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1. Indledning  

Når man driver en virksomhed i personligt regi, vil der for mange virksomhedsejere på et tidspunkt op-

stå overvejelser om, hvorvidt det for deres virksomhed vil være en fordel at fortsætte med at drive virk-

somheden i personligt regi, eller om man skal overveje at omdanne sin virksomhed til et kapitalselskab. 

Der kan være mange årsager til disse overvejelser for den enkelte virksomhedsejer, men for mange har 

det at gøre med eksempelvis oplevelsen af stor vækst og dermed større forretningsrisiko, større interesse 

for virksomheden i form af nye investorer eller måske en fremtidig overdragelse eller et generationsskif-

te.   

En virksomhedsomdannelse vil have enorm indflydelse for den pågældende virksomhed, og der er der-

for rigtig mange aspekter og overvejelser, som skal gøres i forbindelse hermed. Dette gælder både juri-

disk, regnskabsmæssigt, skattemæssigt og administrativt. En omdannelse af en virksomhed skal derfor 

foretages med en grundig og kritisk gennemgang og vurdering af de fordele og ulemper, der er for hen-

holdsvis en personligt drevet virksomhed og for et selskab. 

Når virksomhedsejeren på et tidspunkt er nået frem til en beslutning om, hvorvidt hans virksomhed skal 

omdannes eller ej, kommer der endnu en proces med grundige overvejelser og vurdering af fordele og 

ulemper, idet der findes flere forskellige måder at omdanne en personlig virksomhed på.  Der er mange 

aspekter og parametre, der har indflydelse på, hvad der bedst kan betale sig for den enkelte virksomhed. 

Dette kan bl.a. være virksomhedens sammensætning af aktiver og passiver, virksomhedens aktiviteter 

og ikke mindst virksomhedens/ejerens likviditet.  

Det der, med god grund, oftest bliver lagt stor vægt på i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, er 

de skattemæssige forhold og konsekvenser. I de to metoder, som findes til at omdanne en virksomhed 

med, den skattefrie og skattepligtige metode, kan der nemlig være meget forskel på, hvor stor likviditet, 

der er nødvendig.   

Som det fremgår af ovenstående, er der mange og grundige overvejelser, der skal foretages i forbindelse 

med en virksomhedsomdannelse. Denne opgave er tiltænkt en vejledende rolle for revisorer og andre 

rådgivere, som i dagligdagen kan komme ud for at skulle vejlede virksomhedsejere om netop virksom-

hedsomdannelse. Der er mange aspekter – generelt og individuelt – som har indflydelse på, om det er en 

fordel eller ulempe at foretage en virksomhedsomdannelse, og i det tilfælde at det er en fordel – hvordan 

og med hvilke konsekvenser?          
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2. Problemformulering  

I denne opgave om virksomhedsomdannelse af en personlig virksomhed til et selskab vil vi komme ind 

på både de teoretiske og lovmæssige problemstillinger - både skattemæssige samt selskabsretlige - der 

opstår i processen omkring virksomhedsomdannelsen.  

Som nævnt i indledningen kan omdannelse af en personlig virksomhed til et selskab ske både skatteplig-

tigt og skattefrit. Opgaven vil derfor ved hjælp af en praktisk gennemførelse gennemgå de beregninger, 

som er nødvendige, og som vil resultere i den bedst mulige omdannelse, hvad angår virksomhedens 

fremtidige eksistens.   

Opgaven vil endvidere behandle de nye problemstillinger i virksomhedsskatteordningen og mulige kon-

sekvenser heraf i forhold til at drive virksomheden i personligt regi kontra selskabsform.  

Samtidig med gennemgangen af de selskabsretlige overvejelser vil vi også i et særskilt afsnit komme 

ind på de mest almindelige faldgruber i forbindelse med en virksomhedsomdannelse.  

 

Opgaven vil derfor søge at besvare problemstillingen om, hvorledes det med fokus på både de skatte-

mæssige og selskabsretlige konsekvenser er mest fordelagtigt at omdanne virksomheden efter de skatte-

pligtige eller skattefrie principper, baseret på den fiktive modelcase, som anvender virksomhedsskatte-

ordningen.  

For at kunne besvare ovenstående hovedproblemstilling vil der i opgavens forskellige afsnit blive be-

handlet følgende delproblemstillinger:  

 Hvad er de mest almindelige årsager til, at man vælger at omdanne sin personlige virksomhed til 

et selskab? Herunder fordele og ulemper ved henholdsvis personlig drevet virksomhed i virk-

somhedsskatteordningen og selskabsform.  

 Hvordan vil indførelsen af L200 (ændringer i virksomhedsskatteordningen) påvirke ordningen 

generelt, og vil dette medføre, at det er mere fordelagtigt at omdanne sin personligt drevne virk-

somhed til et selskab?   

 Hvilke skattemæssige og selskabsretlige krav og betingelser er der til henholdsvis en 

skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse? 

 Hvilke generelle betragtninger skal inddrages i vurdering af, om en omdannelse skal foretages 

skattepligtig eller skattefri?  

 Hvilke skattemæssige og selskabsretlige konsekvenser har en omdannelse for ejeren af den per-

sonlige virksomhed, og hvad bliver konsekvensen for selskabet? 
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3. Metode  

Hovedproblemstillingen i denne opgave vil blive belyst ved en struktureret gennemgang af de ovenfor 

nævnte problemstillinger, som findes i forbindelse med en virksomhedsomdannelse. Opgaven skal bely-

se mulighederne for fortsat at drive virksomhed i personligt regi eller i selskabsform og herunder krav 

og praktiske forhold, der er ved en virksomhedsomdannelse. Slutteligt gives en vurdering af de to meto-

der – generelt og konkret for casevirksomheden. En oversigt over opgavens struktur ses nedenfor:  

 

Kilde: egen tilvirkning 

Hver enkelt problemstilling, som findes i beslutningsprocessen ved en eventuel omdannelse, vil blive 

behandlet i hver sit afsnit for at skabe et indtryk af og et overblik over, hvor mange faktorer der spiller 

ind i beslutningsprocessen for en virksomhedsejer. Hvert afsnit efterfølges af en delkonklusion på det 

konkrete emne, som så vidt muligt vil tage hensyn til tidligere konklusioner for på denne måde at sikre 

en overskuelig gennemgang.  

Opgavens afsnit 9 vil være af beskrivende karakter og omhandle fordele og ulemper ved at drive virk-

somhed i henholdsvis personligt regi og selskabsform. Der vil især blive lagt vægt på virksomhedsskat-

Perspektivering  

Konklusion  

Valg af omdannelsesform for casevirksomheden 

Værdiansættelse af virksomhedens aktiver og passiver 

Udfordringer ved virksomhedsomdannelse (faldgruber) 

Virksomhedsomdannelse (teoretisk gennemgang) 
Skattepligtig Skattefri 

Valg af virksomhedsform 
Virksomhedsskatteordningen (L200) Selskabsform 



Skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse 
 

Side 7 af 89 

 

teordningen under personligt regi, da denne ordning er blevet anvendt at casevirksomheden igennem 

flere år. Under gennemgangen af virksomhedsskatteordningen vil de nye regler (L200) blive gennemgå-

et. Ydermere vil der blive lagt ekstra vægt på de skattemæssige fordele og ulemper ved henholdsvis at 

drive sin virksomhed i personligt regi eller i selskabsform.  

Afsnit 10 vil også være af beskrivende karakter, da dette afsnit vil behandle henholdsvis den skattefrie 

og skattepligtige omdannelsesmetode. Dette afsnit vil omhandle fordele og ulemper ved begge omdan-

nelsesmetoder, samt de krav der er til dem.  

Som en samlet vurdering af den teoretiske del af opgaven vil vi i afsnittet om de mest almindelige fald-

gruber i forbindelse med virksomhedsomdannelser lave en rundspørge blandt revisorer og skattefolk om 

netop dette og deres erfaringer herom. Vi har derfor udarbejdet en række spørgsmål, som vi vil sende til 

revisorer og skattefolk pr. mail, og som vi eventuelt kan få nogle uddybende samtaler om.  

Opgavens afsnit 11 vil være af beskrivende samt til dels analyserende karakter, da dette afsnit vil gen-

nemgå de enkelte poster i en virksomheds balance, som skal udarbejdes i forbindelse med virksomheds-

omdannelsen. Teorien vil altså blive beskrevet for hver enkelt regnskabspost på generelt niveau, hvor vi 

til hver afsnit vil opstille forudsætninger for den konkrete modelcase på baggrund af den tilhørende teo-

ri, som vi vil anvende senere ved den praktiske gennemgang.  

Dette vil føre til opgavens afsnit 12, som vil være af ren analyserende karakter, da vi heri vil lave og 

gennemgå den praktiske omdannelse af den fiktive casevirksomhed. Denne omdannelse vil altså blive 

baseret på de tidligere opstillede forudsætninger. Da vi vil gennemføre både en skattepligtig og skattefri 

omdannelse, vil dette resultere i hver sin delkonklusion, som bl.a. vil indeholde en vurdering af især de 

skattemæssige konsekvenser.  

Som afrunding på denne opgave vil de sidste afsnit omhandle en vurdering af de forskellige muligheder, 

der er for ophør af virksomhedsskatteordningen, som kommer naturligt i forlængelse af virksomheds-

omdannelsen.  

I opgavens afsnit 14 vil der blive afgivet en uddybende konklusion på opgavens hovedproblemstilling 

på baggrund af de analyser, diskussioner og vurderinger, som vi har gennemgået nået frem til i løbet af 

opgaven, samt baseret på den konkrete omdannelse af casevirksomheden.  

4. Afgrænsning  

Når en virksomhedsejer skal beslutte, om virksomheden skal drives i personligt regi eller som et sel-

skab, er der mange problemstillinger, der skal tages højde for. Derfor vil det kun være de relevante om-
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råder i forhold til opgavens hovedproblemstilling og til dels casevirksomheden, som vil blive gennem-

gået i detaljer.  

