dog er det en betingelse til overdragelse af et skuffeselskab, at selskabet er stiftet senest på 

omdannelsesdatoen og at selskabet ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Derudover 

skal hele egenkapitalen fra stiftelsen have henstået som et ubehæftet kontant indestående i et 

pengeinstitut. Ejeren skal også på overdragelsestidspunktet eje hele egenkapitalen.  
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Retsvirkning 
Skattefri virksomhedsomdannelse er en udskydelse af skatten, til en senere skattepligtig overdragelse. 

Skatteudskydelsen skyldes en lav anskaffelsessum for anparterne og at selskabet succederer i den 

tidligere ejers skattemæssige stilling. Det vil sige den skattefrie virksomhedsomdannelse kan ske, uden 

der sker beskatning af virksomhedsejeren i afståelsesåret. Dette skyldes at selskabet indtræder i den 

tidligere virksomhedsejers skattemæssige sted med hensyn til skattemæssig værdi, anskaffelsestidspunkt 

og skattemæssig hensigt. Beskatningen af afståelsen hos ejeren bliver udskudt, indtil det tidspunkt, hvor 

selskabet eller anparterne afstås.  

Skattefri virksomhedsomdannelse sker med skattemæssig tilbagevirkende kraft til skæringsdatoen i 

åbningsbalancen. Uanset successionens virkning kan handelsomkostninger, der er afholdt i forbindelse 

med omdannelsen, tillægges anskaffelsessummen efter de almindelige regler herom. Det gælder både 

selskabets anskaffelsessummer og afskrivningsgrundlag samt ejerens anskaffelsessum for anparterne.  

Selskabets og ejerens skatteudskydelse 
I modsætning til den skattepligtige virksomhedsomdannelse, skal ejeren i den skattepligtige indkomst jf. 

§ 4, stk. 1, ikke medregne avance og tab på aktiver og passiver i virksomheden. Anparternes 

anskaffelsessum som ejeren erhverver ved virksomhedsomdannelsen, opgøres som udgangspunkt til den 

skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen. Den skattemæssige 

værdi af virksomhedens aktiver og passiver opgøres til handelsværdi. Det vil sige det kontante beløb, 

som ville være opnået ved salg af virksomheden med fradrag af skattepligtig avance, der ville være 

konstateret ved et skattepligtigt salg jf. VOL § 4, stk. 2. Avancebeskatningen i forbindelse med 

overdragelsen, vil blive overført til anparterne i selskabet og vil først blive beskattet hos ejeren ved en 

senere skattepligtig overdragelse af anparterne.  

Jf. VOL § 6 stk. 1 vil selskabet overtage de anskaffelsessummer den hidtidige ejer, har erhvervet de 

overdragne aktiver og passiver til. Derudover vil selskabet også overtage de overdragne aktiver og 

passivers anskaffelsestidspunkter. Hvis den hidtidige ejer har foretaget skattemæssige afskrivninger og 

nedskrivninger, anses de for foretaget af selskabet i de pågældende indkomstår, da selskabet fortsætter i 

den hidtidige ejers afskrivningsgrundlag.44 

Ved den lavere anskaffelsessum for ejerens anparter og ved selskabets succession, udskydes 

beskatningen til selskabets skattepligtige afståelse af aktiverne, henholdsvis ejerens skattepligtige 

afståelse af sine anparter. Opsplitningen af den udskudte beskatning skyldes økonomisk 

                                                           
44 Jane Karlskov Bille, Morten Hyldegaard Jensen, René Moody Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis s. 28 
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dobbeltbeskatning af indkomst fra et selskab, da selskabet først beskattes med 24,5 % og dernæst som 

aktieindkomst hos anpartshaveren i form af aktieavance eller udbytte.  

Omdannelse med tilbagevirkende kraft 
Jf. VOL § 3 vil dagen efter statusdagen, for det sidste årsregnskab i den personligt drevne virksomhed, 

være datoen for åbningsbalancen. Det vil sige den 1. januar vil være skæringsdagen i åbningsbalancen, 

hvis virksomhedsejerne har haft kalenderårsregnskab. Det første regnskabsår for selskabet skal være 12 

måneder og løber fra denne dato. Dog jf. VOL § 3, stk. 3, hvis der foreligger særlige forhold, er det 

muligt at få tilladelse til, at selskabet første regnskabsår er en anden periode. Som følge af betingelserne 

i VOL § 2, stk. 1, nr. 6 kan der maksimalt ske virksomhedsomdannelse med 6 måneders tilbagevirkende 

kraft.  

Betingelser 
Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at kunne anvende lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse jf. VOL § 2.  

o Ejeren skal være fuld skattepligtig til Danmark 

o Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet, dog med undtagelse af en 

eventuel ejendom 

o Hele vederlaget ydes i form af anparter for virksomheden 

o Det pålydende vederlag skal svare til kapitalen i selskabet 

o Anparternes anskaffelsessum skal være positiv 

o Virksomhedsomdannelsen skal finde sted senest 6 måneder efter den i § 3 anførte dato 

o SKAT skal modtage dokumenterne senest 1 måned efter virksomhedsomdannelsen  

o Hensættelse af udskudt skat i selskabets åbningsbalance 

Hvis alle ovenstående betingelser er opfyldt, kan virksomhedsomdannelsen gennemføres efter lov om 

skattefri virksomhedsomdannelse, uden tilladelse fra skattemyndighederne. Hvis blot en af betingelserne 

ikke er opfyldt af omdanneren, eller i forbindelse med virksomhedsomdannelsen i øvrigt, kan lovens 

regler ikke anvendes. I så fald vil virksomhedsomdannelsen i stedet være skattepligtig. Nedenfor 

redegøres for ovennævnte betingelser, som skal være opfyldt. 
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Ejeren skal være fuld skattepligtig til Danmark 
Ejeren af den virksomhed der ønskes omdannet, skal på tidspunktet for omdannelsen være undergivet 

fuld skattepligt til Danmark jf. kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2 og efter 

bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst hjemmehørende i Danmark jf. VOL § 2, stk. 1, 

nr. 1.  

Dødsboer efter personer, der er fuldt skattepligtig til Danmark, vil vi ikke komme nærmere ind på jf. 

vores afgrænsning.  

Personer der er fuldt skattepligtige til to lande, hvor Danmark er det ene, skal have Danmark som 

domicilland.  

Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet, med undtagelse 
af en eventuel ejendom 
Alle virksomhedens aktiver og passiver skal overdrages til selskabet i forbindelse med omdannelsen jf. 

VOL § 2, stk. 1, nr. 2. Hvis der er anvendt virksomhedsordning i året forud for 

virksomhedsomdannelsen, gælder der nogle særregler, disse vil blive behandlet nedenfor. Det kan være 

svært at afgøre om et aktiv eller et passiv vedrører den personligt drevne virksomhed, hvorfor der tages 

udgangspunkt i tidligere udarbejdede årsregnskaber og indkomstopgørelser for virksomheden. Hvis 

virksomhedsordning anvendes, skal de aktiver og passiver der indgår i ordningen, som udgangspunkt 

også omfattes af virksomhedsomdannelsen. Der kan i denne ordning være aktiver, som ikke kan 

henføres til virksomheden, men som skal indgå i omdannelsen, for den kan foretages skattefrit. 

Derudover kan der være aktiver, som ikke er inddraget i virksomhedsordningen eller ikke kan inddrages 

jf. VSL § 1, men som anses for et aktiv i selskabet og derfor skal overdrages til selskabet for at 

virksomhedsomdannelsen kan ske skattefrit.   

Som udgangspunkt skal blandet benyttede aktiver overdrages til selskabet ved omdannelsen. Hvis 

virksomhedsordningen ikke benyttes eller aktivet ikke er medtaget i virksomhedsordningen, beror det på 

en konkret bedømmelse af aktivets erhvervsmæssige tilknytning til den omdannede virksomhed, 

hvorvidt aktivet skal medtages i virksomhedsomdannelsen. Fra skæringsdagen i åbningsbalancen anses 

aktivet kun for anvendt erhvervsmæssigt, hvis det indgår i virksomhedsomdannelsen. Hvis aktivet bliver 

anvendt privat efter skæringsdagen skal ejeren beskattes heraf.   

Efter VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. kan fast ejendom holdes uden for virksomhedsomdannelsen. Uanset 

om ejendommen benyttes helt eller delvist erhvervsmæssigt kan ejeren selv bestemme, om ejendommen 

skal indgå eller holdes uden for omdannelsen, da ejendommen anses for at udgøre en selvstændig 

virksomhed.  
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Hele vederlaget for virksomheden ydes i form af anparter 
Efter VOL § 2, stk. 1, nr. 3 er det et krav, at hele vederlaget for virksomheden ydes i form af anparter i 

selskabet eller værdien af anparterne i et skuffeselskab forøges. Før 1999 var det muligt for 

virksomhedsejeren at få et stiftertilgodehavende på op til 25 % af vederlaget for virksomheden, i 

forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, som kunne hæves skattefrit. VOL § 2, stk. 1, nr. 3 

forhindrer ikke, at selskabet stiftes med en overskurs, således at aktiekapitalen alene udgør 500.000 kr. 

og anpartskapitalen alene udgør 50.000 kr.  

Det pålydende vederlag skal svare til kapitalen i selskabet 
De anparter der ydes som vederlag for virksomheden, skal pålydendet svare til den samlede aktie- eller 

anpartskapital jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 4.  Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal den hidtidige 

ejer af virksomheden, efter virksomhedsomdannelsen, således også eje hele kapitalen. 

Anparternes anskaffelsessum skal være positiv 
Anskaffelsessummen for anparterne opgjort efter VOL § 4, stk. 2 og 3 skal være positiv jf. VOL § 42, 

stk. 1, nr. 5. Der gælder dog andre regler, hvis der er anvendt virksomhedsordning i året forud for 

virksomhedsomdannelsen. Dette vil blive behandlet i afsnittet ’Virksomhedsomdannelse hvis der er 

benyttet virksomhedsordning året forinden’. 

Opgørelsen af anparternes anskaffelsessum er handelsværdien fradraget den skattepligtige fortjeneste, 

som ville have været opnået ved et sædvanligt salg. Hvis anskaffelsessummen er negativ, er det fordi 

virksomhedens egenkapital, opgjort til handelsværdi, er lavere end den skattemæssige fortjeneste på 

aktiverne. Dette sker når der er lave skattemæssige anskaffelsessummer eller store genvundne 

afskrivninger. Ved at indskyde midler i selskabet, i forbindelse med virksomhedsomdannelsen, kan den 

negative anskaffelsessum udlignes. Indskydelsen forøger anskaffelsessummen for anparterne og har 

derudover ingen skattemæssige konsekvenser for ejeren eller selskabet.  

I praksis kan SKAT give tilladelse til en skattefri virksomhedsomdannelse med negativ 

anskaffelsessum, hvis den negative anskaffelsessum udlignes ved indbetaling til selskabet senest 1 

måned efter tilladelsen er givet.45    
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Virksomhedsomdannelsen skal finde sted senest 6 måneder efter den i § 3 anførte dato 
Fra skæringsdatoen i åbningsbalancen skal omdannelsen være sket inden 6 måneder jf. VOL § 2, stk. 1, 

nr. 6. Hvis virksomheden har haft kalender regnskabsår er omdannelsesdatoen 1. januar og 

virksomhedsomdannelsen skal således være sket senest den 1. juli. Virksomhedsomdannelsen har fundet 

sted, når der er underskrevet stiftelsesdokumenter eller hvis selskabet er stiftet ved apportindskud i 

virksomheden, så ved afholdelse af stiftende generalforsamling.    

SKAT skal modtage dokumenterne senest 1 måned efter virksomhedsomdannelsen  
I forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft, skal SKAT senest 1 

måned efter virksomhedsomdannelsen have de dokumenter, som skal udarbejdes i henhold til 

selskabslovgivningen og enkelte skattemæssige opgørelser. Fristen er fra den faktiske omdannelsesdag 

og ikke fra den senest mulige omdannelsesdato. De selskabsretlige dokumenter er vurderingsberetning 

samt øvrige relevante selskabsretlige dokumenter. De skattemæssige opgørelser er opgørelse over 

anparternes anskaffelsessum. Derudover skal SKAT have dokumentation for anmeldelse til 

Erhvervsstyrelsen.  

Hensættelse af udskudt skat i åbningsbalancen 
Efter VOL § 2, stk. 1, nr. 8 skal der i åbningsbalancen for en skattefri virksomhedsomdannelse afsættes 

udskudt skat. Udskudt skat skal afsættes som et passiv af forskellen mellem aktivernes handelsværdier i 

åbningsbalancen og disses skattemæssige værdier. Skattemæssig værdi kan være en eventuel 

skattemæssig anskaffelsessum for aktiverne eller aktivernes nedskrevne værdi på omdannelsesdatoen. 

Hvis selskabet indtræder i et tab vil det reducere den udskudte skat. Dog kan den udskudte skat ikke 

være negativ, det vil sige et aktiv. Det sikres, at der i selskabet på omdannelsestidspunktet er 

tilstrækkelige midler, til at svare den udskudte skat, ved at selskabets egenkapital ifølge 

åbningsbalancen mindst skal udgøre anparternes pålydende. 

Den udskudte skat opgøres med den samme skatteprocent, som selskabets indkomst skal beskattes med i 

det pågældende indkomstår. I vækstplanen den 24. april 2013 blev selskabsskatten nedsat over en 

årrække, hvor den i 2014 udgør 24,5 %, i 2015 udgør 23,5 % og i 2016 og efterfølgende år vil den udgør 

22 %. Denne ændring i skatteprocenten har betydning for beregning af udskudt skat. Jf. ÅRL indregnes 

udskudt skat til den skattesats, som det forventes gældende, hvor den regnskabsmæssige og 

skattemæssige forskel forventes udlignet. Det har den betydning, at udskudt skat skal beregnes efter, 

hvor stor en del af den udskudte skat på balancedagen, der forventes realiseret i henholdsvis 

indkomstårene 2015 samt 2016 og efterfølgende år.     
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Virksomhedsomdannelse hvis der er benyttet virksomhedsordning året forinden 
Derudover er der nedenstående krav i virksomhedsomdannelsesloven og virksomhedsskatteloven, som 

yderligere skal være opfyldt, hvis virksomheden har anvendt virksomhedsskatteordningen året før 

virksomhedsomdannelsen.  