Det forventes, at læseren til denne opgave har et indgående kendskab til virksomhedsskatteordningen og 

reglerne heri. Dette skyldes primært, at der tages udgangspunkt i en casevirksomhed, som har anvendt 

denne ordning i en årrække før omdannelsen. Afsnittene i forbindelse med omdannelsen vil derfor tage 

udgangspunkt i beregninger baseret på reglerne i virksomhedsskatteordningen. Der vil derfor samtidig 

blive set bort fra andre beskatningsformer for enkeltmandsvirksomheder i beregningseksemplerne.  

Den første del af opgaven vil være af redegørende/beskrivende karakter, hvor de generelle forhold om 

de enkelte problemstillinger vil blive behandlet. Da disse afsnit netop er af generel karakter, vil konklu-

sionerne ikke kunne overføres på konkrete virksomheder.  

I den analyserende del af opgaven vil der som tidligere nævnt blive taget udgangspunkt i en konkret 

casevirksomhed. Som en naturlig følge heraf vil det primært være regnskabsposter og problemstillinger 

i forbindelse hermed, som vil blive gennemgået detaljeret. Regnskabsposter, som ikke er aktuelle i case-

virksomheden, vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemgået.  

Da casevirksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, vil der blive taget udgangspunkt i en sådan i både 

de beskrivende, analyserende og konkluderende afsnit. Der vil altså blive set bort fra personligt drevne 

virksomheder med flere ejere (interessentskaber og kommanditselskaber).  

Da dette er en opgave om virksomhedsomdannelse og processen herfor, vil vi også afgrænse os fra virk-

somhedens videre eksistens efter virksomhedsomdannelsen, da dette vurderes at blive et for bredt områ-

de, og derfor kun ville kunne behandles overfladisk.   

5. Målgruppe  

Målgruppen til denne opgave defineres som rådgivere og revisorer på HD-niveau med en praktisk er-

hvervserfaring på 4-5 år.  

Opgaven skal ses som en vejledning til omdannelse af personlige virksomheder, idet den gennemgår 

hele processen og de dertilhørende overvejelser, der er i forbindelse med dette.  

I og med at opgavens målgruppe er revisorer med 4-5 års erfaring, må det antages at de har et indgående 

kendskab til virksomhed drevet i selskabsform samt et nogenlunde kendskab til virksomhedsskatteord-

ningen. I virksomhedsskatteordningen er de mest væsentlige elementer medtaget. På baggrund af oven-

stående, vil vi derfor ikke komme dybdegående ind på, hvordan selskaber fungerer.  
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6. Kildekritik  

Den primære litteratur, som ligger til grund for denne opgave, vil være lovgivning samt litteratur, som 

er nært tilknyttet hertil.  

Sekundær litteratur, i form af artikler og tidsskrifter fra danske revisions- og rådgivningsvirksomheder, 

bygger på informationer om lovgivning og afgørelser. Disse kilder anses derfor som værende pålidelige, 

idet de anvendte kilder råder over skatteafdelinger mv.  

Ved brugen af forskellig litteratur har vi forholdt os kritisk til kildens holdninger og postulater mv.  Der 

er anvendt love og henvisninger samt rådgivning fra statsautoriseret revisorer i det omfang, det har væ-

ret nødvendigt for at verificere indholdets rigtighed.  

Brugen af de ovennævnte kilder anses som pålidelige til at danne grundlag for udarbejdelsen af denne 

opgave.  

Det skal endvidere nævnes, at søgningen efter kilder og informationer er stoppet d. 19. april 2015, hvor-

for lovændringer, domme, afgørelser og øvrige begivenheder efter denne dato ikke er medtaget i opga-

ven.   

7. Anvendte forkortelser 

ABL Aktieavancebeskatningsloven  RV  Regnskabsvejledning  

AL  Afskrivningsloven  SEL Selskabsskatteloven 

ApS Anpartsselskab  SR Skatterådet  

A/S Aktieselskab  SL Selskabsloven 

EBL  Ejendomsavancebeskatningsloven SSL Skattestyrelsesloven 

FSR FSR – danske revisorer (brancheorganisation) TFS Tidsskrift for Skatter og Afgifter 

KGL  Kursgevinstloven VOL Virksomhedsomdannelsesloven 

KSL  Kildeskatteloven VSO  Virksomhedsskatteordningen 

LL  Ligningsloven VSL Virksomhedsskatteloven 

LR Landsretten  VL Vestre Landsret  

LSR  Landsskatteretten  ØL Østre Landsret 

PSL Personskatteloven ÅRL Årsregnskabsloven  
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8. Præsentation af casevirksomheden   

Gardinbussen er en personlig virksomhed, der blev stiftet i 1986 af Thomas Larsen, som i dag er 58 år, 

som er uddannet gardinmontør og har stor erfaring med gardinløsninger til private og erhverv. Virk-

somheden yder endvidere også design og opmåling af gardiner i alle størrelser. Gardinbussen er inden 

for den sidste årrække også begyndt at sælge møbler og dekorationer i forbindelse med totalindretning 

af kontorer eller private hjem. Virksomheden har i mange år haft en høj og stabil indtjening, og nu er 

virksomhedens indtjening af en sådan størrelse, at Thomas overvejer at omdanne sin virksomhed til et 

selskab, som skal hedde Gardinbussen ApS.  

Som følge af den positive udvikling virksomheden har gennemgået i løbet af årene, er Thomas nået der-

til hvor han overvejer sin og virksomhedens fremtid. Thomas forventer, at virksomheden vil fortsætte 

med at vokse, hvorfor han har henvendt sig til sin revisor, for at høre om mulighederne for virksom-

hedsomdannelse.  

Endvidere har Thomas haft i tankerne, at han inden for en kortere årrække vil overdrage virksomheden 

til sin søn, således at han overtager forretningen. Det er endnu ikke besluttet, hvornår dette skal ske. 

Thomas har oplyst, at hvis virksomheden skal omdannes, vil han omdanne hele virksomheden, dvs. inkl. 

ejendommen. Han har dog samtidig oplyst, at han ikke så gerne ser, at hans privatøkonomi bliver bety-

deligt påvirket af omdannelsen, da han om ikke så mange år, planlægger at trække sig tilbage.  

Virksomheden bliver drevet fra en mindre ejendom, som er indrettet til formålet, dvs. den består af et 

showroom, hvor Thomas har fremvisninger for kunder, samt et lager. Ejendommen indgår derfor i virk-

somheden som en 100 % erhvervsejendom.  

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar består af virksomhedens maskiner, varevogn, værktøj samt IT-

udstyr. Virksomheden har endvidere et varelager, som nævnt ovenfor, som består af materialer, der an-

vendes løbende i forbindelse med opgaver for kunder. Der er endvidere lager for de produkter, der i er 

showroomet.  

Virksomhedens langfristede gældsforpligtelser vedrører virksomhedens faste ejendom. De kortfristede 

gældsforpligtelser er gæld til leverandører, moms og andre skyldig omkostninger vedrørende virksom-

hedens medarbejdere. Virksomhedens aktiver og passiver ses nedenfor1: 

                                                           
1
 Gardinbussens balance tal. Kilde: egen tilvirkning 
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2014 2013

Note Anlægsaktiver

1 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 2.660.000 2.730.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 350.000 415.000

3.010.000 3.145.000

Anlægsaktiver i alt 3.010.000 3.145.000

Omsætningsaktiver

2 Varebeholdninger 150.000 150.000

Tilgodehavender

3 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 210.000 71.000

Andre tilgodehavender 35.000 45.000

Periodeafgrænsningsposter 25.000 15.000

270.000 131.000

Likvide beholdninger 260.000 200.000

Omsætningsaktiver i alt 680.000 481.000

Aktiver i alt 3.690.000 3.626.000

Aktiver pr. 31. december 2014
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Thomas har gennem tiderne haft rigtig fine overskud i virksomheden, og det er endnu en af årsagerne til, 

at han nu overvejer at omdanne virksomheden til et selskab. Overskuddet for 2014 var kr. 883.500, og 

for 2013 var dette kr. 811.000. Regnskabet i øvrigt fremgår af bilag 4-6.  

I en stor del af virksomhedens levetid lejede Thomas lokaler i en større kontorbygning, men i 2004 køb-

te han erhvervsejendommen, hvorfra han har drevet virksomheden de sidste 11 år.   

Thomas har siden virksomhedens opstart i 1986 anvendt virksomhedsskatteordningen.  

9. Valg af virksomhedsform 

I denne opgave vil vi fokusere på 2 virksomhedsformer – den personlige virksomhed i virksomhedsskat-

teordningen og i selskabsform. I de nedenstående afsnit, vil det blive gennemgået hvilke fordele og 

ulemper, der er ved begge former.  

2014 2013

Note

4 Egenkapital

Kapitalkonto 1.349.500 1.146.000

1.349.500 1.146.000

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

Prioritetsgæld 2.080.000 2.130.000

2.080.000 2.130.000

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristet gæld 70.000 70.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 115.500 180.000

Anden gæld 75.000 100.000

260.500 350.000

Gældsforpligtelser i alt 2.340.500 2.480.000

Passiver i alt 3.690.000 3.626.000

Passiver pr. 31. december 2014
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9.1. Virksomhedsskatteordningen 

Virksomhedsskatteordningen er en gren af PSL og er udarbejdet til fordel for privatejede virksomheder, 

som ønsker at få tilnærmelsesvis de samme fordele som et selskab. Dette er en mulighed, da virksom-

hedsskatteordningen indeholder nogle af de samme elementer som drift af et selskab, idet man kan op-

spare overskud og samtidig betaler en acontoskat svarende til selskabsskatten. 

VSO har visse skattemæssige fordele, da man her mulighed for at få fradrag for sine finansielle udgifter 

i den personlige indkomst i stedet for i kapitalindkomsten som ved brug af de almindelige regler i per-

sonskatteloven. Dette er en fordel, da beskatningen i den personlige indkomst er meget højere end i ka-

pitalindkomsten.  

En anden fordel ved at anvende virksomhedsordningen er, at man har mulighed for at optimere sin skat-

tepligtige indkomst, så den bliver mest fordelagtig fra år til år. Får man f.eks. et godt resultat, kan man 

nøjes med at hæve op til topskattegrænsen og dermed undgå at betale denne. Det resterende overskud 

bliver sparet op, og heraf man betaler man en acontoskat svarende til selskabsskatten for det enkelte år (i 

2014 er selskabsskatteprocenten 24,5 %, og denne bliver frem mod 2016 nedsat til 22 %). Acontoskat-

ten vil blive betalt i det år, hvor man opsparer overskuddet, mens man til gengæld bliver godtgjort her-

for, når man hæver af det opsparede overskud på et senere tidspunkt.   

Der er mange fordele ved at anvende virksomhedsskatteordningen, men der er også en del ulemper, som 

man skal være opmærksom på, inden man indtræder.  

Det er et krav, at man adskiller privatøkonomien fra virksomhedens økonomi. Dette krav skyldes, at det 

også på dette punkt minder om et selskab, hvor man kan have en mellemregning med anpartsha-

ver/aktionær. Hvis dette krav ikke overholdes, vil transaktionerne, som er foretaget mellem privatøko-

nomien og virksomhedsøkonomien blive betragtet som en hævning, hvoraf man skal beskattes, jf. virk-

somhedsskatteloven § 2. Derfor er dette det vigtigste krav, man som virksomhedsejer skal notere.  

Endvidere er virksomhedsordningen en administrativ tung ordning, idet der er mange opgørelser, som 

skal udarbejdes i forbindelse med indtræden i ordningen, men også årligt ved regnskabsårets afslutning. 

Derfor er det som oftest nødvendig for de, der anvender ordningen, at få regnskabsmæssig assistance fra 

en revisor. Dette medfører en ekstra omkostning, som der også skal tages højde for ved valg af beskat-

ningsform i den personlige virksomhed.       

Som nævnt ovenfor er der en del opgørelser, som skal udarbejdes i forbindelse med virksomhedsskatte-

ordningen. Disse er bl.a. indskudskontoen, kapitalafkastgrundlag, evt. rentekorrektion og mellemreg-

ningskonto. Disse vil blive nærmere gennemgået i afsnittet nedenfor.  
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9.1.1. Opgørelser i virksomhedsskatteordningen 

Indskudskonto: 

Når man vælger at benytte VSO, skal man opgøre en indskudskonto. Indestående på indskudskontoen 

opgøres ved etablering af virksomheden i det indkomstår, hvor den selvstændige vælger at indtræde i 

virksomhedsordningen. Indskudskontoen udgør de nettoværdier af aktiver og passiver, som indgår i 

VSO2. Værdiansættelsen sker som udgangspunkt på grundlag af værdien ved udgangen af indkomståret 

forud for det indkomstår, hvor den selvstændige har valgt at benytte virksomhedsordningen første gang3. 

Indeståendet på indskudskontoen er udtryk for, hvor store beløb ejeren af virksomheden skattefrit kan 

trække ud af virksomheden i hæverækkefølgen uden, at det udløser rentekorrektion og skat. Hævning af 

indestående på indskudskontoen kan først ske, når hele virksomhedens overskud og eventuelt opsparet 

overskud er hævet4.  

Private hævninger: 

Hævninger uden om mellemregningskontoen anses som ejerens ”løn” og skal beskattes som løn. Når 

man driver personlig virksomhed, betaler man ikke A-skat, men derimod B-skat i 10 årlige rater. Man 

vil på årsopgørelsen skulle opgøre, hvad der er hævet, og som skal beskattes som personlig indkomst, 

og hvad der er virksomhedsindkomst, som beskattes med selskabsskatten.   

Mellemregningskonto: 

Mellemregningskontoen er en konto, den erhvervsdrivende kan anvende til at overføre midler fra pri-

vatøkonomien til virksomhedsøkonomien. Midler, der overføres via mellemregningskontoen, er beskat-

tede, og der kan derfor hæves skattefrit på denne, hvis den er positiv. Mellemregningskontoen må ikke 

være negativ, da det betyder, at man har hævet mere, end man har indskudt. Bliver saldoen negativ, skal 

denne udlignes med privat indskud.  

Renteudgifter: 

Ved anvendelse af VSO kan renteudgifter fradrages ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige 

indkomst. Man får derfor fradrag for renteudgifterne i den personlige indkomst. Dette er en stor fordel 

frem for de 30,60 % fradrag, man får i kapitalindkomsten.  

Kapitalafkast: 

Kapitalafkast kan også kaldes for afkastet af den investerede kapital, som kommer ejeren til gode. Kapi-

talafkastgrundlaget skal gøres op ved indkomstårets begyndelse eller ved opstart af virksomheden. Vær-

                                                           
2
 Juridisk vejledning, C.C.5.2.5.1  

3
 Juridisk vejledning, C.C.5.2.5.3 

4
 Juridisk vejledning, C.C.5.2.5.1 
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dien af aktiver og passiver skal som udgangspunkt indgå i afkastgrundlaget med samme værdier som 

ved opgørelsen af indskudskontoen. Der gælder dog særlige regler for fast ejendom5. Kapitalafkast-

grundlaget ganges med kapitalafkastsatsen, som for 2014 udgør 2 %. Kapitalafkastsatsen fastsættes af 

skatteministeriet. Det skal endvidere oplyses, at kapitalafkastgrundlaget ikke kan blive negativt.  

Rentekorrektion: 

Rentekorrektionen er en rente, man som selvstændig erhvervsdrivende får, hvis man har taget lån i virk-

somheden eller indført privat gæld, som gør, at indskudskontoen bliver negativ. Rentekorrektionen skal 

modvirke, at private renteudgifter bliver trukket fra i den personlige indkomst. Rentekorrektionen skal 

lægges til den personlige indkomst og trækkes fra i kapitalindkomsten.  

Rentekorrektionsbeløbet bliver beregnet ved at gange kapitalafkastsatsen med den talmæssigt største 

negative saldo, som har været på indskudskontoen i løbet af året. Beregningsgrundlaget for rentekorrek-

tionen, kan dog højst udgøre det mindste af de følgende beløb: 

1. Den negative indskudskonto primo/ultimo 

2. Det negative kapitalafkastgrundlag primo/ultimo 

Rentekorrektionen beregnes således ved at tage den mindste af ovenstående værdier og gange med kapi-

talafkastsatsen + 3 %.  

Er kapitalafkastgrundlaget såvel primo som ultimo positivt eller 0, bliver rentekorrektionen også 0 kr.  

Den beregnede rentekorrektion kan ikke overstige virksomhedens nettorenteudgifter6. 

Opsparet overskud: 

I VSO har man mulighed for at opspare overskud i virksomheden, som svarer til det, man gør i et sel-

skab, når man overfører årets resultat til egenkapitalen. I VSO er det en fordel for ejeren, hvis man øn-

sker at optimere sin indkomst. Man kan f.eks. hæve op til topskattegrænsen og opspare resten af over-

skuddet og kun betale acontoskat svarende til den gældende selskabsskatteprocent af overskuddet. Når 

man efterfølgende hæver det opsparede overskud, bliver man godtgjort for den acontoskat, man allerede 

har betalt. Der er ingen begrænsning for, hvor meget overskud man kan spare op ud over at man maksi-

malt kan opspare årets overskud fra år til år. 

Hæverækkefølgen:  

Hæverækkefølgen er et udtryk for de overførelser, der sker fra virksomhedens økonomi til privatøko-

nomien. Overførsel af værdier fra virksomheden til den selvstændige anses for foretaget i en bestemt 

                                                           
5
 Juridiske vejledning, C.C.5.2.9.3 

6
 Juridiske vejledning, C.C.5.2.11 
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rækkefølge, den rækkefølge kaldes hæverækkefølgen7. Det skyldes, at der skattemæssigt er forskel på, 

om man overfører virksomhedsoverskud, eller om man hæver fra indskudskontoen. Overskud af virk-

somheden skal enten beskattes som kapitalindkomst eller personlig indkomst, mens der ikke skal ske 

beskatning af beløb, der er overført fra indskudskontoen8. Hæverækkefølgen er som følger9: 

 Hensættelser til senere hævning i form af  

o Kapitalafkast, som vedrører det forudgående indkomstår, og som er overført til ejeren. 

o Resterende overskud, som vedrører det forudgående indkomstår. 

 Overskud i det pågældende år fordelt på  

o Årets kapitalafkast, der overføres til ejeren, og kapitalafkast, der medregnes som person-

lig indkomst. 

o Årets resterende overskud.  

 Opsparet overskud fra tidligere indkomstår 

 Indestående på indskudskontoen. 

 

9.2. Vurdering af virksomhedsskatteordningen 

Som det fremgår af ovenstående er virksomhedsskatteordningen en ordning med mange aspekter, man 

som virksomhedsejer skal være opmærksom på og overholde. Da der er meget administration og en del 

regler, er det som regel en god ide få en revisor til at hjælpe med virksomhedens regnskab og den selv-

stændiges selvangivelse. Virksomhedsskatteordningen er en god ordning for de virksomheder, som ge-

nerer store overskud, eller virksomheder som har mange renteudgifter, da dette giver en fordel i at få et 

større fradrag for renterne, og at man kan spare overskuddet op. Virksomhedsordningen bliver også 

hyppigt brugt til forældrekøb af lejligheder, hvorefter de lejer den ud til børnene. Forældrene driver der-

ved virksomhed og kan udnytte fordelene i virksomhedsskatteordningen. Her vil den største fordel klart 

være fradrag af renterne i den højest beskattede del af den skattepligtige indkomst, den personlige ind-

komst. Samtidig kan et negativt resultat, som man ofte ser, blive modregnet i anden skattepligtig ind-

komst.  

9.3. L200 

Folketinget har i 2014 foretaget radikale ændringer til virksomhedsskatteordningen. Disse er trådt i kraft 

fra den 11. juni 2014, men først endeligt vedtaget d. 9. september 2014. Der er bl.a. sket ændringer ved-

rørende indskudskontoen, som betyder, at hvis denne er negativ, er det ikke længere muligt at spare op i 

                                                           
7
 Juridiske vejledning, C.C.5.2.7.2 

8
 Juridiske vejledning, C.C.5.2.7.2 

9
 Juridiske vejledning, C.C.5.2.7.2 
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virksomhedsordningen, før denne er positiv eller som minimum udlignet til nul. Endvidere er reglerne 

for rentekorrektion blevet strammet ydereligere, så ”straffen” for negativ indskudskonto nu er væsentlig 

højere end tidligere10. Dette vil blive ydereligere behandlet i afsnittet omkring lov 200, afsnit 9.3.1.  