Virksomhedsomdannelse hvis der er benyttet virksomhedsordning året forinden – 
Begravelse Sjælland 
Hvis Begravelse Sjælland foretager en skattefri virksomhedsomdannelse, er der tre væsentlige ting, der 

skal tages højde for, da Susanne har anvendt virksomhedsordningen året forinden. Dette er hensat til 

senere faktiske hævninger, indskudskonto og opsparet overskud, som vil blive gennemgået nedenfor. 

Beløb der kan holdes uden for omdannelsen 
Som nævnt ovenfor skal alle virksomhedens aktiver og passiver overdrages til selskabet i forbindelse 

med den skattefrie virksomhedsomdannelse jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2. Ejeren kan have midler i 

virksomheden, der vedrører privatøkonomien og som vil kunne trækkes ud uden skattemæssige 

konsekvenser, som hensat til senere hævning eller en positiv mellemregningskonto. 46 

Mellemregningskonto kan trækkes skattefrit ud af virksomheden, da mellemregningen ikke anses for 

indskudt i virksomheden. Hensat til senere faktiske hævninger kan også trækkes skattefrit ud af 

virksomheden, da det er blevet beskattet i ejerens personlige indkomst.  

Ejeren kan efter VOL § 1, stk. 2, nr. 2, 3 pkt. selv bestemme om hensat til senere hævning og positiv 

mellemregningskonto skal indgå i virksomhedsomdannelsen. Hvis hensat til senere hævning og positiv 

mellemregningskonto ikke medtages i virksomhedsomdannelsen, skal disse medtages som et passiv i 

åbningsbalancen og være udlignet ved udbetaling til ejeren inden virksomhedsomdannelsen. Anparterne 

får en højere anskaffelsessum, hvis ovenstående ikke er udbetalt til ejeren inden 

virksomhedsomdannelsen, da de anses for indskudt i virksomheden som egenkapital. 47  Dette anses som 

skattefri overkurs ved stiftelsen og har ingen skattemæssig betydning for virksomheden.   

  

                                                           
46 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og omstrukturering side 142 
47 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og omstrukturering side 143 
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Hensat til senere hævning for Begravelse Sjælland 
Som det fremgår af de relevante tal til virksomhedsomdannelsen for Begravelse Sjælland har Susanne 

500.000 kr. i hensat til senere faktisk hævning. Susanne har i forbindelse med den skattefrie 

virksomhedsomdannelse valgt at holde de 500.000 kr. udenfor omdannelsen, hvilket betyder at de 

medtages som en passivpost i åbningsbalancen for selskabet. Dette betyder at Susanne kan hæve de 

500.000 kr. skattefrit. Susanne skal hæve pengene inden omdannelsen, ellers vil de anses for indskudt i 

selskabet som egenkapital og derved forhøje anparternes anskaffelsessum. 

Negativ indskudskonto 
Ved udgangen af regnskabsåret forud for virksomhedsomdannelsen skal en eventuelt negativ 

indskudskonto udlignes inden virksomhedsomdannelsen, efter VSL § 16, stk. 2 og § 16 a, stk. 4 jf. VOL 

§ 3, stk. 1, nr. 5. 

En negativ indskudskonto opstår ved, at der er hævet mere ud af virksomheden end der er indskudt 

og/eller tjent i virksomheden. Dette vil som tidligere nævnt medføre, at der skal beregnes 

rentekorrektion heraf. Selvom anskaffelsessummen på anparterne er negativ, er det muligt at foretage en 

skattefri virksomhedsomdannelse, hvis den negative indskudskonto er udlignet inden 

virksomhedsomdannelsen. Dette gøres ved, at der fra udløbet af året forud for virksomhedsomdannelsen 

og indtil omdannelsen finder sted, indskydes private aktiver/midler. Efter VSL § 16, stk. 2 anses beløbet 

indskudt på indskudskontoen, med virkning fra udløbet af indkomståret forud for 

virksomhedsomdannelsesåret.   

Jf. VOL § 2, stk. 4 kan SKAT give tilladelse til, at der kan foretages en skattefri 

virksomhedsomdannelse, selvom betingelserne ikke er opfyldt. Dette gælder også, hvor en negativ 

indskudskonto ikke er udlignet inde virksomhedsomdannelsen. Den negative indskudskonto skal 

udlignes ved indbetaling til selskabet senest 1 måned efter tilladelsen er givet.    

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor virksomhedsordningen har været anvendt året forinden, 

er det ikke muligt at komme uden om udligning af en negativ indskudskonto, som det er ved en negativ 

anskaffelsessum. 

Hvis den negative indskudskonto udlignes med et privat aktiv, hvor aktivets værdi overstiger den 

negative indskudskonto, kan ejeren få et tilgodehavende i selskabet for den overskydende værdi.  
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Negativ indskudskonto - Begravelses Sjælland 

Som det kan ses af de relevante tal for virksomhedsomdannelsen, har Susanne en negativ indskudskonto 

på 200.000 kr. Denne skal være udlignet før den skattefrie virksomhedsomdannelse kan foretages. 

Susanne kan dog udligne den negative indskudskonto, ved at modregne i hensat til senere faktiske 

hævninger på 500.000 kr. Dette vil medføre, at Susanne vil have 300.000 kr. i hensat til senere faktiske 

hævninger, som hun kan hæve skattefrit. Dog har Susanne fortaget hævninger på 125.000 kr. i 

mellemperioden, hvorfor hun kun har 175.000 kr., som skal hæves inden virksomhedsomdannelsen 

finder sted. 

Negativ anskaffelsessum på anparterne 
Som nævnt ovenfor må anskaffelsessummen for anparterne opgjort efter VOL § 4, stk. 2 og 3 ikke være 

negativ, hvis der skal foretages en skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL § 42, stk. 1, nr. 5. Hvis der 

har været anvendt virksomhedsordning, året forud for virksomhedsomdannelsen, kan der dog ske 

skattefri virksomhedsomdannelse, selvom anskaffelsessummen før fradrag af opsparet overskud er 

negativ. 

Anskaffelsessummen ved anvendelse af virksomhedsordning året forud for omdannelsen, opgøres før 

fradrag for konto for opsparet overskud, da den del af det opsparede overskud som ejeren vælger at 

henføre til anparternes anskaffelsessum, ikke berør selskabets skattemæssige position. 

Hvis ejeren driver flere virksomheder under virksomhedsordningen og anskaffelsessummen er negativ, 

skal alle virksomheder under virksomhedsordningen omdannes samlet og dermed skal omdannelsen ske 

til samme selskab. Det er dog muligt for virksomhedsejeren at udligne en negativ anskaffelsessum i 

forbindelse med virksomhedsomdannelsen. I den forbindelse er det op til virksomhedsejeren, om der 

skal ske omdannelse af alle virksomhederne eller der skal ske udligning af den negative 

anskaffelsessum.  

Opsparet overskud 
Opsparet overskud kan enten overføres til anparterne i selskabet eller medregnes i ejerens personlige 

indkomst.  

Hvis opsparet overskud overføres til anparterne i selskabet nedsættes anskaffelsessummen med opsparet 

overskud jf. VSL § 16, stk. 2. Opsparet overskud er efter fradrag af virksomhedsskat.48 Når anparternes 

anskaffelsessum bliver nedsat med opsparet overskud bliver virksomhedsskatten endelig.  

                                                           
48 VSL § 10, stk. 2. 
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Hvis opsparet overskud medregnes i ejerens personlige indkomst er det inklusiv den tilhørende 

virksomhedsskat efter VSL § 10, stk. 3, i omdannelsesåret.  

Hvis ejeren vælger at nedsætte anparternes anskaffelsessum er det muligt at reducere beskatningen, ved 

løbende at udnytte progressionen ved beskatning af aktieindkomst samt ved at udskyde beskatningen til 

en senere skattepligtig afståelse af anparterne. Når anparternes anskaffelsessum bliver nedsat med 

opsparet overskud kan anskaffelsessummen blive negativ, men dette er ikke til hinder for at foretage en 

skattefri virksomhedsomdannelse.      

Opsparet overskud - Begravelse Sjælland 
I Begravelse Sjælland er der et opsparet overskud på 700.000 kr. inkl. virksomhedsskat på 25 %, hvilket 

betyder at der netto er et opsparet overskud på 525.000 kr. Som nævnt ovenfor er det valgfrit, om det 

opsparet overskud skal medtages i den skattefrie virksomhedsomdannelse til modregning i 

anskaffelsessummen. Susanne har valgt at medtage opsparet overskud, hvilket betyder at anparternes 

anskaffelsessum reduceres med 525.000 kr. og dermed ender med at være 304.578 kr. 49  for den 

skattefrie virksomhedsomdannelse. Dette medfører at den betalte aconto skat på 175.000 kr. bliver 

endelig. 

Værdiansættelse 
Når der skal foretages en virksomhedsomdannelse, skal virksomhedens aktiver og passiver 

værdiansættes. Dette sker som hovedregel til handelsværdi, som svarer til den værdi, der ville være 

opnået ved salg til tredje mand. I forbindelse med salg til tredje mand, er der tale om parter med 

modsatrettet interesser. Dette medfører at køber og sælger trækker i hver sin retning i forhold til prisen, 

hvorledes værdiansættelsen opnås til markedspris. Ved en virksomhedsomdannelse er der tale om 

interesseforbundne parter. Når der er tale om salg mellem interesseforbundne parter, skal salget ske efter 

armslængdeprincippet jf. LL § 2 stk. 1. Hvis ikke armslængdeprincippet er overholdt, kan 

skattemyndighederne tilsidesætte den fastsatte værdi. For at handel mellem interesseforbudne parter 

sker på markedsvilkår, har SKAT udarbejdet nogle cirkulære til værdiansættelse af f.eks. goodwill. 

I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse, afstås anparterne efter afståelsesprincippet. 

Aktiverne og passiverne anses for overtaget af selskabet til handelsværdi. Dette medfører at anparternes 

skattemæssige anskaffelsessum, for de enkelte aktiver og passiver, svarer til handelsværdierne. Der vil 

ikke være forskel på den skattemæssige og regnskabsmæssige åbningsbalance i selskabet, da der i 

forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse, vil ske realisationsbeskatning hos ejeren. Når 

                                                           
49 Se nedenstående afsnit: Anparternes anskaffelsessum ved skattefri virksomhedsomdannelse - Begravelse Sjælland  
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der foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse, vil avancer og tab indgå i virksomhedsejerens 

skattepligtige indkomst i afståelsesåret jf. AL § 9, stk. 1, pkt. 2.  

Hvis der derimod foretages en skattefri virksomhedsomdannelse, vil beskatningen blive udskudt, da 

selskabet succederer i virksomhedsejerens skattemæssige stilling. I den skattefrie 

virksomhedsomdannelse opgøres anparternes anskaffelsessum som handelsværdien minus de 

skattepligtige fortjenester, der ville være opnået i forbindelse med salg til tredje mand. 

Goodwill 
Goodwill er den merværdi køber vil betale for virksomhedens tilknyttede kundekreds, 

forretningsforbindelse eller lignende. Uanset om det er internt oparbejdet goodwill eller erhvervet 

værdiansættes det til handelsværdi. I lovgivningen findes der ikke en regel for værdiansættelse af 

goodwill. Værdiansættelse af goodwill, ved en virksomhedsoverdragelse, mellem interesseforbundne 

parter, kan give anledning til vanskeligheder, idet der sjældent vil være sammenlignelige handelsværdier 

på goodwill i en enkeltmandsvirksomhed. Ud fra de konkrete omstændigheder værdiansættes 

handelsværdien for goodwill efter et skøn. Der skal i skønnet tages hensyn til faktorer, der er kendt, når 

værdiansættelsen fastsættes.   

Inden for nogle brancher f.eks. læger, tandlæger, revisorer m.v. findes der en særlig branchekutyme med 

hensyn til værdiansættelse af goodwill. Der vil kunne tages udgangspunkt i disse, også selvom det er 

overdragelse mellem interesseforbundne parter. Er der derimod ingen branchekutyme, kan der til 

dokumentation af goodwillværdien, i den pågældende enkeltmandsvirksomhed, i stedet for indhentes 

købstilbud fra uafhængig køber eller sagkyndige erklæringer.  

Goodwill bliver sat til værdien på den valgte skæringsdato, i forbindelse med virksomhedsomdannelse 

med tilbagevirkende kraft og ikke når den personlig drevne virksomhed bliver omdannet. 

Værdiansættelsen af goodwill kan ikke udskydes til et senere tidspunkt.  

Ligningsrådet har fastsat en vejledende beregningsregel til værdiansættelse af goodwill, TSS-cirkulære 

nr. 2000-10 af 28. marts 2000. Anvisningen danner grundlag for skønnet over handelsværdien, ved 

overdragelse af goodwill mellem interesseforbundne parter, såfremt der ikke er andre holdepunkter for 

værdiansættelse af goodwill.  
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TSS-cirkulære 2000-10 af 28. marts 200050 
Som sagt kan goodwill værdiansættes på baggrund af beregningsmodellen i cirkulæret. Der kan i den 

forbindelse være faktorer, der gør beregningsmodellen mindre anvendelig, da det er en standardiseret 

beregning af goodwill.  Hvis der foreligger konkrete faktorer, der gør beregningsmodellen mindre 

anvendelig, skal der ændres i resultatet. Den endelige værdiansættelse af goodwillen skal være den pris 

som det må forventes, at kunne få for goodwillen af en uafhængig tredjemand.  Beregningsmodellen i 

cirkulæret er kun vejledende for handelsværdien og dermed er det ikke et krav, at SKAT godkender 

værdiansættelsen.    

Det skal endvidere vurderes, om værdiansættelse af goodwill efter beregningsmodellen giver en 

realistisk værdi samt om der er andre faktorer, der skal tages højde for. Derudover skal det afprøves, 

hvorvidt den fremkomne værdi ved brug af beregningsmodellen, svarer til den reelle handelsværdi.  

Den beregnede værdi af goodwill skal eventuelt justeres, hvis der er forhold, der kan have betydning for 

værdiansættelsen af goodwillen. Dette kan være udviklingen i mellemperioden, velbegrundet 

forventninger til fremtiden, hvis der tidligere år har været store engangsudgifter eller -indtægter mv. 

Hvis der skal ske en justering af den beregnede goodwill, må det ikke være baseret på et skøn, men i 

stedet på faktiske faktorer knyttet til virksomheden.  