Ydermere var det efter den tidligere lovgivning muligt at have sikkerhedsstillelser i virksomhedsordnin-

gen for privatøkonomiens gæld. Dette er ikke muligt længere, og er der sikkerhedsstillelser i virksom-

heden senere end 11. juni 2014, anses dette som en hævning og bliver skattepligtig som en sådan. Der er 

en bagatelgrænse i indkøringsperioden på kr. 500.000, men dette er kun indtil indkomståret 2017.  

9.3.1. Lovforslag 

”Lovforslagets overordnede formål er at sikre, at selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan udnytte virk-

somhedsordningen utilsigtet i strid med ordningens oprindelige hensigt. Dermed kan selvstændige ikke 

anvende virksomhedens midler til finansiering af privatforbrug eller til afdrag på privat gæld, uden at 

midlerne beskattes som personlig indkomst”. 11  

Vi vil nedenfor forsøge at give et overblik over, hvilke konsekvenser ovenstående tiltag har for hvert 

enkelt element i virksomhedsskatteordningen, samt hvilke konsekvenser det har for den enkelte virk-

somhedsejer.  

Indskudskonto 

Virksomhedsejeren har tidligere kunnet opspare overskud efter reglerne i virksomhedsskatteloven, selv-

om der var negativ indskudskonto i virksomheden. Dette kan efter de nye regler ikke lade sig gøre, da 

indskudskontoen nu enten skal være kr. 0 eller positiv, før man kan spare op i VSO12. Det medfører, at 

hele årets resultat betragtes som personlig indkomst og kommer til beskatning med op til 56 % fremfor 

en foreløbig skat på 24,5 %.  

Har man negativ indskudskonto, og kan man dokumentere, at samtlige aktiver og passiver er medtaget i 

opgørelsen, og at gælden udelukkende vedrører erhvervsmæssig drift, kan man få indskudskontoen nul-

stillet. I forbindelse med indgrebet her har Folketinget valgt at give virksomhedsejere med negativ ind-

skudskonto mulighed for ekstraordinært at nulstille indskudskontoen, hvis dette ikke er gjort tidligere.13. 

 

                                                           
10

 http://www.bdo.dk/faglig-info/nyheder/depechen,-nyt-om-skat-og-moms/aendringen-af-virksomhedsskatteloven-
er-vedtaget/ samt kursus i Aktuel Skat af 15. januar 2015, afholdt af Ida Helene Jensen og Ole B. Sørensen 
11

 Citat fra Folketingets lov forslag 200 af 11. juni 2014 
12

 Folketingets første resume af ændringen af VSO, 
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/1/1379717.pdf  
13

 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/Indgreb%20i%20virk
somhedsordningen%20fremsat%20i%20Folketinget 

http://www.bdo.dk/faglig-info/nyheder/depechen,-nyt-om-skat-og-moms/aendringen-af-virksomhedsskatteloven-er-vedtaget/
http://www.bdo.dk/faglig-info/nyheder/depechen,-nyt-om-skat-og-moms/aendringen-af-virksomhedsskatteloven-er-vedtaget/
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/1/1379717.pdf
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/Indgreb%20i%20virksomhedsordningen%20fremsat%20i%20Folketinget
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/Indgreb%20i%20virksomhedsordningen%20fremsat%20i%20Folketinget
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Sikkerhedsstillelser 

Man har tidligere kunnet anvende virksomhedens aktiver som sikkerhed for privat stiftet gæld. Som 

følge af ændringerne er dette ikke længere en mulighed, da dette nu anses for at være en privat hævning 

og derfor skal beskattes som personlig indkomst. Man har dog valgt at lave en overgangsfase på 3 år, 

der løber frem til 31. december 2017. Virksomhedsejerne får derved mulighed for at ophæve de sikker-

hedsstillelser, man måtte have før 11. juni 2014. Endvidere er beløbsgrænsen hævet fra 100.000 kr. på 

det oprindelige lovforslag til 500.000 kr. på det endelige lovforslag. Havde man således som virksom-

hedsejer d. 10. juni 2014 en negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelse for under 500.000 kr., undgår 

man konsekvenserne af lovindgrebet14. Hvis virksomhedens aktiver fortsat står til sikkerhed for gæld 

udenfor virksomhedsordningen efter 31. december 2017, kan der ikke foretages opsparing i virksom-

hedsordningen, så længe aktiverne står til sikkerhed15. Endvidere er endnu en konsekvens af fortsatte 

sikkerhedsstillelser efter 31. december 2017, at et beløb svarende til hidtidige opsparede overskud, som 

virksomheden har haft fra og med d. 11. juni 2014 til d. 31. december 2017, skal beskattes som alminde-

lig indkomst hos virksomhedsejeren i 2018. Dvs. Der i 2014 skal foretages delopgørelse for virksomhe-

den før og efter 11. juni 2014. Denne hævning af opsparede overskud anses som en almindelig overfør-

sel efter hæverækkefølgen og efter de almindelige regler i virksomhedsskatteloven16. 

Det vigtige element i denne sammenhæng er, hvornår sikkerhedsstillelsen er tegnet, da der skelnes ved 

datoen 10. juni 201417. Skulle man have negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelser for over 500.000 

kr. og dermed blive omfattet af reglerne, vil en beregning, for hvordan man som virksomhedsejer vil 

blive beskattet, se ud som nedenfor.  

Et eksempel, på hvordan man vil blive beskattet, hvis man har sikkerhedsstillelser for over 500.000 kr., 

kan se således ud: 

 Overskud af virksomhed udgør kr. 2.000.000 

 Hævet kontant udgør kr. 500.000 

 Sikkerhedsstillelse for privat gæld (anset som hævet) udgør kr. 500.000 

 Opsparing i virksomheden udgør kr. 1.000.000  

I ovenstående eksempel vil virksomhedsejeren komme til at stå med en personlig indkomst på kr. 

1.000.000 kr., hvoraf 500.000 kr. ikke er penge vedkomne har fået i hånden. Virksomhedens opsparede 

overskud vil komme til virksomhedsbeskatning, som er en af fordelene ved virksomhedsordningen. 

                                                           
14

 Jf. kilde 13 
15

 Jf. kilde 13.  
16

 Jf. fodnote 13.  
17

 Jf. fodnote 13. 
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Virksomhedsejeren bliver således straffet for, at han har stillet sikkerhed for privat gæld, og sikkerheds-

stillelsen kommer til beskatning som personlig indkomst18. Hvis virksomhedsejeren ikke havde stille 

sikkerhed for sin private gæld, havde den personlige indkomst kun udgjort kr. 500.000.   

Undtagelser fra reglen 

Er der sikkerhedsstillelser for gæld udenfor virksomhedsordningen, men som står til sikkerhed for en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition, er denne sikkerhedsstillelse ikke omfattet af ændringerne og 

bliver ikke omfattet af indgrebet. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på, om sikkerhedsstillelsen er 

som led i en løbende samhandel med andre leverandører19. Sikkerhedsstillelsen skal kunne tjene et for-

retningsmæssigt formål mellem virksomhedsejeren og leverandøren. Det betyder bl.a., at sikkerhedsstil-

lelsen skal være udført efter armslængdevilkår, og at den modydelse, som der modtages af leverandøren, 

skal afspejle den risiko, som virksomhedsejeren påtager sig ved at stille f.eks. aktiver til sikkerhed for 

leverandørens gæld20.  

Endvidere er der indsat undtagelser for sikkerhedsstillelser, der vedrører blandet benyttede ejendomme. 

Dette medfører, at disse godt kan stilles som sikkerhed for privat gæld, så længe gælden ikke overstiger 

ejendomsværdien med tillæg af eventulle forbedringer, der er foretaget efter seneste ejendomsvurdering, 

eller den kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener til bolig for ejeren21. 

Vi har på baggrund af ovenstående udarbejdet et skema, der skal gøre det nemmere at få overblikket 

over, hvilke sikkerhedsstillelser der er omfattet af indgrebet, og hvilke sikkerhedsstillelser der ikke er 

omfattet. Skemaet fremgår af bilag 1, som er udarbejdet af egen tilvirkning.  

Opgørelse af beløbet for sikkerhedsstillelsen 

Når man skal opgøre beløbet for sikkerhedsstillelsen, skal man se på gældens kursværdi eller sikker-

hedsstillelsens størrelse. Den laveste værdi af disse overføres til virksomhedsejerens skattepligtige ind-

komst. FSR har ved høringsforslaget foreslået skatteministeriet at ændre modellen for, hvad man som 

virksomhedsejer skal beskatte af, hvis der foreligger sikkerhedsstillelser.  

FSR foreslår, at hvis virksomheden har aktiver for 10 mio. kr., som er stillet til sikkerhed for 1 mio. kr. i 

privat gæld, vil det alene være 1 mio. kr., der bliver anset for hævet. I dette tilfælde er man over græn-

sen på 500.000 kr. og man er dermed omfattet af ændringerne. Har virksomheden stillet sikkerhed for 

privat gæld på 1 mio. kr., men der alene er aktiver for 400.000 kr., vil det kun være de 400.000 kr., der 
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 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Hoeringssvar/L200  
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 Jf. fodnote 13 
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 Uddybende svar fra skatteministeren Benny Engelbrecht, 
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/spm/34/svar/1153635/1396698/index.htm  
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 Jf. fodnote 13 
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anses for hævet. Er der ikke tillige en negativ indskudskonto, vil dette være under beløbsgrænsen på 

500.000 kr., således at sikkerhedsstillelsen vil være undtaget, hvis den er foretaget før 11. juni 201422.  

Når der er tale om gæld og sikkerhedsstillelser, kan både gæld og sikkerhedsstillelse være ”flydende”, 

hvilket betyder, at gælden kan ændre sig over en periode. Når gæld er flydende, er der oftest tale om en 

kassekredit, dvs. det vil være det beløb, der faktisk er trukket på kassekreditten, der er relevant, og ikke 

selve trækningsretten23. 

Beskatningen vil ske på baggrund af det største samlede træk, der er sket på kassekreditten. 

Er det derimod sikkerhedsstillelsen, der er ”flydende”, som ved f.eks. virksomhedspant, vil virksom-

hedsejeren blive beskattet, hvis der tilføres flere værdier (som f.eks. yderligere aktiver) til virksomhe-

den, således at sikkerhedsstillelsen øges. Undtagelsen hertil er, hvis gælden er lavere end sikkerhedsstil-

lelsen, hvorefter det vil være gældens kursværdi, som er udgangspunktet for beskatningen. Har den ikke 

”rykket sig”, har en forøgelse af aktiver i virksomheden ikke betydning ift. indgrebet24.  

Det er vigtigt at bemærke, at indgrebet udelukkende gælder for sikkerhedsstillelser, der er stillet af virk-

somheden overfor privat gæld og ikke omvendt, da man som privatperson sagtens kan stille sikkerhed 

for virksomhedens drift og aktiver. 

9.4. Vurdering af L200 

Efter gennemgangen af skatteministeriets ændringer af virksomhedsskatteordningen har vi kunnet kon-

kludere, at reglerne omkring denne ordning strammes massivt, og der er efter ændringen ikke plads til 

fejl begået af virksomhedsejeren. Mange virksomhedsejer er ikke gode til at søge rådgivning hos deres 

revisor og høre om muligheder og konsekvenser, inden de foretager en investering eller lignende. Disse 

ting bliver først opdaget, når revisor gennemgår regnskabet, og det kan derfor have store konsekvenser 

for virksomhedsejeren.  

Man skal som virksomhedsejer være mere opmærksom end tidligere, når man optager privat gæld, da 

eksempelvis en del banker automatisk tager pant i virksomhedens aktiver som sikkerhed for det udstedte 

lån – dvs. at man som virksomhedsejer, jf. det ovenstående, kan blive ramt meget hårdt, hvis ikke man 

opdager sådanne ting ved indgåelse af låneaftalen.  

Det fremgår af L200, at man straffes yderligere, hvis man fortsat har sikkerhedsstillelser efter over-

gangsperioden frem til 31. december 2017. Hvis man fra 2014 og frem til 2017 har haft positiv ind-
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skudskonto og har opsparet overskud i den periode, kommer hele det opsparede overskud til beskatning 

som personlig indkomst (og derved sker der dobbeltbeskatning). Dvs. at man bliver straffet for at have 

sikkerhedsstillelser, der overstiger beløbet på 500.000 kr., også selvom disse kan være oprettet, da man 

indtrådte i VSO, og man sandsynligvis ikke er klar over det så mange år efter.  

Reglerne omkring indskudskontoen er, som tidligere nævnt, også blevet strammet i forbindelse med 

L200, så nu kan man ikke spare op, hvis virksomheden har negativ indskudskonto, dvs. at så vil hele 

årets resultat komme til beskatning som personlig indkomst fremfor virksomhedsindkomst til væsentlig 

lavere beskatning. Det er selvfølgelig en stramning, som virksomhedsejerne kan mærke, men man har 

trods alt mulighed for at udligne indskudskontoen og dermed få denne i positiv eller i 0.  

Den største fordel i virksomhedsordningen, opsparingsmuligheden, forsvinder til dels, som følge af æn-

dringerne i L200, hvis man har negativ indskudskonto, hvilket er tilfældet i en del af de små virksomhe-

der.  

9.5.  Virksomhed drevet i selskabsform  

Som et alternativ til den personligt drevne virksomhed kan man i stedet for vælge at drive sin virksom-

hed i selskabsform. Dette er forbundet med nogle andre krav og regler, som vil blive skematisk opstillet 

i følgende afsnit, da det forventes at læser har et grundlæggende kendskab til dette område.  

Kilde: egen tilvirkning: skematisk oversigt over fordele og ulemper ved at drive virksomheden i henholdsvis personlig 

regi og i selskabsform  

Fordele ved den enkelte virksomhedsform  

Personlig virksomhed Selskabsform 

 Ingen kapitalkrav ved stiftelse af virksom-
heden 

 Lempelige regnskabskrav 
 Ingen krav om revision 
 Ingen offentliggørelse af regnskaber 
 Opspare overskud i virksomheden til 24,5 % 

i skat 
 Underskud kan modregnes i anden ind-

komst 
 Kapitalafkast 
 Mulighed for stort indskud på pension til og 

med 2015 

 Teoretisk begrænset ansvar og hæftelse 
 Holding struktur, adskil værdier og risiko 
 Udbytteudlodning til lavere beskatning  
 Mulighed for investering af overskydende 

kapital 
 Nemmere at få investorer og nemmere at 

skifte ejer struktur 
 Nemmere at generationsskifte 
 Mulighed for at spalte en virksomhed ved 

flere aktiviteter 
 Skal udelukkende betale selskabsskat, ved 

overskud    

Ulemper ved den enkelte virksomhedsform 

 Personlig hæftelse med alt hvad man ejer 
 Opsparet overskud kommer til fuld beskat-

ning ved lukning af virksomhed 
 Begrænsede muligheder i investeringer ved 

overskydende kapital 

 Revisionspligt (medmindre visse krav opfyl-
des) 

 Offentliggørelse af regnskab  
 Kapitalkrav ved stiftelser 
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Hæftelse i et selskab  

Et selskab anses for at være en selvstændig juridisk enhed, dvs. at selskabets ejer ikke hæfter for kapi-

talselskabets forpligtelser personligt, men alene med det indskud denne har foretaget i virksomheden25. 

Dette betyder, at der for ejeren af et selskab er begrænset hæftelse ved at drive aktiviteten i selskabs-

form. Ovenstående betyder, at kreditorer kun kan søge godtgørelse for dennes mellemværende med sel-

skabet i selskabets aktiver og altså ikke hos ejeren af selskabet.  

I praksis sker det dog ofte, at ejeren af et selskab kræves at stille kaution for selskabets optagelse af lån 

eller kassekreditter i banker. Dette betyder, at ejeren alligevel kommer til at hæfte personligt for bank-

gælden, men ikke kreditorer, kunder og skat.  

Skatteforhold 

Som beskrevet i foregående afsnit er et selskab en selvstændig juridisk enhed. Et selskab er underlagt 

selvstændig beskatning af selskabets indtægt. Indkomsten i selskabet opgøres efter de almindelige regler 

i selskabsskattelovgivningen.  

Hvis selskabet har underskud i et eller flere år, kan dette underskud bruges til at modregne i fremtidig 

skattepligtigt overskud i selskabet, så den skattepligtige indkomst bliver mindre i det pågældende år, jf. 

LL § 15, stk. 1.  

Hvis man er ejer af et kapitalselskab, er der to måder, hvorpå kapitalejeren kan trække penge ud til sig 

selv – enten ved lønudbetaling eller ved udbytte.  

Lønindkomst er karakteriseret ved at være indkomst for udført arbejde i et tjenesteforhold, ligesom en 

almindelig lønmodtager. Dette betyder, at lønnen til kapitalejeren beskattes efter de almindelige regler i 

PSL § 3, stk. 1.  

En kapitalejer kan også få udbetalt udbytte fra selskabet. Dette skal vedtages på den ordinære general-

forsamling, som selskabet afholder årligt. Når en kapitalejer modtager udbytte, beskattes dette som ak-

tieindkomst, som har en lavere beskatningsprocent end den personlige indkomst. Man kan få udbetalt 

udbytte med en skatteprocent på 27 % op til kr. 49.200 (kr. 98.400, hvis man er gift), og beløb herover 

vil blive beskattet med 42 %, jf. PSL § 8a, stk. 1 og 2.  

Revision og regnskab  

En væsentlig faktor, når man driver sin aktivitet i selskabsform er, at man skal være opmærksom på, at 

der pligt til at aflægge og offentliggøre et årsregnskab, som udgangspunkt med en revisionserklæring. 
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Dette gælder selskaber i klasse B, C og D. Der er dog mulighed for, hvis man driver et klasse B-selskab, 

at man kan fravælge revision, hvis man overholder 2 af følgende begrænsninger i 2 på hinanden følgen-

de regnskabsår26:  

 Balancesum på kr. 4 mio.   

 Nettoomsætning på kr. 8 mio.   

 Gennemsnitlig fuldtidsansatte på 12 medarbejdere  

Kapitalselskaber er (modsat den personlig drevne virksomhed) forpligtet til at indsende et årsregnskab 

til Erhvervsstyrelsen. Dette skal ske senest 5 måneder efter regnskabsåret er afsluttet, jf. ÅRL § 138, stk. 

1. Den personlige virksomhed skal dog til enhver tid kunne fremvise et skatteregnskab til SKAT, hvor-

for man principielt ikke slipper for at udarbejde et regnskab.  

10. Virksomhedsomdannelse  

Når man starter en virksomhed, er der, som beskrevet ovenfor, mulighed for at drive virksomheden i 

personligt regi eller i selskabsform.  

Mange vælger at starte deres virksomhed i personligt regi, da der kan være skattemæssige fordele i, at 

underskud kan modregnes i anden personlig indkomst, samtidig med at der ikke er noget kapitalkrav, 

hvilket gør det lettere for den enkelte at komme i gang med sine aktiviteter.  

Efter noget tid skulle virksomheden gerne begynde at generere overskud, og der kan derfor komme 

overvejelser om, hvorvidt det vil være en fordel at omdanne virksomheden til et selskab. Mange af disse 

overvejeler skal ses i forbindelse med, hvordan man bliver beskattet i det personlige regi, da der måske 

vil være færre fordele afhængig af, hvilken beskatningsform der er anvendt. I denne opgave vil vi lægge 

vægt på disse overvejelser i forhold til virksomhedsskatteordningen, da det er denne ordning, som den 

fiktive modelcase har anvendt.  

Det kan være attraktivt at omdanne sin personlige virksomhed til et selskab af forskellige årsager. Når 

virksomheden begynder at generere overskud og får en vis størrelse, kan bl.a. den begrænsede hæftel-

sesform være attraktivt samtidig med, at det eksempelvis kan være lettere for nye investorer at indtræde. 

Samtidig er nogle af de mest almindelige årsager til virksomhedsomdannelse, at ejeren enten vil genera-

tionsskifte eller sælge sin virksomhed – dette er også lettest gjort i selskabsregi.   
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Når man skal omdanne sin personlige virksomhed til et selskab, kan to metoder anvendes – den skatte-

pligtige og den skattefrie. Den skattepligtige metode sker ved afståelsesprincippet, som var virksomhe-

den solgt til tredjemand, mens den skattefrie metode bunder i successionsprincippet.  