Goodwillberegningen tager udgangspunkt i virksomhedens seneste tre års regnskabsmæssige resultat før 

skat, før overdragelsen. Alternativt hvis virksomheden ikke har aflagt årsregnskab efter 

årsregnskabsloven, vil det være virksomhedens seneste tre års skattepligtige indkomst før 

overdragelsen. Vi vil nedenstående kun behandle med udgangspunkt i virksomhedens 

regnskabsmæssige resultat før skat, da Begravelse Sjælland har aflagt årsregnskab efter 

årsregnskabsloven.  

Korrektion af det regnskabsmæssige resultat 
Det regnskabsmæssige resultat, for de seneste tre år, forud for overdragelsen skal korrigeres for 

nedenstående poster: 

o Minus finansielle indtægter 

o Plus finansielle udgifter 

o Plus / minus ekstraordinære poster i forhold til årsregnskabsloven 

o Plus afskrivninger på erhvervet goodwill 

o Minus ikke udgiftsført løn / vederlag til eventuelt medarbejdende ægtefælle 
                                                           
50 TSS-cirkulære 2000-10 
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Goodwill værdien skal beregnes på baggrund af den indtjening, der kommer fra virksomhedens primære 

forretningsområde.  

Det regnskabsmæssige resultat bliver reguleret for finansielle poster, da virksomhedens goodwill ikke 

skal være påvirket af sælgerens finansiering af virksomheden. Derudover skal der til medarbejdende 

ægtefælle ikke reguleres for ikke udgiftsført løn / vederlag, da beløbet er i stedet for lønudgift.  

Uanset om der er tale om internt oparbejdet goodwill eller erhvervet goodwill er det en forudsætning, at 

en køber er villig til at betale det samme for goodwillen. Eventuelle afskrivninger på erhvervet goodwill 

bliver tilbageført, så resultatgrundlaget bliver neutraliseret.  

De enkelte års vægtning  

Efter det regnskabsmæssige resultat bliver reguleret for ovenstående poster, fås et reguleret resultat før 

skat. Det regulerede resultat skal vægtes, hvor det ældste år vægtes med faktor en, det mellemste år 

vægtes med faktor to og det nyeste år vægtes med faktor tre. Det samlede regulerede resultat er ganget 

med seks, og dermed skal det divideres med seks, for at få den vægtet gennemsnitsindtjening. 

Gennemsnitsindtjening kan både være et positivt og negativt beløb.  

Udviklingstendensen 

For værdiansættelsen af virksomhedens goodwill har fremtidige/budgetterede resultat en vigtig rolle, når 

virksomheden bliver overdraget mellem uafhængige parter. Når der er tale om overdragelse mellem 

parter med interessefællesskab kan budgettet ikke bruges, som grundlag for skøn over goodwillværdien.  

Der skal beregnes et tillæg eller fradrag for udviklingstendensen, hvis der har været en konstant 

resultatmæssig udvikling inden for de tre år, der er anvendt i beregningen. Det gælder både positiv og 

negativ resultat udvikling. For at beregne udviklingstendensen tages forskellen mellem det ældste år og 

det nyeste år før overdragelsen og dividere med to. Dette er gennemsnittet af udviklingen i de to 

udviklingsperioder. 

Goodwill sættes dog som udgangspunkt til nul, hvis det regulerede gennemsnitlige resultat efter tillæg 

eller fradrag for udviklingstendensen er negativ. 

Driftsherreløn 
I det beregnede gennemsnitlige resultat fratrækkes driftsherreløn ved overdragelsen af en personligt ejet 

virksomhed. Driftsherrelønnen udgør halvdelen af det fremkomne beløb efter indregning af 

udviklingstendensen. Dog kan der højst trækkes 1.000.000 kr. fra i driftsherreløn og mindst 250.000 kr. 
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Hvis resultatet herefter er nul eller negativt sættes goodwill til nul, også selvom det er den mindste 

driftsherreløn på 250.000 kr. der fratrækkes.  

Forretning af virksomhedens aktiver 
Herefter fratrækkes en forretning af alle virksomhedens aktiver i balancen forud for overdragelsen. Dog 

med undtagelse af driftsfremmede aktiver som f.eks. obligationer, bogført værdi af erhvervet goodwill 

m.v. Herefter er det resterende resultat til rådighed til forrentning af goodwill.  

Likvider skal som hovedregel også holdes uden for forretningen af aktiver jf. SKM2001.132.LR. 

Derudover kan udlejningsejendomme blive betragtet som driftsfremmede aktiver og dermed ved 

beregningen af goodwill ikke indgå i forretningen af aktivmassen. I den forbindelse skal nettoresultatet 

fra de driftsfremmede udlejningsejendomme regulere virksomhedens resultat.  

Det skal vurderes om virksomhedens aktiver er driftsfremmede eller ej, for at afgøre om de skal 

medtages i aktivmassen. I den aktivmasse der bliver forrentet er det kun de aktiver, der indgår i 

virksomhedens primære forretningsområde. Forrentning af aktivmassen har ikke noget at gøre med om 

aktiverne er overdraget eller ej, men om det er driftsfremmede aktiver eller ej.   

Aktiverne skal forrentes med den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalsats efter VSL § 9 + 3 %. 

Det vil sige for indkomståret 2014 udgør den samlede forrentning 5 %. 

Igangværende arbejder skal kun indgå med nettoværdien, når goodwill skal fastsættes, dvs. forskellen 

mellem aktivværdien for de igangværende arbejder og de modtagne aconto betalinger.  

Kapitalisering 

Til sidst skal det opgjorte resultat ganges med en individuel fastsat kapitaliseringsfaktor, for at finde det 

endelige goodwillbeløb. Kapitaliseringsfaktor er forholdet mellem det årlige forventet afkast i form af 

en forrentningsprocent og forventet levetid på goodwill. Kapitaliseringsfaktoren er antal år, der kan 

forventes et afkast på den erhvervede goodwill. Det er den kapitalafkastsats, der gælder på 

overdragelsestidspunktet med et tillæg på 8 %, som forrentningen bliver fastsat til. For indkomståret 

2014 udgør den samlede rente 10 %, da kapitalafkastsatsen er 2 % i 2014.  

I forhold til goodwillens varierede levetid må kapitaliseringsfaktoren fastsættes. Med mindre der er 

betydelige forhold, der taler for kortere eller længere levetid er goodwills levetid som udgangspunktet 

syv år. Grunden til individuel fastsættelse af levetiden og dermed kapitaliseringsfaktoren, bygger på den 

forudsætning, at den goodwill, der erhverves stille og roligt bliver erstattet af goodwill, der bliver 

opbygget.  
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I praksis 
Goodwill cirkulæret kan kun bruges, hvis der er en konstant indtjening og det ikke er en kompliceret 

virksomhed. I langt størstedelen af tilfældene er det dog goodwill cirkulæret, der bliver brugt, da SKAT 

oftest accepterer beregningen efter cirkulæret.  

Goodwill cirkulæret tager udgangspunkt i historiske tal og det burde diskuteres om discount cash flow 

modellen i bund og grund ikke er den mest rigtige måde at værdiansætte virksomhed på, da den kigger 

på betalingsstrømme, der vil komme fremadrettet.   

Goodwill - Begravelse Sjælland 
I forbindelse med en virksomhedsomdannelse, skal det klargøres, om der forligger en goodwill. 

Begravelse Sjælland har etableret sig godt i lokalområdet og har et godt renomme, samt Susanne har 

gennem årene oparbejdet nogle gode forretningsforbindelser. Derfor forudsættes det, at der foreligger 

forhold, der indikere, at der er goodwill. Da Susanne skal foretage en virksomhedsomdannelse, hvor hun 

ejer anparterne i selskabet, er der tale om handel mellem interesseforbundene parter. Dette medfører at 

beregningen af goodwill foretages på baggrund af goodwillcirkulæret, da der ej heller er en 

branchekutyme for værdiansættelse af goodwill. Jf. nedenstående beregning er handelsværdien af 

goodwill beregnet til 1.147.000 kr. efter TSS-cirkulære 2000-10. 

2012 2013 2014 I alt 

Beregnings-
grundlag 

Regnskabsmæssigt resultat før 
skat for de sidste 3 år før 
overdragelsen 822.000 876.000 940.000 

Regulering af 
resultatet Minus finansielle indtægter -1.500 -1.500 -2.000 

Plus finansielle udgifter 25.000 23.000 22.000 
Plus/minus ekstraordinære 
poster i henhold til ÅRL 0 0 0 
Plus afskrivninger på tilkøbt 
goodwill 175.000 175.000 175.000 

Minus ikke udgiftsført løn 
eller vederlag til eventuelt 
medarbejdende ægtefælle 0 0 0 

1.020.500 1.072.500 1.135.000 

Vægtning 
3. sidste år før overdragelsen: 
x 1 1.020.500 
2. sidste år før overdragelsen: 
x 2 2.145.000 
Sidste år før overdragelsen:    
x 3 3.405.000 
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Resultatet divideres med 6 
(vægtet 
gennemsnitsindtjening) 1.095.083 

Udviklings-
tendens 

Forskellen mellem sidste år og 
3. sidste år divideres med 2 57.250 

Driftsherreløn 

50 pct. Fratrækkes (min 
250.000 kr. / max. 1.000.000 
kr.) -576.167 

Forrentning af 
aktiverne 

Den på 
overdragelsestidspunktet 
gældende kapitalafkastsats 
efter VSL § 9 + 3 pct.  
Dvs. 5 % 151.300 

Rest til 
forrentning af 
goodwill 424.867 

Kapitalisering 

Kapitaliseringsfaktoren 
beregnes med den på 
overdragelsestidspunktet 
gældende kapitalafkastsats 
efter VSL § 9 + 8 % / 
forventet levetid. 7 år.  1.147.140 

Goodwill 
    

1.147.000 
Goodwillberegning efter TSS-cirkulære 2000-10 for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 

I forbindelse med forrentningen af aktiverne, har vi fratrukket tilkøbt goodwill og likvider. Grunden til 

at tilkøbt goodwill ikke indgår i forrentningen af aktiverne, er at driftsfremmende aktiver ikke skal 

indgå. Dette skyldes at kun det resterende resultat er til rådighed til forrentning af goodwill. Likvider 

medtages ikke i forretningen, da der ikke er tale om investeret kapital, samt at likvide midler ikke siger 

noget om virksomhedens evne til at oparbejde goodwill jf. SKM2001.132.LR. 

Kapitaliseringsfaktoren er 2,7,51 hvilket er fastsat ud fra en kapitalafkastsats på 2 % + 8 % samt en 

forventet levetid på goodwill på 7 år. Levetiden på goodwill er sat til 7 år, da dette er standard, hvis ikke 

der foreligger afgørende forhold, der taler for en kortere eller længere levetid jf. SKM.2004.174.LR. 

  

                                                           
51 TSS-cirkulære 2000-10 
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Goodwill i forhold til skattepligtig virksomhedsomdannelse – Begravelse Sjælland 
Jf. AL § 40, stk. 6, jf. stk. 1 skal fortjeneste eller tab på goodwill medregnes i opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst hos ejeren i afståelsesåret, i forbindelse med en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse. Da den skattepligtige virksomhedsomdannelse foretages på baggrund af 

afståelsesprincippet, skal avancen beskattes, som personlig indkomst i afståelsesåret jf. PSL § 3, stk. 1. 

Dette medfører at Susanne skal beskattes af 647.000 kr., som svarer til avancen på goodwill, da den 

skattemæssige værdi på goodwill i Begravelse Sjælland ultimo 2014 udgør 500.000 kr. 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse vil goodwill indgå både i den skattemæssige og 

regnskabsmæssige åbningsbalance i selskabet med 1.147.000 kr. Jf. AL § 40, stk. 1 kan Begravelse 

Sjælland ApS afskrive med 1/7 årligt af anskaffelsessummen i selskabets skattepligtige indkomst. 

Anskaffelsessummen for goodwill vil derved blive 1.147.000 kr. i forbindelse med en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse for Begravelse Sjælland.  

Goodwill i forhold til skattefri virksomhedsomdannelse– Begravelse Sjælland 
Hvis der derimod foretages en skattefri virksomhedsomdannelse, vil reglerne om succession anvendes, 

hvilket betyder at selskabet overtager skattebyrden for goodwill. 

I åbningsbalancen vil goodwill indgå med en regnskabsmæssig værdi på 1.147.000 kr., hvorimod den 

skattemæssige værdi vil være 500.000 kr. Den skattemæssige værdi afspejler tidligere erhvervet 

goodwill. Dette medfører en forskelsværdi på 647.000 kr. Anskaffelsessummen for goodwill i 

forbindelse med den skattefrie virksomhedsomdannelse, opgøres som handelsværdien minus den 

skattepligtige fortjeneste. For Begravelse Sjælland ApS er anskaffelsessummen opgjort som 1.147.000 

kr. – 647.000 kr. = 500.000 kr. 

Den erhvervede goodwill i forbindelse med den skattefrie virksomhedsomdannelse, anses ikke for at 

være skattemæssigt afskrivningsberettiget i Begravelse Sjælland ApS. Dette skyldes at goodwillen ikke 

er erhvervet efter afståelsesprincippet, men efter successionsprincippet. Da Susanne har tidligere 

erhvervet goodwill opstår der en forskelsværdi på den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. Dette 

medfører at der vil opstå en udskudt skat, som skal afsættes i åbningsbalancen for Begravelse Sjælland 

ApS. I forbindelse med udskudt skat af goodwill, er der forskellige regler om, hvordan dette skal 

behandles. Jf. IAS 12 må der ikke indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle på ikke-

skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill. I forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, 

benyttes dog reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Jf. VOL § 2, stk. 1. nr. 8 skal der afsættes 

enhver skat, der forventes afregnet ved fremtidig udligning af den regnskabsmæssige og den 
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skattemæssige værdi. Dette medfører at der skal indregnes udskudt skat af goodwill.52 Nedenfor ses 

udregningen af den udskudte skat. 

2015 
2016 

og senere I alt 
Goodwill 104.400 542.600 647.000 

Skatteprocent 23,50 % 22 % 
Udskudt skat 24.534 119.372 143.906 

Beregning af udskudt skat af goodwill for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 

I forbindelse med opgørelsen af den udskudte skat af goodwill, for Begravelse Sjælland ApS, har vi 

fortaget en konkret vurdering af, hvornår den udskudte skat forventes realiseret. Som det ses af 

ovenstående, beregnes der udskudt skat af 24.534 kr. med 23,5 % i 2015 og resten med 22 %, hvilket 

medfører en samlet udskudt skat på goodwill på 143.906 kr.  