De to metoder vil blive gennemgået i detaljer i de følgende afsnit af opgaven.  

10.1. Skattepligtig virksomhedsomdannelse  

En virksomhedsomdannelse, som ikke anvender principperne i virksomhedsomdannelsesloven (VOL), 

er en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Denne omdannelsesform er baseret på afståelsesprincippet, 

hvilket betyder, at det bliver betragtet som et almindeligt salg af virksomheden til tredjemand, jf. sel-

skabsskattelovens § 4. Alle virksomhedens aktiver og passiver overdrages til selskabet til handelsværdi-

er. Dette betyder, at ejeren overdrager aktiverne (værdierne) i virksomheden til selskabet, og det medfø-

rer realisationsbeskatning på hvert enkelt aktiv.  

Når man omdanner sin virksomhed efter den skattepligtige metode, er der ikke særlige begrænsninger 

for, hvem der kan omdanne virksomheder, i modsætning til hvis man anvender reglerne i VOL27.  

10.1.1. Omregning til kontantværdier  

Når man anvender den skattepligtige metode ved omdannelse af virksomhed, skal alle aktiver og passi-

ver omregnes til kontantværdier, jf. EBL § 4 og AL § 45. Omregningen sker til kursværdien på tids-

punktet for overdragelsen, hvor aktivernes kontantværdi lægges sammen med kursværdien af aktivets 

tilhørende gældspost, jf. AL § 45, stk. 1.   

Hvis overdragelsen af aktiver sker mellem interesseforbundne parter, er det afgjort ved dom, at kursen 

ikke kan værdiansættes lavere end til kurs 80. I TfS 1984, 582 blev det ved Højesteret afgjort, at kursen 

på to gældsbreve skulle sættes op til 80 fra henholdsvis kurs 58 og 62 med det argument, at omdannel-

sen af virksomheden var sket på vilkår, som omdanneren af virksomheden selv kunne fastsætte med 

hensyn til afvikling af resttilgodehavendet28.  

10.1.2. Virksomhedsomdannelse ved apportindskud  

Når der er tale om en skattepligtig virksomhedsomdannelse, vil man ofte se, at disse bliver udført ved 

hjælp af apportindskud, som betyder, at man skyder aktiver og passiver fra den personlige virksomhed 

over i et nyt eller allerede eksisterende selskab.  

Som det fremgår af SL § 35, skal et apportindskud have økonomisk værdi, dvs. de kan ikke bestå i pligt 

til at udføre arbejde eller levere en tjenesteydelse. Hvis selskabet skal stiftes med andre værdier end 
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kontanter, skal der foreligge en vurderingsberetning, jf. SL § 36, hvoraf krav til indhold i denne også 

fremgår.  

10.1.3. Virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft  

I den skattepligtige omdannelsesmetode er der mulighed for, at omdannelsen kan ske med tilbagevir-

kende kraft. Hvis man ønsker dette, er der dog nogle betingelser, der skal opfyldes, og disse fremgår 

SEL § 4, stk. 4. En af betingelserne for at kunne omdanne virksomheden med tilbagevirkende kraft er, at 

dette kun kan ske til et nystiftet danskregistreret ApS eller A/S. Betingelserne for at omdanne virksom-

heden efter disse regler er følgende:  

 Der skal være tale om omdannelse af en personligt ejet virksomhed, hvorfor bestemmelsen om-

fatter både enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, jf. SEL § 4, stk. 4, dog med den 

undtagelse, at der i interessentkredsen ikke må indgå et eller flere selskaber.  

 Der skal være tale om overdragelse af en samlet virksomhed, hvorfor indskydelse af enkeltakti-

ver ikke er omfattet af reglerne. Hvis der er tale om flere selvstændige virksomheder med sam-

me ejer, kan disse omdannes til hver deres selskab, eller det kan besluttes kun at omdanne den 

ene af disse virksomheder og samtidig bibeholde de(n) resterende virksomhed(er) i personligt 

regi.  

 Det er et krav, at der ved omdannelse med tilbagevirkende kraft omdannes til et nystiftet sel-

skab, hvorved man altså ikke kan omdanne til et såkaldt skuffeselskab (erhvervsinaktivt sel-

skab)  

 Ved omdannelsen skal ejeren af den oprindelige personlige virksomhed modtage alle aktierne i 

det nye selskab. Hvis der er tale om flere ejere, altså ved et interessentskab, skal disse aktier 

fordeles i samme forhold, som ejerforholdene var i interessentskabet.  

 Det er tilladt, at en del af vederlaget til virksomhedsejeren ydes som en mellemregning med sel-

skabet.  

 Selskabets regnskabsår skal løbe fra skæringsdatoen, dvs. datoen for den åbningsbalance, der er 

udarbejdet i forbindelse med stiftelsen af det nye selskab.  

 Skæringsdatoen for åbningsbalancen i det nye selskab skal ligge efter udløbet af den tidligere 

personlige virksomheds sidste indkomstår, hvilket almindeligvis vil svare til kalenderåret. Dvs. 

at en omdannelse, som bliver foretaget i eksempelvis maj måned, tidligst kan have en skærings-

dato, der hedder 1. januar.  

 Selskabet skal være stiftet senest 6 måneder efter den valgte skæringsdato. Dette betyder, at en 

omdannelse med skæringsdato d. 1. januar skal være foretaget senest d. 30. juni samme år.  
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 Ejeren af virksomheden skal senest en måned efter stiftelsen indsende en kopi af stiftelsesdo-

kumenterne, samt at selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Dokumenterne, som skal 

indsendes, er følgende29:  

o Stiftelsesdokument  

o Vedtægter for det nye selskab  

o Protokol for den stiftende generalforsamling  

o Åbningsbalance for det nye selskab  

o En vurderingsberetning samt en opgørelse over anparterne/aktiernes anskaffelsessum  

o Bevis for at selskaber er registreret hos Erhvervsstyrelsen  

Dokumentere skal indsendes til mailadressen vol@skat.dk.  

Ovenstående betingelser betyder i praksis, at alle indtægter og udgifter, som er i den mellemliggende 

periode fra 1. januar og frem til stiftelsestidspunktet, vil blive medregnet i selskabets indkomst for det 

første regnskabsår og dermed blive beskattet som selskabsindkomst. Det betyder samtidig, at det er ak-

tiverne og passivernes værdi pr. skæringstidspunktet, som skal lægges til grund i selskabets åbningsba-

lance i virksomhedsomdannelsen.  

Udover dette krav ved omdannelse med tilbagevirkende kraft er der ikke begrænsninger påfor, hvem der 

kan omdanne den personlige virksomhed til et selskab.    

10.1.4. Hel eller delvis virksomhedsomdannelse  

I det skattepligtige omdannelsesprincip er det muligt at omdanne dele af virksomheden, dvs. enkeltakti-

ver. Modsat gælder det i virksomhedsomdannelsesloven § 1, stk. 1, som danner hjemmel for den skatte-

frie virksomhedsomdannelse.   

At omdanne en virksomhed delvist betyder, at man eksempelvis kan indskyde de materielle anlægsakti-

ver i et selskab for sig selv uden at omdanne resten af virksomheden. Dette gælder også for en række 

immaterielle anlægsaktiver, dog ikke goodwill, da dette vil knytte sig til en virksomhed og ikke alene 

kan skabe værdi.   

Ved en delvis virksomhedsomdannelse opstår den mulighed, at ejeren kan bibeholde sin status som 

selvstændigt erhvervsdrivende, hvis de aktiver, der bliver holdt uden for omdannelsen, kan anses som 

værende en selvstændig virksomhed. Hvis ejeren, som omdanner virksomheden, ikke længere driver 

selvstændig virksomhed, vil der ske ophørsbeskatning, når virksomheden omdannes.  

                                                           
29

 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2133285&vId=0  

mailto:vol@skat.dk
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2133285&vId=0


Skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse 
 

Side 27 af 89 

 

Det gælder dog, som nævnt i betingelserne i afsnit 10.4.3, at man ikke kan omdanne en del af en virk-

somhed, hvis omdannelsen skal ske med tilbagevirkende kraft.  

10.1.5. Beskatning 

Når man omdanner sin virksomhed efter det skattepligtige princip, bliver det, som nævnt i de ovenstå-

ende afsnit, betragtet som en afståelse af virksomheden. Dette betyder, at ejeren ved en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse vil blive beskattet af avancen på de enkelte aktiver, herunder goodwill, jf. PSL 

§ 3, stk. 1. Goodwill er en post, der ofte bærer en stor avance, som skal beskattes, da avancen beregnes 

som handelsværdi fratrukket anskaffelsessummen, og denne er nul i den personlige virksomhed.  

Som nævnt i ovenstående afsnit har man efter det skattepligtige princip også mulighed for at omdanne 

enkeltaktiver, og dermed ikke omdanne hele virksomheden. Dette medfører, at omdanneren har mulig-

hed for at opretholde sin status som selvstændigt erhvervsdrivende og dermed fortsat blive beskattet 

efter reglerne i eks. virksomhedsskatteordningen. Dette giver en mulighed for, at ejeren kan udskyde 

beskatningen, hvis virksomhedsskatteordningen stadig anvendes på den resterende del af virksomheden, 

som ikke blev medtaget i omdannelsen.  

Som sagt sker der realisationsbeskatning, når man anvender den skattepligtige metode. Dette betyder, at 

der er brug for likviditet hos ejeren til at betale denne skat. Der er mulighed for at lave et stiftertilgode-

havende, som er et gældsbrev, der bliver tegnet mellem selskabet og virksomheden, hvori selskabet er-

klærer, at skylde ejeren et bestemt beløb. For at et stiftertilgodehavende kan have sin gyldighed, er det et 

krav, at der ligger en aftale om rente og løbetid. Hvis ikke dette krav er opfyldt, men aftalen overholdes, 

vil udbetalingen fra selskabet blive anset som maskeret udbytte, hvorved dette vil blive beskattet som 

almindeligt udbytte30, jf. LL § 16A.   