Driftsmidler  
Værdiansættelsen skal ske til den kontantomregnede handelsværdi, svarende til hvad ejeren ville kunne 

få for driftsmidlerne, hvis der var tale om salg mellem to uafhængige parter. Når driftsmidler skal 

værdiansættes, accepteres det ofte i praksis at anvende de regnskabsmæssige værdier, som 

handelsværdier ved virksomhedsomdannelsen. Dette kræver dog, at de regnskabsmæssige værdier ikke 

fraviger væsentligt fra de faktiske handelsværdier. De regnskabsmæssige værdier er oftest et udtryk for 

handelsværdien, da der foretages afskrivninger henover driftsmidlets levetid. Alternativt kan 

handelsværdierne fastsættes på baggrund af en vurdering fra en uvildig vurderingsmand eller tredje 

mand. Hvis der f.eks. er tale om biler, er de forskellige salgssider på nettet, som f.eks. bilbasen.dk et 

godt alternativ til at fastsætte handelsværdien.  

Driftsmidler i forhold til skattepligtig virksomhedsomdannelse  
Som nævnt ovenfor, vil avancer/tab indgå i den skattepligtige indkomst hos ejeren jf. AL § 9, stk. 1, pkt. 

2, når der er tale om en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Den skattepligtige fortjeneste eller det 

skattepligtige tab beregnes, som handelsværdien for driftsmidler fratrukket den skattemæssige saldo.  

I forbindelse med den skattepligtige virksomhedsomdannelse, vil både den skattemæssige og den 

regnskabsmæssige anskaffelsessum for driftsmidlerne i selskabet, svare til den kontantomregnede 

handelsværdi. Herefter kan selskabet skattemæssigt afskrive med maks. 25 % jf. AL § 5, stk. 3.   
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Driftsmidler i forhold til skattepligtig virksomhedsomdannelse – Begravelse Sjælland 
Andre anlæg, driftsmidler og inventar består som nævnt af rustvogne, varevogn, computer mv. samt 

inventar. Der er undersøgt om regnskabsværdierne afviger væsentligt fra handelsværdierne bl.a. via 

bilbasen og DBA. Regnskabsværdierne er ret tæt på handelsværdierne, hvilket gør at disse accepteres 

som handelsværdierne og derved er der ikke foretaget regulering på andre anlæg, driftsmateriel og 

inventar.  

I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse vil Susanne skulle beskattes af avancen på 

andre anlæg, driftsmateriel og inventar, som udgør 220.422 kr. Som tidligere nævnt har Begravelse 

Sjælland driftsmidler, hvor anskaffelsessummen er forhøjet med 15 % og dermed skal salgssummen på 

disse også forhøjes med 15 % i forbindelse med opgørelse af avancen. Den samlede salgssum, inklusiv 

15 % forhøjelsen, for andre anlæg, driftsmateriel og inventar ses nedenfor.  

Afståelse driftsmidler 
 Levetid 3 år Levetid 5 år Levetid 10 år Afståelsessum 

Afgang, 100 % 0 223.833 35.333 
 Afgang, 115 % uden forhøjet 

salgssum 34.167 681.667 0 
 Forhøjet salgssum 15 % 5.125 102.250 0 
 39.292 1.007.750 35.333 1.082.375 

Beregning af forhøjet salgssum for andre anlæg, driftsmidler og inventar for Begravelse Sjælland 

Den skattepligtige avance som Susanne skal medtage i sin skattepligtige indkomstopgørelse i 

afståelsesåret jf. AL § 9, stk. 1, pkt. 2, udgør forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi på 

975.000 kr. plus 15 % forhøjelsen, som samlet giver 1.082.375 kr. og den skattemæssig værdi på 

861.953 kr.  

I Begravelse Sjælland ApS’ åbningsbalance vil både den regnskabsmæssige og den skattemæssige værdi 

være 975.000 kr. og derved også anparternes anskaffelsessum for driftsmidlerne. Dette betyder at 

Begravelse Sjælland ApS kan foretage afskrivninger på den afskrivningsberettigede saldoværdi, dog 

højst 25 % skattemæssigt jf. AL § 5, skt. 3. 

Driftsmidler i forhold til skattefri virksomhedsomdannelse  
I den skattefrie omdannelse vil den skattemæssige og regnskabsmæssige værdi på driftsmidlerne være 

forskellige i selskabets åbningsbalance. Dette skyldes at selskabet succederer i den tidligere ejers 

skattemæssige stilling, hvorfor den skattemæssige værdi for selskabet primo, svarer til virksomhedens 

skattemæssige saldoværdi ultimo før omdannelsen. Selskabet kan fremadrettet afskrive 25 % 

skattemæssigt på den afskrivningsberettigede saldoværdi. 
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Hvis der i den personligt drevet virksomhed er en negativ driftsmiddelsaldo, vil denne blive overført til 

selskabet. Dette kræver dog at ejeren ikke vælger at indtægtsføre den negative driftsmiddelsaldo i året 

forud for omdannelsen.53    

Driftsmidler i forhold til skattefri virksomhedsomdannelse – Begravelse Sjælland 
Hvis Begravelse Sjælland foretager en skattefri virksomhedsomdannelse, vil den regnskabsmæssige 

værdi i åbningsbalancen stadig være 975.000 kr., mens den skattemæssigt vil være 861.953 kr., da 

Begravelse Sjælland ApS succederer i Susannes skattemæssige stilling. Derved overtager Begravelse 

Sjælland ApS afskrivningsgrundlaget, herunder også de 115 % driftsmidler. Skattemæssigt vil 

Begravelse Sjælland ApS kunne afskrive med 25 % af saldoværdien på de 861.953 kr. Anparternes 

anskaffelsessum for andre anlæg, driftsmateriel og inventar opgøres som handelsværdien minus den 

skattepligtige fortjeneste, som er forklaret ovenfor i den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Dette 

betyder at for Begravelse Sjælland ApS vil der være en anskaffelsessum på 975.000 kr. – 220.422 kr. = 

754.578 kr.  

I forbindelse med den skattefrie virksomhedsomdannelse skal der indregnes udskudt skat af 

forskelsværdien mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi, som udgør 975.000 kr. – 

861.953 kr. = 113.047 kr. Beregningen af den udskudte skat på andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

ses nedenfor: 

2015 
2016 

og senere I alt 

Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar, 3 år 10.297 -14.942 -4.646 
Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar, 5 år 98.840 10.020 108.859 
Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar, 10 år -3.092 11.925 8.833 

Skatteprocent 23,50% 22% 
Udskudt skat 24.921 1.541 26.461 

Beregning af udskudt skat af andre anlæg, driftsmateriel og inventar for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 

Udskudt skat af andre anlæg, driftsmateriel og inventar er beregnet til 26.461 kr. Her har vi foretaget en 

konkret vurdering af, hvornår den udskudte skat forventes realiseret. Beregningen er foretaget ud fra et 

teoretisk perspektiv. Hvorimod i praksis, vil det være for tidskrævende at foretage en så nøjagtig 
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vurdering. Ofte vil udskudt skat enten blive afsat med 22 % eller en forholdsmæssig fordeling, da 

forskelsværdien vil være af et uvæsentligt beløb.  

Ejendomme 
Når der skal foretages værdiansættelse af fast ejendom, skal dette ske til handelsværdi, altså som salg til 

3. mand. Seneste offentlig ejendomsvurdering accepteres til brug for handelsværdien. Dette kræver dog, 

at der ikke har været foretaget forbedringer, som f.eks. til- eller ombygninger, som ikke er medtaget i 

den seneste vurdering og derved gør, at ejendomsvurderingen ikke afspejler handelsværdien. Hvis den 

offentlige ejendomsvurdering ikke afspejler handelsværdien, kan der indhentes en vurdering fra en 

ejendomsmægler, for at fastsætte handelsværdien. 

Hvis der er tale om en ejendom, der udelukkende benyttes til erhvervsmæssige formål, kan den anses for 

en selvstændig virksomhed. Hvis virksomhedsejeren har været i virksomhedsordningen året forinden 

omdannelsen, kan virksomhedsejeren vælge, om ejendommen skal holdes udenfor 

virksomhedsomdannelsen eller ej jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. Derved kan virksomhedsejeren 

fortsætte, med at have ejendommen i den personlig drevet virksomhed. Dette kræver dog at 

anskaffelsessummen for anparterne ikke er negativ.54 Hvis ejendommen indgår i omdannelsen, skal alt 

gæld, der knytter sig til ejendommen også medtages i omdannelsen. 

Når anparternes anskaffelsessum skal opgøres til den skattefrie virksomhedsomdannelse, er det den 

kontante handelsværdi minus en eventuel skattepligtig fortjeneste. Hvorimod i den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse, skal den skattepligtige fortjeneste bruges til at opgøre hvad ejeren skal 

beskattes af og herved indgå i indkomstopgørelsen. 

Den skattepligtige fortjeneste omfatter genvundne afskrivninger på bygninger og installationer samt en 

eventuel fortjeneste opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven55  

Uanset om der er tale om en skattepligtig eller en skattefri virksomhedsomdannelse opgøres 

handelsværdien, ejendomsavance samt genvunde afskrivninger efter de samme regler. Hvis der er tale 

om en afskrivningsberettiget ejendom, skal opgørelsen af genvundne afskrivninger samt 

ejendomsavancen opgøres for hver bygning for sig. 56   De genvundne afskrivninger opgøres efter 

reglerne i afskrivningsloven 57  og beregnes som salgssummen minus den nedskrevne værdi. Som 
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genvundne afskrivninger medregnes højst de foretagne afskrivninger, herunder forlods afskrivninger og 

forskudsafskrivninger.  

Ejendomsavancen opgøres jf. EBL § 4, stk. 1 som forskellen mellem afståelsessummen, omregnet til 

kontantværdi efter EBL § 4, stk. 4, og anskaffelsessummen opgjort efter EBL § 4, skt. 2 eller stk. 3 og 

reguleret efter § 5 eller § 5 A, jf. dog stk. 8. Hvor anskaffelsessummen omregnes til kontantværdi og 

bliver forhøjet med bl.a. et årligt tillæg på 10.000 kr. samt eventuelle udgifter til forbedringer og 

vedligeholdelse, der overstiger tillægget på 10.000 kr. Anskaffelsessummen nedsættes med foretagne 

afskrivninger mv., som ikke er beskattet som genvundne afskrivninger. Ydermere tillægges eventuelle 

salgsomkostninger til afståelsessummen og eventuelle købsomkostninger til anskaffelsessummen. 

Ejendomme - Begravelse Sjælland  
For Begravelse Sjælland er den seneste offentlige ejendomsvurdering fra oktober 201458 og andrager 

1.800.000 kr., hvoraf grunden udgør 500.000 kr.  Da Susanne ikke har foretaget forbedringer på 

ejendommen anses den offentlige ejendomsvurdering for at afspejle handelsværdien pr. 31.12.2014.  

Nedenfor ses beregningen af genvundne afskrivninger samt ejendomsavancen for Begravelse Sjælland. 

Genvundne afskrivninger 
Salgssum 1.300.000 
Anskaffelsessum 1.200.000 
Afskrivning (2000 - 2007) 5 % 480.000 
Afskrivning (2008 - 2014) 4 % 336.000 384.000 
Avance 916.000 

Skal beskattes af de genvundne afskrivninger på 816.000 kr., da de er lavere end avancen.  
Beregningen af genvundne afskrivninger for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 

Ejendomsavance 
Salgssum 1.800.000 
Købssum 1.650.000 
§ 5 stk. 1 tillæg (2000 - 2014) 15 x 10.000  150.000 

1.800.000 
Afskrevet i alt 816.000 
Genvundne 
afskrivninger 816.000 0 1.800.000 
Skattepligtig avance 0 

Beregningen af ejendomsavance for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 
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Ejendomme i forhold til skattepligtig virksomhedsomdannelse - Begravelse Sjælland  
Hvis Susanne vælger en skattepligtig virksomhedsomdannelse, skal afståelsen af fast ejendom indgå i 

hendes skattepligtige indkomst. Da Susanne er i virksomhedsskatteordningen vil ejendomsavancen blive 

beskattet som personlig indkomst. Hvorimod hvis hun havde været i kapitalafkastordningen ville 

ejendomsavancen skulle beskattes som kapitalindkomst. For både virksomhedsskatte- og 

kapitalafkastordningen skal de genvundne afskrivninger beskattes som personlig indkomst. 

Ejendomsavancen for Susanne er 0 kr. og derved skal der kun ske beskatning af de genvundne 

afskrivninger på 816.000 kr., som skal indgå i hendes personlige indkomst jf. PSL § 3, skt. 2, nr. 11.  

I selskabets åbningsbalance vil grunde og bygninger indgå med 1.800.000 kr. både skattemæssigt og 

regnskabsmæssigt. Dette betyder også at anparternes anskaffelsessum udgør 1.800.000 kr. for grunde og 

bygninger. Den afskrivningsberettigede del vil kun udgøre 1.300.000 kr., da der ikke kan fortages 

afskrivninger på grunden på 500.000 kr. 

Ejendomme i forhold til skattefri virksomhedsomdannelse- Begravelse Sjælland 
Igen vil Begravelse Sjælland ApS succedere i Susannes skattemæssige stilling både i forhold til 

anskaffelsessum, afskrivningsgrundlag mv. vedrørende ejendommen. Dette medfører at Begravelse 

Sjælland ApS vil have en regnskabsmæssig værdi på 1.800.000 kr. i åbningsbalancen og en 

skattemæssig værdi på 834.000 kr. jf. afsnittet ’Case virksomhed – Begravelse Sjælland’, hvor den 

skattemæssige værdi er udregnet. Dette giver en forskelsværdi på 966.000 kr., hvoraf der skal beregnes 

udskudt skat. 

2015 
2016 

og senere I alt 

Grunde og 
bygninger -28.000 994.000 966.000 

Skatteprocent 23,50 % 22 % 
Udskudt skat -6.580 218.680 212.100 

Beregning af udskudt skat af grunde og bygninger for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 

Den udskudte skat på Susannes grund og bygning udgør 212.100 kr. Dette er udregnet med 23,5 %, som 

forskelsværdien mellem de skattemæssige og regnskabsmæssige afskrivninger i 2015 og 22 % af 

restværdien. 