10.1.6. Vederlæggelse/berigtigelse 

Når en virksomhed bliver omdannet efter den skattepligtige metode, overdrages aktiver og passiver til 

det nye selskab. Til gengæld for dette skal ejeren af den personlige virksomhed vederlægges med akti-

er/anparter i det nye selskab. I den skattepligtige omdannelsesmodel er der som beskrevet ovenfor mu-

lighed for at modtage et såkaldt stiftertilgodehavende som en del af vederlæggelsen.  

Købesummen for de overdragne aktiver kan også berigtiges ved, at den tidligere virksomhedsejer mod-

tager en fordring/gældsbrev. I dette tilfælde skal denne fordring eller gældsbrev værdiansættes efter 

bestemmelserne i Ligningsvejledningen, så det svarer til kursværdien på overdragelsestidspunktet. Der 

skal omregnes til kontantværdier efter reglerne i afskrivningslovens § 45, stk. 1., hvoraf det fremgår, at 
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”anskaffelses- og salgssummer samt godtgørelser og vederlag for aktiver omfattet af denne lov omreg-

nes til kontantværdi, der beregnes ved, at den kontante del af anskaffelsessummen henholdsvis salgs-

summen lægges sammen med kursværdien af aktivets gældsposter”31 samt bestemmelserne i ejendoms-

avancebeskatningslovens § 4, stk. 4., for så vidt angår en eventuel ejendom i virksomheden.  

 

Det skal dog bemærkes, at kursen ikke kan sættes til et niveau under 80, som det ligeledes fremgår af 

Ligningsvejledningens afsnit om afståelse til handelsværdier. Konsekvensen ved denne kontantomreg-

ning fra kurs 100 til kurs 80 er, at der kommer et såkaldt kursnedslag, som skal fordeles på alle avance-

opgørelser for virksomhedens aktiver med undtagelse af likvider, hvorved den skattepligtige avance, 

som skulle betales, kan blive nedsat. Dette betyder også, at eksempelvis afskrivningsgrundlaget for de 

materielle anlægsaktiver i det nye selskab, vil blive mindre. Dette vil umiddelbart være en ulempe for 

selskabet, og en fordel for den sælgende virksomhed, da der vil opstå en skattebesparelse.  

Ifølge KGL § 22, bliver hovedanpartshaveren/hovedaktionæren skattepligtig af de kursgevinster, som er 

ved de løbende afdrag af stiftertilgodehavendet. Den skattemæssige fordel ved kursnedslaget bliver der-

for minimeret i forhold til tidligere, hvor disse udbetalinger var skattefrie.  

10.2. Skattefri virksomhedsomdannelse  

Når man vil omdanne sin personlig virksomhed til et selskab efter reglerne for skattefri virksomheds-

omdannelse er der i forhold til den skattepligtige virksomhedsomdannelse, yderligere regler som skal 

overholdes. Disse regler og krav vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit om skattefri virksom-

hedsomdannelse.  

10.2.1. Krav til en skattefri virksomhedsomdannelse  

For at man kan omdanne sin personlig virksomhed til et selskab, skal der være tale om en reel virksom-

hed på omdannelsestidspunktet. Dvs. at virksomheden skal være etableret og må ikke være opløst på 

omdannelsesdatoen eller på omdannelsestidspunktet. En virksomhed kan godt være i drift, selvom der 

ikke har været konstateret indtjening på selve omdannelsestidspunktet. Eksempelvis hvis man har en 

virksomhed, som producerer en vare, som endnu ikke er solgt, men hensigten er, at varen skal sælges, 

vil virksomheden anses for værende i drift og vil derfor kunne omdannes til et selskab. Endvidere er det 

et krav, at samtlige af virksomhedens aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen, når selve omdannel-

sen foretages. Man skal derfor definere, om der er tale om et aktiv, der tilhører virksomheden, eller om 

der er tale om endnu en selvstændig virksomhed.  

                                                           
31

 Afskrivningslovens § 45 



Skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse 
 

Side 29 af 89 

 

Der er endvidere krav, som vedrører selve omdanneren, altså ejeren af den personlige virksomhed, samt 

krav der vedrører det omdannede selskab. Der er i alt otte krav, som skal opfyldes, før man kan foretage 

en skattefri omdannelse32:  

 Omdanneren, som er den person, der ejer virksomheden, skal være fuldt skattepligtig til Dan-

mark efter VOL § 2, stk. 1, nr. 1, jf. KSL § 133. Det er dog også muligt at omdanne en virksom-

hed, hvis man er bosiddende i et land, der har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med i 

Danmark. 

 Alle aktiver og passiver i virksomheden skal medtages i omdannelsen til et selskab, dog med 

undtagelse af fast ejendom, jf. VOL § 2, stk. 1 nr. 2. Fast ejendom, der benyttes helt eller delvist 

erhvervsmæssigt (blandede ejendom), kan udelades i omdannelsen, da man kan anse ejendom-

men for at være en selvstændig enhed.  

 Omdanner man en virksomhed fra VSO til selskab, kan man som ejer bestemme, om beløb, der 

er hensat til senere faktisk hævning, og beløb på mellemregningskontoen skal holdes uden for 

omdannelsen. Man har muligheden for at tage beløbene med i omdannelsen som et passiv, og de 

bliver dermed medtaget i åbningsbalancen. Dog skal disse beløb være udlignet ved udbetaling til 

ejeren, inden omdannelsen finder sted, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2. 

 Vederlaget fra omdannelsen, som tilhører ejeren, skal ske enten som aktier eller anparter, det vil 

sige, at det ikke er muligt at få vederlag i form af stiftertilgodehavende, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 3. 

Stiftertilgodehavende er kun muligt ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

 Vedlaget for aktier eller anparter, der ydes som vederlag for virksomheden, skal svare til den 

samlede selskabskapital, jf. VOL § 2, stk. 1 nr. 4. 

 Anskaffelsessummen for anparterne eller aktierne må ikke være negativ, og der må ikke være 

negativ indskudskonto. Denne skal være udlignet inden selve omdannelsen foretages, jf. VSL § 

16, stk. 2. og VOL § 2, stk. 1 nr. 5. Det er dog muligt at omdanne en virksomhed med negativ 

indskudskonto, hvis virksomheden året før omdannelsen har anvendt VSO.  

 Omdannelsen kan finde sted senest 6 måneder efter kalenderårets afslutning, også kaldet om-

dannelsesdatoen, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 6. Omdannelsesdatoen er beskrevet i VOL § 3 som den 

dato, som er den efterfølgende dag efter skæringsdato for åbningsbalancen, der udarbejdes i for-

bindelse med omdannelsen. 
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 Virksomheden skal, jf. VOL § 2, stk. 1 nr. 7, indsende kopier, der i selskabslovgivningen er fo-

reskrevet, senest 1. måned efter omdannelsen til skatteforvaltningen. Det er nedenstående do-

kumenter, der skal fremsendes til mailadressen vol@skat.dk: 

o Stiftelsesdokument 

o Vedtægter 

o Vurderingsberetning 

o Åbningsbalance 

o Dokumentation for at selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen, fx et sammenskre-

vet resumé 

o Opgørelse over aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum 

o Opgørelse over udligningsbeløb, hvis den omdannede virksomhed ejes af flere ejere. 

 Hvis der virksomheden overdrages til et allerede eksisterende selskab - det kunne være, hvis et 

selskab køber aktiviteten i en personlig virksomhed - er der flere krav, der skal opfyldes. Sel-

skabet skal være stiftet senest på omdannelsesdatoen, og egenkapitalen skal være intakt og 

fremgå af en bankkonto. Det betyder, at virksomheden ikke har drevet anden aktivitet end for-

rentning af indskudskapitalen. 

 Det sidste krav er, at der endvidere skal afsættes enhver form for skat, der forventes at opstå, når 

selskabet sælges, likvideres eller lign, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 8. Skatten skal afsættes i åbnings-

balancen efter de almindelige danske regnskabsvejledninger. 

Endvidere kan en omdannelse kun foretages af en personligt drevet virksomhed, så længe denne er ejet 

af en person. Der kan ikke ske omdannelse af en personlig virksomhed efter reglerne om skattefri virk-

somhedsomdannelse, hvis virksomheden er ejet eller delvis ejet af et selskab. 

Som det fremgår af ovenstående og af sidste, betyder skattefri virksomhedsomdannelse ikke egentlig 

skattefrihed, men kun en udskydning af skatten. Der skal derfor ved omdannelse efter de skattefriom-

dannelses regler afsættes en udskudt skat i åbningsbalancen. 

Ved omdannelse af en personlig virksomhed efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse vil 

dette ske ved apportindskud af den eksisterende virksomhed i det nystiftede selskab. Det er dog også en 

mulighed at overdrage aktiviteten til et eksisterende selskab. Dette vil vi dog ikke komme nærmere ind 

på, da det ligger uden for vores opgaves rammer.  

mailto:vol@skat.dk
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10.2.2. Virksomhedsomdannelse fra virksomhedsskatteordningen 

Når man omdanner en virksomhed fra virksomhedsskatteordningen, som er tilfældet i vores case, er der, 

ud over tidligere nævnte krav, yderligere nogle krav og betingelser, som skal være opfyldt, før omdan-

nelsen bliver blåstemplet. Disse vil blive gennemgået i de følgende afsnit.  

Udligning af negativ indskudskonto 

Det er et krav for at omdanne en virksomhed i virksomhedsordningen skattefrit til et selskab, at en nega-

tiv indskudskonto er udlignet inden omdannelsen, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, og. VSL § 16, stk. 2. Udlig-

ningen kan ske ved, at ejeren overfører et beløb til virksomheden, der gør, at indeståendet på indskuds-

kontoen bliver 0 eller positiv, jf. VSL § 16, stk. 2. Det er dog også en mulighed at overføre gæld fra 

virksomhedsøkonomien til privatøkonomien, da passivsiden dermed bliver minsket. Det er endvidere en 

mulighed at indskyde flere aktiver til virksomheden, såsom driftsmidler, inventar, biler eller lignende. 

Det kan også være en blandet benyttet ejendom, som dog skal ske efter reglerne i virksomhedsskattelo-

ven34.  