Anparternes anskaffelsessum for grunde og bygninger opgøres som handelsværdien minus skattepligtig 

fortjeneste, hvor den skattepligtige fortjeneste består af genvundne afskrivninger samt 
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ejendomsavancen. For Begravelse Sjælland betyder dette, at anskaffelsessummen i forbindelse med en 

skattefri virksomhedsomdannelse vil blive 1.800.000 kr. – 816.000 kr. – 0 kr. = 984.000 kr.  

Da Begravelse Sjælland ApS succederer i Susannes skattemæssige stilling vil der skattemæssigt kunne 

foretages afskrivninger på 4 % årligt af den afskrivningsberettigede del af ejendommen, hvilket er de 

1.200.000 kr. 

Regnskabsmæssigt vil der afskrivninges over 30 år på afskrivningsgrundlaget, som udgør 600.000 kr., 

da der er en scrapværdi på 700.000 kr. samt grunden udgør 500.000 kr., som der ikke kan afskrives på. 

I forbindelse med virksomhedsomdannelsen kan Susanne vælge at holde ejendommen udenfor, da den 

kan anses for at udgøre en selvstændig virksomhed. På denne måde har Susanne mulighed for at 

fortsætte med at drive virksomhed i personlig regi, samt hun kan slanke selskabet i forhold til et 

fremtidigt salg. Hvis Susanne vælger at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse vil det dog kræve, 

at anparternes anskaffelsessum er positiv før modregning af opsparet overskud, hvilket er tilfældet for 

Begravelse Sjælland ApS. Hvis dette var Susannes ønske ville ejendommen samt dertil knyttet gæld 

skulle holdes udenfor goodwillberegningen. Da ejendommen i Begravelse Sjælland er 100 % 

erhvervsmæssig og er en vigtig del af virksomheden i forhold til videresalg, ønsker Susanne ikke at 

holde ejendommen udenfor omdannelsen.  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
Ved en virksomhedsomdannelse skal debitorer også værdiansættes til handelsværdi. I forbindelse med 

opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser, skal der 

foretages en vurdering af hensættelse til forventet tab. Derved udtrykker regnskabsværdien den reelle 

værdi af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, hvilket gør at regnskabsværdien ofte anvendes som 

handelsværdi. Skattemæssigt behandles tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser efter 

realisationsprincippet jf. KGL § 25, stk. 1, hvilket betyder at der først er fradrag for tab når det er 

konstateret. Dette er gældende for personer, hvorimod selskaber har fået valgmuligheden mellem 

lagerprincippet og realisationsprincippet jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009. Lagerprincippet betyder at 

selskaber kan vælge at få fradrag i den skattepligtige indkomst, før tabet er endeligt konstateret jf. KGL 

§ 25, stk. 4. Dog kan selskaber ikke bare skifte mellem de to principper som de vil.  De skal søge 

tilladelse fra SKAT, hvis de ønsker at skifte tilbage fra lagerprincippet til realisationsprincippet.59 
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Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i forhold til skattepligtig 
virksomhedsomdannelse  
Hvis der foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse, vil handelsværdien for tilgodehavender fra 

salg og tjenesteydelser være den værdi, der skal indregnes både i den skattemæssige og den 

regnskabsmæssige åbningsbalance. Som nævnt ovenfor anvendes realisationsprincippet skattemæssigt 

når der er tale om personer. Dette betyder at avancer/tab, som skal indregnes i ejerens 

indkomstopgørelse, skal være konstateret før disse kan indregnes. Derved kan forskellen mellem den 

regnskabsmæssige og skattemæssige værdi ultimo ikke fratrækkes som tab i ejerens indkomstopgørelse. 

Anparternes anskaffelsessum vil i forbindelse med en skattepligtig omdannelse svare til handelsværdien, 

som oftest er regnskabsværdien. 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i forhold til skattepligtig 
virksomhedsomdannelse – Begravelse Sjælland  
Den regnskabsmæssige værdi for tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i Begravelse Sjælland er 

samlet 555.000 kr., da der er hensat 25.000 kr. til tab. Dette medfører at den regnskabsmæssige værdi er 

lavere end den skattemæssige, som udgør 580.000 kr. Da tabet endnu ikke er konstateret, skal dette ikke 

medtages i Susannes indkomstopgørelse i afståelsesåret.  

I Begravelse Sjælland ApS’ åbningsbalance vil tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser indgå med 

555.000 kr. både regnskabsmæssigt og skattemæssigt. Derved vil anparternes anskaffelsessum på 

tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser også blive 555.000 kr., i forbindelse med den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse. 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i forhold til skattefri 
virksomhedsomdannelse  
Ved en skattefri virksomhedsomdannelse vil selskabet succedere i ejerens skattemæssige stilling, 

hvorfor selskabet vil overtage den skattemæssige værdi i åbningsbalancen. Den regnskabsmæssige 

åbningsbalance svare til handelsværdien. Der skal afsættes udskudt skat af en evt. forskelsværdi 

herimellem. Anparternes anskaffelsessum opgøres som handelsværdien minus den skattepligtige 

fortjeneste. Hvis der er tale om urealiseret tab, skal dette kun medtages i opgørelsen, hvis der ville være 

opnået fradrag for tabet i den personlige indkomst i den personlig drevet virksomhed.60 
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Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i forhold til skattefri 
virksomhedsomdannelse – Begravelse Sjælland 
Da den skattefrie virksomhedsomdannelse foretages på baggrund af princippet om succession, vil 

Begravelse Sjælland ApS’ skattemæssig åbningsbalance have en værdi på 580.000 kr. og 

regnskabsmæssigt 555.000 kr. Der opstår en forskelsværdi på 25.000 kr., hvoraf der skal beregnes 

udskudt skat. Da forskelsværdien skyldes hensættelse til tab, forventes forskelsværdien at være 

realiseret indenfor 1 år. Den udskudte skat er derfor beregnet med 23,5 %, hvilket giver et udskudt 

skatteaktiv på 5.875 kr.  

Anparternes anskaffelsessum udgør 555.000 kr., for tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser, da denne 

opgøres som handelsværdi minus den skattepligtige fortjeneste. Da hensættelse til tab, på 25.000 kr., 

ikke er konstateret skal de ikke indgå i beregningen af anparternes anskaffelsessum. 

Igangværende arbejder 
Igangværende arbejder skal værdiansættes til handelsværdi, som svare til den regnskabsmæssige værdi. 

Den bogførte værdi svarer til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles, på baggrund af 

færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter, på det enkelte 

igangværende arbejde. Hvis salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de 

medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.61 

Igangværende arbejder i forhold til skattepligtig virksomhedsomdannelse 
Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse vil igangværende arbejder indregnes til handelsværdi både 

i den regnskabsmæssige og den skattemæssige åbningsbalance i selskabet. Anparternes anskaffelsessum 

vil også svare til handelsværdien. Da en skattepligtig virksomhedsomdannelse sker efter 

afståelsesprincippet, skal eventuelle avancer/tab indgå i ejerens indkomstopgørelse.  

Igangværende arbejder i forhold til skattefri virksomhedsomdannelse  
Ved en skattefri virksomhedsomdannelse vil selskabet overtage skattebyrden efter succesionsprincippet. 

Derfor svarer selskabets skattemæssige åbningsbalance til den personlig drevet virksomheds 

skattemæssige ultimo værdi. Den regnskabsmæssige åbningsbalance svare til handelsværdien. 

Anparternes anskaffelsessum opgøres som handelsværdien minus den skattepligtige fortjeneste, der ville 

være opnået ved almindeligt salg.   
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Værdipapirer 
Værdipapirer samt aktier og anparter kan som hovedregel ikke medgå i virksomhedsskatteordningen, 

kun hvis afkastet følger markedsrenten. Når der foretages en virksomhedsomdannelse, skal alle aktiver 

og passiver, der vedrører virksomhedens drift indgå i omdannelsen. Derved vil værdipapirer mv. indgå i 

virksomhedsomdannelsen, hvis de vedrører driften.  

Værdipapirer skal også opgøres til handelsværdi. Der kan være tale om to slags værdipapirer, 

børsnoteret eller unoteret. De børsnoterede værdipapirer handels på et reguleret og effektivt marked, 

Børsen, hvorfor handelsværdien er tilgængelig. Hvis principperne i ÅRL benyttes, vil den 

regnskabsmæssige værdi være udtryk for handelsværdien, da de børsnoterede værdipapirer, vil være 

reguleret til børskursen pr. statusdagen.  

De unoterede værdipapirer er derimod sværere at fastsætte værdien på, da de ikke befinder sig på et 

reguleret og effektivt marked. Ved værdiansættelsen anvendes cirkulære 2000-09, hvoraf det fremgår, at 

værdien af unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien. Hvis handelsværdien ikke kendes, 

er der en hjælperegel i cirkulæret, som kan anvendes.  

Værdipapirer i forhold til skattepligtig virksomhedsomdannelse  
I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse vil handelsværdien være den værdi som 

anvendes både til den regnskabsmæssige og den skattemæssige åbningsbalance samt anparternes 

anskaffelsessum. Eventuelle avancer/tab skal indgå i virksomhedsejerens indkomstopgørelse. 

Værdipapirer i forhold til skattefri virksomhedsomdannelse  
Ved en skattefri virksomhedsomdannelse vil anparternes anskaffelsessum opgøres som handelsværdien 

(kursværdien) minus skattepligtig fortjeneste opgjort efter aktieavancebeskatningsloven. Selskabet vil 

overtage den skattemæssige saldo i åbningsbalancen og den regnskabsmæssige værdi vil svare til 

handelsværdien. 

Varelager 
Varelager skal også værdiansættes til handelsværdi i forbindelse med en virksomhedsomdannelse. Hvis 

regnskabet er aflagt efter principperne i ÅRL, vil den bogførte værdi være udtryk for handelsværdien, da 

der foretages nedskrivninger på ukurante varer. Jf. ÅRL § 44 skal varelagret indregnes til kostpris.  

Hvis der ikke er ukurante varer, vil der ikke være forskel på den regnskabsmæssige og skattemæssige 

værdi af varelageret. Dette medfører at handelsværdien indregnes i åbningsbalancen både i den 

skattepligtige og den skattefrie omdannelse. Anparternes anskaffelsessum vil i begge tilfælde svare til 

handelsværdien. 
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Hvis der derimod er forskel mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi, vil selskabet ved en 

skattefri virksomhedsomdannelse overtage den skattemæssige værdi i åbningsbalancen. Anparternes 

anskaffelsessum for varelageret vil indregnes som handelsværdien minus den skattepligtige fortjeneste.   

Varelager i forhold til skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse – 
Begravelse Sjælland 
Susanne har i forbindelse med årsafslutningen, for Begravelse Sjælland, foretaget en nøje 

lageroptælling, hvor hun ikke har konstateret behov for nedskrivning på ukurante vare. Dette medfører 

at lagerværdien må anses for at afspejle handelsværdien. Der er ingen forskel på den regnskabsmæssig 

og den skattemæssige værdi, hvilket betyder at varelageret indregnes i åbningsbalancen, for Begravelse 

Sjælland ApS, med 61.000 kr. både regnskabsmæssigt og skattemæssigt. Dette gælder både for den 

skattepligtige og den skattefrie virksomhedsomdannelse. Herved udgør anparternes anskaffelsessum for 

varelageret også 61.000 kr. i begge tilfælde. Da der ikke er forskel på den regnskabsmæssig og den 

skattemæssige værdi opstår der ingen avancer eller tab, som Susanne skal medtage i hendes 

indkomstopgørelse, i forbindelse med den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Der opstå ej heller 

udskudt skat i forbindelse med den skattefrie virksomhedsomdannelse. 

Periodeafgrænsningsposter og likvider i forhold til skattepligtig og skattefri 
virksomhedsomdannelse – Begravelse Sjælland  
Den regnskabsmæssige værdi svarer til handelsværdien og der er ingen forskel på den 

regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. Dette medfører for Begravelse Sjælland ApS, at den 

regnskabsmæssige værdi for periodeafgrænsningsposter på 35.000 kr. samt likvide beholdninger på 

92.000 kr. skal indregnes både i den regnskabsmæssig og den skattemæssige åbningsbalance. Dette 

gælder, både for den skattepligtige og den skattefrie virksomhedsomdannelse. Der opstår ingen avancer 

eller tab i den skattepligtige omdannelse eller udskudt skat i den skattefrie. Anparternes anskaffelsessum 

vil altså udgøre henholdsvis 35.000 kr. for periodeafgrænsningsposter og 92.000 kr. for likvide 

beholdninger, både ved en skattepligtig men også ved en skattefri virksomhedsomdannelse.  

Gæld  
Gæld skal overdrages til kursværdien på omdannelsesdatoen, da denne anses for handelsværdien. For 

kortfristet gæld gælder det ofte, at kursen er lig 100. For langfristet gæld skal værdien ansættes til 

kursværdien. Kursen reguleres efter kontantomregningsprincippet i AL § 45.  

I forbindelse med overdragelse af gæld, skal virksomhedsejeren være opmærksom på, at der sker 

overdragelse fra et skattesubjekt til et andet. Dette betyder, at kreditor nu har sin fordring hos selskabet, 

frem for ejeren af virksomheden. Dette er en væsentlig forskel, grundet den begrænset hæftelse i 
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selskabet, hvilket medfører at en overdragelse, skal godkendes af selskabets kreditorer. Ofte vil 

overdragelse af større gældsposter, som f.eks. kassekreditter, medføre at banken/kreditor kræver, at 

ejeren af anparterne stiller kaution for gælden. 

Gæld i forhold til skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse – Begravelse 
Sjælland 
I Begravelse Sjælland er prioritetsgælden optaget til dagsværdi, hvorfor den regnskabsmæssige og den 

skattemæssige værdi er den sammen. De kortfristede og langfristede gældsforpligtelser udgør samlet 

1.852.000 kr. Dette betyder at de vil indgå med denne værdi i den skattemæssige og den 

regnskabsmæssige åbningsbalance, både ved en skattepligtig og en skattefri virksomhedsomdannelse. 

Dette medfører også at anparternes anskaffelsessum vil udgør 1.852.000 kr. for gælden, både i den 

skattepligtige og den skattefrie virksomhedsomdannelse. I forbindelse med virksomhedsomdannelsen 

skal Susanne dog være opmærksom på, at hun skal kontakte sine kreditorer, bank og realkreditinstitut i 

forhold til, at de nu vil have deres fordring hos Begravelse Sjælland ApS, fremfor Begravelse Sjælland. 

Dette betyder at Susanne ikke hæfter med sin private formue længere og det kan medføre, at f.eks. 

realkreditinstituttet vil kræve, at Susanne skal stille kaution for gælden. 

Udskudt skat 
I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse opstår der ikke udskudt skat, da alle avancer 

beskattes hos ejeren i forbindelse med omdannelsen, som hvis der var solgt til tredjemand. De 

regnskabsmæssige og skattemæssige værdier indregnes til kostpriser og derved er de ens, hvilket 

betyder, at der ikke opstår forskelsværdi, som medfører udskudt skat. 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal der derimod afsættes udskudt skat i åbningsbalancen for 

selskabet jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 7. Dette skyldes at selskabet succederer i den tidligere ejers 

skattemæssige stilling. Altså overtager selskabet skatteforpligtigelsen i stedet for, at ejeren bliver 

beskattet af avancerne, som ved en skattepligtig omdannelse. Den udskudte skat udgør 23,5 % og 22 

%62 af forskellene mellem de regnskabsmæssige og de skattemæssige værdier. Hvordan fordelingen 

mellem de 23,5 % og de 22 % er, afhænger af i hvilket indkomstår det forventes, at de enkelte aktiver 

bliver realiseret. Fordelingen skal foretages individuelt for de enkelte aktiver. Jf. VOL § 4, skt. 2 

påvirker den udskudte skat ikke anparternes anskaffelsessum. Det er dog et lovkrav, at den udskudte 

skat skal fremgå af åbningsbalancen, da dette er med til at give et retvisende billede af selskabets 

balance, samt oplyse om selskabets fremtidige skatteforpligtelser.  

                                                           
62 SEL § 17 stk. 1, 23,5 % i 2015 og 22 % 2016 og frem 
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Udskudt skat i forhold til skattefri virksomhedsomdannelse – Begravelse 
Sjælland 
I de enkelte værdiansættelsesafsnit er den udskudte skat forklaret og nedenfor ses en opgørelse af den 

samlet udskudte skat for Begravelse Sjælland ApS.  

2015 
2016 

og senere I alt 
Goodwill 104.400 542.600 647.000 
Grunde og bygninger -28.000 994.000 966.000 

Andre anlæg, 
driftsmateriel og 
inventar 106.045 7.002 113.047 
Hensat til tab på 
debitorer -25.000 0 -25.000 

157.445 1.543.602 1.701.047 

Skatteprocent 23,50 % 22,00 % 
Udskudt skat 37.000 339.593 376.592 

Samlet oversigt over udskudt skat for Begravelse Sjælland. Kilde: egen tilvirkning 

Den samlede udskudte skat for Begravelse Sjælland ApS udgør 376.592 kr., som indgår i Begravelse 

Sjælland ApS’ regnskabsmæssige åbningsbalance, men ikke i anparternes anskaffelsessum. 

Blandet benyttet aktiver 
I forbindelse med en virksomhedsomdannelse skal blandet benyttet aktiver, som udgangspunkt indgå i 

omdannelsen. I et selskab kan der ikke være blandet benyttet aktiver, derfor vil de gå fra at være blandet 

benyttet til at være 100 % erhvervsmæssige ved en virksomhedsomdannelse.63  

Hvorvidt blandet benyttet aktiver skal indgå i virksomhedsomdannelsen, afhænger af om de har været 

medtaget i virksomhedsordningen. Hvis der er tale om et aktiv, der ikke har været inddraget i 

virksomhedsordningen, skal der foretages en konkret vurdering af aktivets erhvervsmæssige tilknytning 

til virksomheden. Kun hvis aktivet anses for et aktiv i virksomheden, skal det indgå i omdannelsen.  

Når den private benyttet del overdrages til selskabet, er denne del ikke omfattet af 

virksomhedsomdannelseslovens regler, da der ikke er tale om en overdragelse af en del af en 

virksomhed. Derved bliver overdragelsen, af den private benyttet del af aktivet, en sædvanlig afståelse 

til selskabet, på markedsvilkår til handelsværdi. Selskabet succederer altså kun for den del af det blandet 

benyttet aktiv, der har været anvendt erhvervsmæssigt. Den erhvervsmæssige benyttet del opgøres som 
                                                           
63Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, Det skatteretlige 
grundlag, side 136 
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forholdet mellem de faktiske fortagende afskrivninger og de afskrivninger ejeren kunne have fratrukket, 

hvis aktivet havde været 100 % erhvervsmæssigt. Der benyttes den afskrivningsprocent, der faktisk er 

afskrevet med ved beregningen af, hvad der kunne være afskrevet. 64   

De to mest almindelige blandet benyttet aktiver er blandet benyttet bil og blandet benyttet ejendom. Vi 

vil derfor gennemgå behandling af disse to nedenfor. 

Blandet benyttet bil65  
Som nævnt ovenfor vil et blandet benyttet aktiv blive 100 % erhvervsmæssigt efter en 

virksomhedsomdannelse, hvilket betyder at ejeren vil blive beskattet af fri bil efter omdannelsen, hvis 

bilen stadig benyttes privat.66 Om en blandet benyttet bil skal tages med i omdannelsen, afhænger af 

hvordan den er blevet behandlet i den personlig drevet virksomhed. Hvis bilen har været medtaget i 

virksomhedsordningen og ejeren derved er blevet beskattet af fri bil, anses bilen for at være 100 % 

erhvervsmæssig og derfor medtages den i virksomhedsomdannelsen. Hvis bilen har været holdt uden for 

virksomhedsordningen, anses denne for at være privat og kan være blevet behandlet på to af følgende 

måder. Enten efter refusionsmetoden eller ved godtgørelse efter Skatterådets satser for de kørte 

erhvervsmæssige km. Hvis der er anvendt refusionsmetoden skal bilen indgå i omdannelsen, hvorimod 

hvis der er anvendt godtgørelse efter Skatterådets satser, kan bilen holdes uden for omdannelsen.  

Hvis virksomhedsejeren ikke har anvendt virksomhedsordning, afhænger det af om der er modtaget 

godtgørelse efter Skatterådets satser eller de dokumenterede faktiske udgifter. Bilen skal medtages i 

omdannelsen, hvis der er godtgjort efter dokumenterede faktiske udgifter, hvorimod den skal holdes 

udenfor hvis der er godtgjort efter Skatterådes satser.  

Selskabet succederer i den erhvervsmæssige del af den blandet benyttet bil og den private del 

overdrages til selskabet som en sædvanlig afståelse, på markedsvilkår til handelsværdi.  Som nævnt 

ovenfor, opgøres den erhvervsmæssige del som forholdet mellem de fratrukne skattemæssige 

afskrivninger og de afskrivninger, der kunne have været foretaget, hvis bilen havde været benyttet til 

100 % erhvervsmæssige formål jf. VOL § 6 stk. 4.     

  

                                                           
64 Juridisk vejledning 2015-1 afsnit C.C.7.2.7 
65 Juridisk vejledning 2015-1, afsnit C.C.7.2.2 
66 Forudsat bilen stadig anvendes privat 
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Eksempel på blandet benyttet bil 
I vores eksempel er der anskaffet en bil i år 2013 til 200.000 kr. som både anvendes privat og 

erhvervsmæssigt. I 2013 anvendes bilen 40 % privat og 60 % erhvervsmæssigt og i 2014 55 % privat og 

45 % erhvervsmæssigt. I 2015 ønsker virksomhedsejeren at foretage en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Nedenstående har vi foretaget de nødvendige beregninger for blandet benyttet 

bil ift. en skattefri virksomhedsomdannelse. 

Blandet benyttet bil 
Primo 2013                 -    
Anskaffelsessum         200.000  
Afskrivning, 25 %          50.000  
Saldo ultimo 2013 / primo 2014         150.000  
Afskrivning, 25 %          37.500  
Saldo ultimo 2014         112.500  

Maks afskrivninger         87.500  

Erhvervsmæssige afskrivninger 
2013, 60 % af 50.000 kr.           30.000  
2014, 45 % af 37.500 kr.           16.875  
Erhvervsmæssige afskrivninger         46.875  

Benyttelse af bilen på baggrund af afskrivninger 
Erhvervsmæssig del, 46.875 kr. divideret 87.500 kr.  53,57% 
Privat del, residual 46,43% 

Afskrivningsgrundlag 
Selskabet succedere i 53,57 % af 112.500 kr.           60.268  
Handelsværdi i åbningsbalancen 46,43 % af 200.000 kr.           92.857  
Selskabets afskrivningsgrundlag       153.125  

Beregning af blandet benyttet bil. Kilde: Juridisk vejledning afsnit c.c.7.2.2 samt egen tilvirkning 

Som det ses succederer selskabet kun for den erhvervsmæssige andel, svarende til 60.268 kr. Hvorimod 

den private andel indgår med handelsværdien, som ovenfor anslås til at udgøre den private del af 

anskaffelsessummen. Denne værdi kræver i praksis en konkret vurdering af handelsværdien. Vederlaget 

for den private del kan medtages i balancen som en gæld til anpartshaveren. Selskabets 

afskrivningsgrundlag tillægges selskabets driftsmiddelsaldo. 
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Blandet benyttet ejendom 
Som nævnt tidligere kan virksomhedsejeren vælge om en ejendom skal indgå i 

virksomhedsomdannelsen eller ej, hvis kravene for VSO og positiv anskaffelsessum er opfyldt ift. en 

skattefri virksomhedsomdannelse. Dette gælder også når der er tale om en blandet benyttet ejendom jf. 

VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. Dette ses i afgørelsen SKM2001.638.LR, hvor ligningsrådet, i forbindelse 

med en skattefri virksomhedsomdannelse, gav tilladelse til at overdrage den private boligdel i en blandet 

benyttet ejendom.   

Princippet hvor selskabet kun succedere for den erhvervsmæssige andel, gælder også med en blandet 

benyttet ejendom. Den erhvervsmæssige del udregnes også her, på baggrund af de foretagne 

afskrivninger på erhvervsdelen og afskrivninger, der kunne være foretaget, hvis ejendommen var 100 % 

erhvervsmæssig.  

Hvis den blandet benyttet ejendom indgår i omdannelsen, vil der efterfølgende kun kunne foretages 

afskrivninger, på den del af bygningens anskaffelsessum som svarer til den erhvervsmæssige benyttede 

del. Dette forudsætter, at bygningen stadig bruges til afskrivningsberettiget formål jf. AL § 14. Der må 

ikke være tale om ejendomme, der benyttes til kontor, hospitaler, beboelse, hoteller mv. Hvis den 

private del stadig benyttes privat, kan der ikke foretages afskrivninger på denne del og ejeren skal 

beskattet af værdien af hel eller delvis fri bolig jf. LL § 16, skt. 9, hvilket kan være dyrt for ejeren.67 

Hvis selskabet senere hen benytter den tidligere private andel af ejendommen, til erhvervsmæssige 

afskrivningsberettigede formål, vil afskrivningsgrundlaget svare til anskaffelsessummen/handelsværdien 

af den private andel på omdannelsestidspunktet. Anskaffelsessummen for den private del af en blandet 

benyttet ejendom svarer til handelsværdien på omdannelsestidspunktet og behandles som afståelse på 

sædvanligvis. Ejeren vil som oftest ikke blive beskattet af salget af den private del af ejendommen, da 

denne vil blive omfattet af parcelhusreglen jf. EBL § 8.  

Den indskudte private del af ejendommen kan enten indskydes som en del af virksomheden ved 

apportindskud eller ved, at ejeren modtager et stiftertilgodehavende.68 Den private del kan også bruges 

til at reducere en eventuel negativ indskudskonto jf. SKM2009,481VLR og SKM2009.513.SKAT, hvor 

praksis ændres tilbage til, at den private del kan bruges til at reducere negativ indskudskonto.69 

                                                           
67 Jane Karlskov Bille, Morten Hyldgaard Jensen og René Moody Nielsen, Omstrukturering –skatteregler i praksis, side 
33 
68 Jane Karlskov Bille, Morten Hyldgaard Jensen og René Moody Nielsen, Omstrukturering –skatteregler i praksis,  side 
29. 
69 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, Det skatteretlige 
grundlag, side 139 
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Selve beregningen af den blandet benyttede ejendom foretages efter samme principper som ved blandet 

benyttet bil. Hvis den private del af ejendommen stadig anvendes til ikke-afskrivningsberettiget formål, 

skal man dog være opmærksom på, at denne ikke tillægges selskabets afskrivningsgrundlag. 

Anparternes anskaffelsessum 
Anparternes anskaffelsessum opgøres til handelsværdien, det vil sige til den værdi som ville være 

opnået ved almindelig salg af virksomheden. Aktiver som ikke er bogført f.eks. oparbejdet goodwill 

skal også værdiansættes til handelsværdien. 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse efter afståelsesprincippet vil anparternes anskaffelsessum 

svare til handelsværdien. Ved en skattefri virksomhedsomdannelse vil anparternes anskaffelsessum til 

gengæld opgøres som handelsværdien minus den skattepligtige avance, som konstateret ved et 

sædvanligt salg jf. VOL § 4, stk. 2.  

Anparternes anskaffelsessum ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse -
Begravelse Sjælland 
Som nævnt sker en skattepligtig virksomhedsomdannelse efter afståelsesprincippet og sidestilles derved 

skattemæssigt med et almindeligt salg af den eksisterende virksomhed. De skattepligtige avancer og tab 

opgøres og medregnes i ejerens skattepligtige indkomst i afståelsesåret. Som nævnt udgør 

handelsværdierne selskabets anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag. Under afsnittet 

’Værdiansættelse’ har vi forklaret, hvordan de enkelte aktiver og passiver er værdiansat og hvordan 

anskaffelsessummerne for anparterne i Begravelse Sjælland ApS er fremkommet. I afsnittet 

’Stiftertilgodehavende – Begravelse Sjælland’ er der fortaget en beregning for kursnedslaget for 

stiftertilgodehavendet til kurs 80. Hvis der foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse, skal 

Susanne beslutte sig for, om der skal foretages kursnedslag på stiftertilgodehavendet.  

Nedenfor ses den samlede opgørelse af anparternes anskaffelsessum, ved en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse uden kursnedslag pr. 1. januar 2015. 
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Begravelse 
Sjælland pr. 
31.12.2014 Regulering 

Begravelse 
Sjælland ApS, 
åbningsbalance 
01.01.2015 

Skatteregnskab 
Begravelse 
Sjælland ApS, 
åbningsbalance 
01.01.2015 

Anparternes 
anskaffelsessum 

Goodwill (købt) 350.000 797.000 1.147.000 1.147.000 1.147.000 
Grunde og 
bygninger 1.400.000 400.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

Andre anlæg, 
driftsmateriel og 
inventar 975.000 0 975.000 975.000 975.000 
Varelager 61.000 0 61.000 61.000 61.000 

Tilgodehavender 
fra salg og 
tjenesteydelser 555.000 0 555.000 555.000 555.000 
Periodeafgræns-
ningsposter 35.000 0 35.000 35.000 35.000 
Likvider 92.000 0 92.000 92.000 92.000 

Aktiver 3.468.000 1.197.000 4.665.000 4.665.000 4.665.000 

Stiftertilgode-
havender 0 0 2.763.000 2.763.000 2.763.000 
Gæld til 
realkredit-
institutter 1.054.000 0 1.054.000 1.054.000 1.054.000 
Gæld til 
kreditinstitutter 325.000 0 325.000 325.000 325.000 

Modtagne 
forudbetalinger 
fra kunder 16.000 0 16.000 16.000 16.000 

Leverandør af 
varer og 
tjenesteydelser 174.000 0 174.000 174.000 174.000 
Anden gæld 283.000 0 283.000 283.000 283.000 

Gæld 1.852.000 0 4.615.000 4.615.000 4.615.000 

Egenkapital 1.616.000 50.000 50.000 50.000 
Anparternes skattemæssige anskaffelsessum for Begravelse Sjælland pr. 1. januar 2015 ved en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse. Kilde: egen tilvirkning 

Som det kan ses er der afsat et stiftertilgodehavende i åbningsbalancen på 2.763.000 kr. Dette skyldes at 

Susanne har valgt, at kapitalen i Begravelse Sjælland ApS skal udgøre 50.000 kr. som svare til 
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mindstekravet for kapitalen i et anpartsselskab. På den måde opnår Susanne det størst mulige 

stiftertilgodehavende, som kan hæves skattefrit i selskabet, såfremt der er likviditet til dette. Dette 

betyder at anparternes skattemæssige anskaffelsessum udgør 50.000 kr., ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse. 

For at finde ud af hvad Susanne skal beskattes af i forbindelse med en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse, skal der fortages en samlet opgørelse af avancer og tab. Den samlede 

skattepligtige avance i forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse af Begravelse Sjælland 

ses nedenfor.  

Goodwill  647.000 
Ejendomsavance 0 
Genvundne afskrivninger 816.000 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 220.422 
Avance 1.683.422 
Opsparet overskud inkl. virksomhedsskat, 25 % 700.000 
Beskatning i alt 2.383.422 

Skat 56,6 % af 2.383.422 1.349.017 
Betalt aconto skat af opsparet overskud -175.000 
Skat i alt til betaling  1.174.017 

Opgørelse af beskatning af Susanne i forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse 

I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse vil Susanne skulle betale en skat på 

1.174.017 kr. i afståelsesåret, altså 2015. Dette vil medføre at Susanne bliver nødt til at trække likviditet 

ud af selskabet. I Susannes tilfælde vil hun kunne udnytte sit stiftertilgodehavende til at betale skatten. 

Dette kræver at der er likviditet i selskabet, til at udbetale et beløb svarende til skatten. Da Begravelse 

Sjælland ApS kun har likvide beholdninger på 92.000 kr. pr. 01.01.2015 og kreditfaciliteter på 200.000 

kr., vil det ikke være tilstrækkeligt til at udbetale stiftertilgodehavendet.  Dette forårsager at Susanne 

bliver nødt til at optage et privat lån, for at betale skatten.  

Det kan være svingende, hvornår der er likviditet til at udbetale stiftertilgodehavendet i Begravelse 

Sjælland ApS. Da Susanne bliver nødt til at optage lånet privat, ønsker hun at få stiftertilgodehavendet 

udbetalt, så snart der er likviditet til dette i selskabet. Der vil derfor ikke kunne foretages kursnedslag på 

stiftertilgodehavendet, da dette vil kræve, at der overholdes en fast afdragsaftale.  

I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse bortfalder Susannes negative indskudskonto 

og hensat til senere hævninger.  
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Anparternes anskaffelsessum ved en skattefri virksomhedsomdannelse -
Begravelse Sjælland 
Som nævnt foretages en skattefri virksomhedsomdannelse efter reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven og derved på baggrund af successionsprincippet. Dette medfører at 

selskabet succederer i Susannes skattemæssige stilling og derved overtager selskabet skattebyrden. 

Dette resulterer i at der først vil ske beskatning hos Susanne, når hun afstår sin ejerandel i selskabet.  

Som vi har været inde på, opgøres anparternes anskaffelsessum som handelsværdien fratrukket en 

eventuel skattemæssig avance.  Den skattemæssige avance fratrækkes, da Begravelse Sjælland ApS 

succederer i Susannes skattemæssige stilling. For Begravelse Sjælland ApS er anparternes 

anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 opgjort nedenfor ved en skattefri virksomhedsomdannelse. 

Begravelse 
Sjælland 
pr. 
31.12.2014 Regulering 

Begravelse 
Sjælland ApS, 
åbningsbalance 
01.01.2015 

Skatteregnskab 
Begravelse 
Sjælland ApS, 
åbningsbalance 
01.01.2015 

Anparternes 
anskaf-
felsessum 

Udskudt 
skat 

Goodwill (købt) 350.000 797.000 1.147.000 500.000 500.000 143.906 
Grunde og 
bygninger 1.400.000 400.000 1.800.000 834.000 984.000 212.100 

Andre anlæg, 
driftsmateriel og 
inventar 975.000 0 975.000 861.953 754.578 26.461 
Varelager 61.000 0 61.000 61.000 61.000 

Tilgodehavender 
fra salg og 
tjenesteydelser 555.000 0 555.000 580.000 555.000 -5.875 
Periodeafgræns-
ningsposter 35.000 0 35.000 35.000 35.000 
Likvider 92.000 0 92.000 92.000 92.000 
Indskudskonto 0 0 200.000 200.000 200.000 

Aktiver 3.468.000 1.197.000 4.865.000 3.163.953 3.181.578 

Gæld til 
realkredit-
institutter 1.054.000 0 1.054.000 1.054.000 1.054.000 
Gæld til 
kreditinstitutter 325.000 0 325.000 325.000 325.000 

Modtagne 
forudbetalinger 
fra kunder 16.000 0 16.000 16.000 16.000 
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Leverandør af 
varer og 
tjenesteydelser 174.000 0 174.000 174.000 174.000 
Anden gæld 283.000 0 283.000 283.000 283.000 
Hensat til senere 
hævning 0 0 500.000 500.000 500.000 
Udskudt skat 0 0 376.592 0,00 0,00 

Gæld 1.852.000 0 2.728.592 2.352.000 2.352.000 

Egenkapital 1.616.000 2.136.408 

Anparternes anskaffelsessum før modregning af opsparet overskud 829.578 

Opsparet overskud uden aconto skat 525.000 

Overkurs 2.086.408 
Nominelt kapital 50.000 
Egenkapital 2.136.408 

Stiftelseskurs, nominelt 4.273 
Skattemæssig anskaffelsessum, jf. VOL 304.578 

Anparternes skattemæssige anskaffelsessum for Begravelse Sjælland pr. 1. januar 2015 ved en skattefrie 

virksomhedsomdannelse. Kilde: egen tilvirkning 

Som det kan ses udgør anparternes skattemæssige anskaffelsessum, før modregning af opsparet 

overskud, 829.578 kr., der svarer til den skattemæssige værdi af anparterne for Begravelse Sjælland 

ApS. Susanne har opsparet overskud på 525.000 kr., som hun kan vælge at hæve helt eller delvist og 

derved blive beskattet af dette. Susanne har valgt at lade sit opsparede overskud modregne i anparternes 

skattemæssige anskaffelsessum. Dermed bliver den skattemæssige anskaffelsessum 304.578 kr. Dette 

betyder at når Susanne på et tidspunkt afhænder sine anparter, vil hun blive beskattet af forskellen 

mellem salgssummen og anparternes anskaffelsessum på 304.578 kr. 

I forbindelse med omdannelsen har Susanne valgt, at anpartskapitalen skal udgøre minimumskravet på 

50.000 kr., hvilket medfører at der opstår en overkurs på 2.086.408 kr., da egenkapitalen i 

åbningsbalancen udgør 2.136.408 kr. I det første regnskabsår vil overkursen som udgangspunkt blive 

overført til frie reserver. På den måde vil Susanne have mulighed for at udlodde udbytte til sig selv. 

Anparterne har en nominel stiftelseskurs på 4.273 kr. Som nævnt overtager selskabet skattebyrden i 

forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, grundet successionsprincippet, hvorfor der er 

afsat udskudt skat på 376.592 kr. i selskabets åbningsbalance.  
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Sammenligning af skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse - 
Begravelse Sjælland 
I forbindelse med den skattepligtige virksomhedsomdannelse opnår Begravelse Sjælland ApS højere 

skattemæssige anskaffelsessummer og derved højere afskrivningsgrundlag for aktiverne end ved en 

skattefri virksomhedsomdannelse. Dette medfører at der vil kunne fortages større skattemæssige 

afskrivninger, hvis der vælges en skattepligtig virksomhedsomdannelse frem for en skattefri. De 

skattemæssige afskrivninger er med til at nedbringe den skattepligtige indkomst i selskabet, hvilket 

betyder at Begravelse Sjælland ApS ikke vil skulle svare en lige så stor skat fremadrettet, ved valg af en 

skattepligtig omdannelse frem for en skattefri omdannelse.  

Der skal tages højde for de likviditetsmæssige og skattemæssige forskelle, der er mellem skattepligtig 

og skattefri virksomhedsomdannelse for at se, hvilken virksomhedsomdannelse der er mest fordelagtig 

for Susanne.  

Skattefri 
virksomheds-
omdannelse 

Skattepligtig 
virksomheds-
omdannelse 
uden 
kursnedslag 

Fordel ved 
skattefri 
virksomheds-
omdannelse 

Skat af avance i 
afståelsesåret 0 -952.817 952.817 
Beskatning af opsparede 
overskud 0 -396.200 396.200 
Betalt acontoskat af 
opsparede overskud 0 175.000 -175.000 
Hensat til senere 
hævning 175.000 0 175.000 
Hævning af 
stiftertilgodehavender 0 2.763.000 -2.763.000 

Likviditet i 
omdannelsesåret 175.000 1.588.983 -1.413.983 
Markedsværdi af 
selskabet 2.136.408 50.000 2.086.408 
Anparternes 
anskaffelsessum -304.578 -50.000 -254.578 

Nettopåvirkning af 
aktieindkomst ved salg 1.831.830 0 1.831.830 
Skat i salgsåret 27 % af 
kr. 49.900  -13.473 0 -13.473 
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Skat i salgsåret 42 % af 
resten -748.411 0 -748.411 

Likviditet i salgsåret 1.069.947 50.000 1.019.947 

Nettolikviditet 894.947 1.638.983 -744.037 
Nettolikviditetspåvirkning ved en skattefri og en skattepligtig virksomhedsomdannelse for Begravelse Sjælland70  

Ved ovenstående sammenligning af skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse er det forudsat, at 

Susanne vil modregne tidligere års opsparede overskud i anparternes anskaffelsessum, samt at selskabet 

har samme markedsværdi i salgsåret, som på omdannelsestidspunktet.    

Jf. ovenstående vil Susanne opnå en likviditetsmæssig fordel ved valg af en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse, da der opnås en merlikviditet på 744.037 kr., i forhold til skattefri 

virksomhedsomdannelse. Dog skal Susanne ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse betale 

1.174.017 kr. i skat i afståelsesåret jf. nedenstående.   

Skattebetaling ved 
skattepligtig  
virksomhedsomdannelse 

Skattebetaling ved 
skattefri 
virksomhedsomdannelse 

Skat af avance i 
salgsåret -952.817 
Beskatning af 
opsparede overskud -396.200 
Betalt acontoskat af 
opsparede overskud 175.000 
Skat i salgsåret 27 % 
af kr. 49.900  -13.473 
Skat i salgsåret 42 % 
af resten   -748.411 
Skattebetaling -1.174.017 -761.884 

Sammenligning af skattebetalingen ved skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse for Begravelse Sjælland. 

Kilde: egen tilvirkning. 

Ovenstående udviser Susannes skattebetaling ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Derudover 

ses skattebetalingen ved den skattefrie virksomhedsomdannelse, hvis Susanne afstår anparterne til 

samme markedsværdi som ved omdannelsen. Forskellen mellem de to skattebetalinger vil være 412.133 

kr., hvor den skattepligtige omdannelse udløser den største skattebetaling. Som nævnt får Susanne også 

                                                           
70 Kilde: egen tilvirkning samt Jane Karlskov Bille, Morten Hyldegaard Jensen, René Moody Nielsen, Omstrukturering 
– skatteregler i praksis. 
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en merlikviditet ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse på 744.037 kr. i forhold til en skattefri 

virksomhedsomdannelse.  

Som sagt i forbindelse med den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil Susanne få et 

stiftertilgodehavende på 2.763.000 kr., som kan hæves og finansiere skatten ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse. Jf. tidligere udgør Begravelse Sjælland ApS’ likviditet ved omdannelsen kun 

92.000 kr. og dermed er Susanne nødt til at optage lån privat, hvis hun ønsker at foretage en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse.  Dog da der er tale om en skattebetaling af en væsentlig størrelse, 

vil Susanne højst sandsynligt få problemer med at låne pengene i banken.     

Der skal samtidig tages højde for, at der ved den skattefrie virksomhedsomdannelse vil være lavere 

skattemæssige anskaffelsessummer for anparterne, end ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse 

Derudover succederer Begravelse Sjælland ApS i Susannes skattemæssige stilling og dermed har 

selskabet en forpligtelse i form af den udskudte skat på 376.592 kr. Dette kan tale imod at vælge den 

skattefrie virksomhedsomdannelse, frem for den skattepligtige, da selskabet overtager en skattebyrde fra 

virksomheden. Hvorimod ved den skattepligtige omdannelse ’starter selskabet på en frisk’, altså er der 

ikke levn fra den personlig drevet virksomhed.   

Ud fra ovenstående er der konsekvenser ved både den skattepligtige og skattefri 

virksomhedsomdannelsesmodel. Det er disse konsekvenser samt de forskellige faktorer som ligger til 

grund for valget af virksomhedsomdannelsesmodel. Det vurderes at det vil være mest hensigtsmæssige 

for Susanne at foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse, da Begravelse Sjælland ApS opnår 

højere anskaffelsessummer og dermed højere afskrivningsgrundlag. Det vil som sagt medføre en lavere 

fremtidig skattepligtig indkomst i selskabet og dermed en lavere skattebetaling. Der er også en 

likviditetsmæssig fordel ved at vælge den skattepligtige virksomhedsomdannelse, primært grundet 

stiftertilgodehavende.  

Realisationsskatten udgør et væsentligt beløb for Susanne, dette skyldes primært genvundne 

afskrivninger samt goodwill. Goodwillen er primært opstået ved omdannelsen, men medfører intet 

likviditet til selskabet, hvorfor denne kan være skyld i manglende likviditet til at betale skatten. 

Begravelse Sjælland ApS har dog ikke likviditet til at udbetale stiftetilgodehavende til Susanne og der er 

tale om et så højt beløb, at det er urealistisk for Susanne at låne pengene i banken. Dette medfører, 

grundet den høje skat, at Susanne er nødt til at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse.   

Derved vil Begravelse Sjælland ApS succederer i Susannes skattemæssige stilling, hvorfor der vil være 

en udskudt skat i Begravelse Sjælland ApS’ åbningsbalance på 376.592 kr. Susanne vil i forbindelse 
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med den skattefrie virksomhedsomdannelse ikke skulle betale nogen skat i afståelsesåret. Hendes 

skattemæssige anskaffelsessum for anparterne, før modregning af opsparet overskud, udgør 829.578 kr. 

og 304.578 kr. efter modregningen af opsparet overskud. Dette betyder når Susanne i fremtiden afstår 

sine anparter i Begravelse Sjælland ApS, vil hun blive beskattet af forskellen mellem salgssummen og 

anparternes anskaffelsessum på 304.578 kr. 

Konklusion 
Før der skal tages en beslutning om hvorvidt en virksomhedsomdannelse skal ske skattepligtigt eller 

skattefrit, skal det overvejes om der overhoved skal foretages en virksomhedsomdannelse. I denne 

forbindeles er det vigtigt at kende forskellene samt fordelene og ulemperne ved personlig drevet 

virksomhed og selskab. Der er fordele og ulemper ved begge virksomhedsformer og der er ikke en 

entydig anbefaling for hvilke virksomhedsform, der er mest fordelagtig og derved bør vælges. Det er 

vigtigt at kende virksomhedens og ejerens konkrete situation og problemstillinger, herunder hvor 

virksomheden befinder sig i dennes livscyklus.  

Når der ses på forskellene ved personlig drevet virksomhed og selskabsform, er en af de afgørende 

faktorer kapitalkravet. Da der ikke er noget kapitalkrav i en personlig drevet virksomhed er der mange 

der vælger at starte op i personlig regi. En anden fordel ved at drive virksomhed i personlig regi er, at 

underskud kan modregnes i anden indkomst, hvorimod i selskabet kan underskud kun modregnes i 

fremtidige overskud. Forskellen på de formelle krav til f.eks. regnskab, offentliggørelse af dette, 

direktion mv. kan både være en fordel og en ulempe ved selskabsform. Dette skyldes at det er mere 

administrativt tungt samt at konkurrenterne får et større indblik i virksomheden. Til gengæld kan det 

være med til at gøre, at virksomheden fremstår mere troværdig overfor omverdenen.  

Efter de nye lovændringer for virksomhedsordningen er trådt i kraft, er der ikke længere den fordel, ved 

at drive virksomhed i personlig regi, at der kunne stilles sikkerhed i, samt indskydes, privat gæld i 

virksomhedsordningen uden væsentlige konsekvenser. 

En af de væsentligste fordele ved at vælge selskabsform, frem for personlig drevet virksomhed, er den 

begrænset hæftelse. Dette kan være en afgørende faktor for f.eks. en virksomhed i vækst, hvor 

virksomhedens kreditorer begynder at have større fordringer mod virksomheden. I en sådan situation vil 

det være en fordel for virksomhedsejeren, ikke at hæfte med sin private formue. Ved at foretage en 

virksomhedsomdannelse vil virksomhedsejeren overgå fra at hæfte privat, til at hæfte med den 

indskudte kapital i selskabet. 
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En anden overvejelse i forbindelse med om der skal foretages en virksomhedsomdannelse er hvordan 

fremtiden ser ud. Skal der eventuelt foretages et generationsskifte eller videresalg vil det være en fordel 

at være i selskabsform, da det er lettere at foretage salg af anparter/aktier frem for aktivitet. 

I forbindelse med en virksomhedsomdannelse er værdiansættelsen af virksomheden en af de 

væsentligste faktorer. Virksomhedens aktiver og passiver værdiansættes som hovedregel til 

handelsværdi, svarende til den værdi, som ville være opnået ved salg til tredje mand. Når der foretages 

en virksomhedsomdannelse er der tale om salg mellem interesseforbundne parter, dette medfører at 

salget skal ske efter armslængdeprincippet. Til værdiansættelsen af bl.a. oparbejdet goodwill har SKAT 

udarbejdet nogle cirkulære til fastsættelsen af handelsværdien, i forbindelse med salg mellem 

interesseforbundne parter.  

Når der foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse sker dette efter afståelsesprincippet og 

sidestilles derved med salg til tredjemand. Virksomhedens aktiver og passiver værdiansættes til 

kontantomregnet handelsværdier, efter armslængdeprincippet. For virksomhedsejeren har en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse den skattemæssige konsekvens, at ejeren bliver beskattet i 

afståelsesåret af de skattepligtige avancer, som hvis ejeren afstod virksomheden. I forbindelse med en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse har virksomhedsejeren mulighed for at få et stiftertilgodehavende, 

som kan hæves skattefrit og derved anvendes til at betale skatten.  For selskabet derimod har den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse den skattemæssige konsekvens, at selskabet overtager aktiverne 

og passiverne til handelsværdi, hvorefter disse udgør selskabets anskaffelsessummer og 

afskrivningsgrundlag.  

En skattefri virksomhedsomdannelse er ikke som navnet siger skattefri, denne er kun skatteudskydende. 

Dette skyldes at den skattefrie virksomhedsomdannelse bygger på successionsprincippet og foretages 

efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven.  Den skattemæssige konsekvens for selskabet er, at 

selskabet succederer i virksomhedsejerens skattemæssige stilling pr. omdannelsesdatoen og dermed 

også i virksomhedsejers anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkt.  Dette medfører at selskabet 

overtager de skattemæssige værdier i åbningsbalancen og derved afskrivningsgrundlaget. Hermed 

overtager selskabet den latente skat, som er knyttet til de enkelte aktiver og passiver, indtil disse afstås.  

Anparternes anskaffelsessum for de enkelte aktiver og passiver opgøres som handelsværdien minus 

eventuelle skattemæssige avancer, som ville være opnået ved sædvanligt salg. Ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse vil den væsentligste skattemæssige konsekvens for ejeren være, at 

virksomhedsomdannelsen kan ske uden beskatning i afståelsesåret. Beskatningen udskydes nemlig til 

det tidspunkt, hvor virksomhedsejeren afstår anparterne i selskabet. Først her har anparternes 
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anskaffelsessum betydning for ejeren, da denne udgør den værdi anparterne kan sælges for uden det 

udløser beskatning hos ejeren. I forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, har 

virksomhedsejeren ikke mulighed for at modtage et stiftertilgodehavende, som ved en skattepligtig 

omdannelse. 

Anparternes anskaffelsessum opgøres for begge omdannelsesmodeller, som den værdi 

virksomhedsejeren skattemæssigt har erhvervet anparterne til. Ved en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse svarer anparternes anskaffelsessum til selskabets bogførte egenkapital, grundet 

at den skattepligtige virksomhedsomdannelse foretages efter afståelsesprincippet. Ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse opgøres anparternes anskaffelsessum som handelsværdien på aktiverne og 

passiver fratrukket en eventuel skattepligtig avance, grundet selskabet succederer i virksomhedsejerens 

skattemæssige stilling.  

I forbindelse med der opnås højere skattemæssige anskaffelsessummer ved en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse end ved en skattefri, vil selskabet fremadrettet kunne foretage større 

skattemæssige afskrivninger og derved skulle svare en lavere skat end hvis der var foretaget en skattefri 

virksomhedsomdannelse.  

Hvis der skal foretages en skattefri virksomhedsomdannelse er der en række krav, der skal være opfyldt 

for både virksomhedsejeren, selve virksomheden, selskabet der omdannes til samt omdannelsen i sig 

selv. Virksomhedsejeren skal være fuld skattepligtig til Danmark, som udgangspunkt skal alle aktiver 

og passiver i virksomheden overdrages til selskabet, med undtagelse af ejendomme, hele vederlaget for 

virksomheden skal ydes i form af anparter, det pålydende vederlag skal svare til kapitalen i selskabet, 

anparternes anskaffelsessum skal være positiv, virksomhedsomdannelsen skal finde sted senest 6 

måneder efter den i VOL § 3 anførte dato, samt der skal afsættes udskudt skat i selskabets 

åbningsbalance. 

Det er vigtigt i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse at virksomhedsomdannelsesloven 

overholdes, da konsekvensen af overtrædelse heraf kan være, at den skattefrie virksomhedsomdannelse 

ender med at blive skattepligtig. Dette kan i værste fald ende med at have store skattemæssige 

konsekvenser for virksomhedsejeren.  

Begge omdannelser kan ske med tilbagevirkende kraft. Der opstår dog øget krav til den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse i forhold til hvis der ikke omdannes med tilbagevirkende kraft. Som ved en 

skattefri virksomhedsomdannelse vil den skattepligtige omdannelse nu også skulle omfatte en hel 
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virksomhed. Hvor ved en sædvanlig skattepligtig virksomhedsomdannelse kan der ske delvis 

omdannelse af virksomheden. 

En af de væsentligste forskelle på den skattepligtige og den skattefrie virksomhedsomdannelse, er at der 

ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse sker beskatning af virksomhedsejeren i afståelsesåret, 

hvorimod i den skattefrie omdannelse udskydes beskatningen hos ejeren til anparterne afstås. Dette er 

vigtigt at holde sig for øje, da det kræver at der er likviditet til at betale skatten, for at kunne foretage en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse. Da der kan være et stiftertilgodehavende spiller likviditeten i 

selskabet også en afgørende rolle. Hvis der er tale om en beskeden avance eller tab er det oftest at 

foretrække at foretage en skattepligtig omdannelse. Hvis der til gengæld opstår en stor 

realisationsbeskatning vil det højst sandsynligt være mest fordelagtigt for ejeren at foretage en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Store avancer kunne eksempelvis opstå ved store ejendomsavancer. Hvis der i 

forbindelse med goodwill beregningen fremkommer en høj oparbejdet goodwill, vil dette også kunne 

tale for at vælge en skattefri virksomhedsomdannelse.  

Hvis virksomheden har været i virksomhedsordningen året forud for omdannelsen vil opsparet overskud 

kunne modregnes i anparternes skattemæssige anskaffelsessum. Dette vil medføre at aconto skatten som 

er betalt blive endelig.  

Efter både den teoretiske, men også den praktiske behandling af den skattepligtig og den skattefrie 

virksomhedsomdannelse må det konkluderes, at der er flere elementer der skal tages med i 

overvejelserne om hvorvidt en virksomhedsomdannelse skal foretages skattepligtig eller skattefrit. 

I forhold til en endelig konklusion er det ikke muligt at give et entydigt svar på hvilket 

omdannelsesmodel der er mest fordelagtig. Som det kan ses i vores behandling af 

vores casevirksomhed er det nødvendigt at foretage en helt konkret vurdering ud fra den enkelte 

virksomheds og ejerens problemstillinger, ønsker, økonomisk situation og ikke mindst fremtidsplaner 

og forventninger.  

Et godt udgangspunkt for vurderingen er at foretage konsekvensberegningerne for begge modeller. 

Herunder er det vigtigt at tage hensyn til de skattemæssige og likviditetsmæssige forhold. Dette er dog 

ikke ensbetydende med at man kommer frem til et facit ud fra beregningerne. Det er vigtigt her at tage 

alle de faktorer, der er i spil, med i overvejelserne om hvilke omdannelsesmodel, der er den rette for den 

enkelte virksomhed og ikke mindst virksomhedsejeren. 
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Bilag 1
Anskaf-
felses-

tidspunkt Mdr.
Levetid, 

år

Anskaf-
felsessum 

primo
Årets 

tilgang

Anskaf-
felsessum 

ultimo

Akk. 
afskr. 
primo

Årets 
afskr.

Akk. afskr 
ultimo

Regnsk. 
værdi 
primo

Regnsk. 
værdi 
ultimo

Materielle anlægsaktiver, driftsmidler (inkl. biler)
15.05.2013 Rustvogn 12 5 700.000 0 700.000 81.250 130.000 211.250 618.750 488.750
01.08.2012 Varevogn 12 5 350.000 0 350.000 92.083 65.000 157.083 257.917 192.917
15.09.2013 Computer, printer, server m.v. 12 3 60.000 0 60.000 5.833 20.000 25.833 54.167 34.167
01.11.2011 Rustvogn 12 5 550.000 0 550.000 223.167 103.000 326.167 326.833 223.833
31.12.2014 Inventar 0 10 0 35.333 35.333 0 0 0 0 35.333

I ALT 1.660.000 35.333 1.695.333 402.333 318.000 720.333 1.257.667 975.000

Materielle anlægsaktiver, grunde og bygninger
01.01.2000 Grund og bygning 12 30 1.650.000 0 1.650.000 233.333 16.667 250.000 1.416.667 1.400.000

I ALT 1.650.000 0 1.650.000 233.333 16.667 250.000 1.416.667 1.400.000

Immaterielle anlægsaktiver, goodwill
01.01.2012 Goodwill købt 12 5 875.000 0 875.000 350.000 175.000 525.000 525.000 350.000

I ALT 875.000 0 875.000 350.000 175.000 525.000 525.000 350.000

Total 4.185.000 35.333 4.220.333 985.666 509.667 1.495.333 3.199.334 2.725.000