Hensat til senere faktisk hævning og mellemregningskonto  

Når man omdanner sin personlige virksomhed drevet i VSO, er der visse ting, man skal tage stilling til i 

forbindelse med en omdannelse til selskab. F.eks. skal ejeren tage stilling til, om følgende skal indgå i 

omdannelsen: 

 beløb hensat til senere faktisk hævning og 

 indeståendet på mellemregningskontoen 

Det er ejerens valg, om hele beløbet, kun en del af beløbet eller om beløbet slet ikke skal indgå i om-

dannelsen. Vælger ejeren af virksomheden helt eller delvist at holde hensættelser til senere faktisk hæv-

ning og indeståendet på mellemregningskontoen uden for omdannelsen, kan disse beløb indgå som en 

gæld til anpartshaver i åbningsbalancen for selskabet35. 

Hvis ovennævnte beløb ikke medtages i omdannelsen, skal de udbetales til ejeren, inden omdannelse til 

selskab er sket. Bliver beløbet ikke udbetalt inden omdannelsen, skal disse indgå i selskabets egenkapi-

tal. Dette har ingen effekt på selskabet skattemæssigt, men ejeren bliver beskattet af disse hævninger 

som udbytte, når det hæves på et senere tidspunkt. Dvs. hvis ikke beløbene udbetales inden omdannel-

sen, skal beløbene medtages på selskabets egenkapital, og denne bliver dermed højere. Det medfører, at 
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de aktier eller anparter, som ejeren modtager som vederlag for virksomheden, dermed får en større vær-

di36. 

Konto for opsparet overskud 

Når reglerne i virksomhedsomdannelsesloven anvendes, kan ejeren af virksomheden vælge at lade inde-

stående på konto for opsparet overskud indgå helt eller delvist i omdannelsen, ligesom beløb hensat til 

senere hævning og mellemregning. Hvis konto for opsparet overskud indgår i omdannelsen, får det den 

skattemæssige anskaffelsessum på aktier eller anparterne til at blive mindre, jf. VSL § 1637. 

Hvis virksomhedsejeren kun vælger, at noget af saldoen på konto for opsparet overskud skal indgå i 

omdannelsen, er det den del af det opsparede overskud, der er optjent først, som kommer med i omdan-

nelsen. Hvis aktiernes/anparternes anskaffelsessum ikke bliver nedsat, skal indestående på konto for 

opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat regnes med til den personlige indkomst i omdannelse-

såret38.  

Når man foretager en skattefri virksomhedsomdannelse, men f.eks. ikke tager en ejendom med i omdan-

nelsen, kan anparterne/aktiernes anskaffelsessum kun nedsættes med en forholdsmæssig andel af konto 

for opsparet overskud, da man skal beregne, hvor stor en andel af overskuddet der stammer fra ejen-

dommen, og hvor meget der stammer fra driften. Den andel af overskuddet beregnes som forholdet mel-

lem kapitalafkastgrundlaget ultimo, som vedrører den del af virksomheden, som omdannes, og kapital-

afkastgrundlaget i alt39. Beregningen ser ud som følgende: 

𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 ∗ 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑣𝑒𝑑𝑟. 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑓 𝑣𝑖𝑟𝑘. 𝑠𝑜𝑚 𝑜𝑚𝑑𝑎𝑛𝑛𝑒𝑠

𝑑𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑙𝑎𝑔
 

Det er dog også en mulighed for omdanneren, at hvis hele virksomheden omdannes, men man ikke øn-

sker at få det opsparede overskud med i omdannelsen eller få det til beskatning som personlig indkomst, 

kan man investere i en udlejningsejendom, parkeringsplads eller lignende og fortsætte med det nye aktiv 

i virksomhedsskatteordningen og opnå den fordel ikke at skulle hæve det opsparede overskud, som er 

opstået fra den tidligere virksomhed.  

10.2.3. Successionsprincippet   

Når virksomheden overdrages ved succession, betyder det, at overdrageren ikke bliver beskattet af sin 

fortjeneste ved overdragelsen. I stedet indtræder (succederer) erhververen (selskabet) i overdragerens 
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skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt. 

Erhververen overtager i princippet en udskudt skat, der svarer til den skattebesparelse, som overdrage-

ren opnår40.  

Virksomhedens aktiver og passiver, som selskabet overtager fra den personlige virksomhed i forbindel-

se med omdannelsen, skal ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst behandles, som om de er 

erhvervet af selskabet på de tidspunkter og for de anskaffelsessummer, som den personlige virksomhed 

oprindeligt har erhvervet dem, jf. VOL § 6, stk. 1, 1. pkt. Hvis ejeren af den oprindelige virksomhed før 

omdannelsen har foretaget skattemæssige afskrivninger eller nedskrivninger, anses disse for at være 

foretaget af selskabet i de pågældende indkomstår for omdannelsen, jf. VOL § 6, stk. 1, pkt. 241.  

Dog gælder skattemæssig succession ikke på fordringer og gæld, som ved eventuel afhændelse eller 

indfrielse til kursværdi på omdannelsestidspunktet ikke ville have udløst beskatning eller fradrag hos 

den tidligere ejer. Disse fordringer og gældsforpligtelser anses for erhvervet på dagen for omdannelsen 

med den gældende kursværdi på dette tidspunkt. Beskatningen eller fradraget sker efter reglerne i KGL, 

jf. VOL § 6, stk. 142. 

Personer og personlige virksomheder bliver beskattet af realisationsprincippet på fordringer og gæld, 

hvorimod selskaber beskattes efter lagerprincippet, hvorfor der sker et naturligt skift i omdannelsen fra 

realisationsprincip til lagerprincip for et aktivs eller passivs vedkommende. Selskabet anses her for at 

have erhvervet eller påtaget sig forpligtelsen for de pågældende aktiver og passiver på omdannelsesda-

toen., jf. VOL § 6, stk. 1, 4. pkt. Endvidere succederer selskabet i den personlig virksomheds anskaffel-

sessummer43. 

Udgifter til stempel, tinglysning og eventuelt omlægning af lån mv., som sker i forbindelse med omdan-

nelsen, kan tillægges de skattemæssige værdier for de aktiver, der indgår i virksomhedsomdannelsen, 

som var det sket som et salg til tredjemand. Det betyder, at de skattemæssige værdier får en højere vær-

di, da omkostningerne tillægges aktivets værdi og hermed opnås et højere afskrivningsgrundlag44.  

Hvis der har været en ejendom i den personlige virksomhed, som har været anvendt både privat og er-

hvervsmæssig, og som tages med i omdannelsen, er denne betegnet som en blandet benyttet ejendom og 

er ikke omfattet af virksomhedsomdannelseslovens regler, fordi der ikke er tale om overdragelse af en 

del af en virksomhed. Den private del af ejendommen kan ikke medtages i omdannelsen og kan ikke 
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indgå i selskabet. Dermed er det kun den del af et blandet benyttet aktiv/ejendom, der anvendes er-

hvervsmæssigt, selskabet succederer i ved omdannelsen. Når aktivet/ejendommen overdrages til selska-

bet, ændrer aktivet status fra blandet benyttelse til udelukkende erhvervsmæssig benyttelse. Den del af 

driftsmidlets eller ejendommens ikke-afskrevne værdi, der vedrører den erhvervsmæssige andel, tillæg-

ges selskabets driftsmiddelsaldo eller ejendommens værdi45. 

10.3. Faldgruber ved virksomhedsomdannelse  

Som det tydeligt fremgår af ovenstående, men også af de efterfølgende afsnit vedrørende værdiansættel-

se, er en virksomhedsomdannelse, hvad end den er skattefri eller skattepligtig, en kompliceret opgave.   

For at få fokus på nogle af de mest almindelige og mest vanskelige problemstillinger i forbindelse med 

virksomhedsomdannelser har vi udarbejdet nogle spørgsmål til forskellige fagfolk for at opnå et kend-

skab til netop disse, jf. bilag 2. Dette er en yderst interessant vinkel for os selv og for læserne af denne 

opgave, da denne netop er tænkt som en guide til revisorer med 4-5 års erfaring. 

Som sagt har vi spurgt revisorer og skattemyndighederne om, hvor der bliver lavet flest og størst fejl, 

når det handler om virksomhedsomdannelse. Baseret på vores gennemgang af teorien bag omdannel-

sesmetoderne, må vi konkludere, at det er meget komplekst, hvorfor det naturligt er et område, hvor der 

sker en del fejl. Vores intention med dette afsnit er derfor at få et overblik over, hvilke fejl der bliver 

lavet, og hvordan man kan afhjælpe dem i fremtiden. I de følgende to afsnit vil problemstillingerne og 

besvarelsen af spørgsmålene fra henholdsvis revisorer og skattemyndighederne blive behandlet.   

10.3.1. Revisorernes rolle ved virksomhedsomdannelse  

Vi har som det fremgå af ovenstående haft kontakt til revisorer for at finde ud af, hvad revisors rolle er i 

forbindelse med en virksomhedsomdannelse, samt hvor det er, revisor har erfaring med, at der er udfor-

dringer. De stillede spørgsmål fremgår af bilag 2 og omhandler bl.a. den overordnet del af omdannelsen 

samt alternativer til omdannelsen og behandlingen af goodwill.  

Når man som revisor skal hjælpe en klient med at omdanne sin personlige virksomhed til et selskab, er 

det vigtigt at bemærke, at det er klientens valg, om denne ønsker at anvende den skattefrie eller den 

skattepligtige model. Revisor kan ikke vælge for klienten, men revisors rolle er at være klientens rådgi-

ver og opstille fordele og ulemper samt være den rådgivende part. 

Som revisor kan man ikke generalisere klienter og sige, at der er én løsning, som er mest fordelagtig for 

alle. Det er derimod et krav til rådgiveren, at vurdere den enkelte klient muligheder og behov, og på den 

baggrund give klienten det bedste udgangspunkt for at omdanne virksomheden optimalt. Man er ligeså 
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nødt til at lave beregningerne for begge omdannelsesmetoder, inden man opstiller et endeligt forslag for 

klienten.  

For at vurdere den enkelte virksomhed, er det vigtigt, at man går ind og vurderer sammensætningen af 

virksomhedens aktiver og passiver, da dette har stor indflydelse på, hvad der er mest fordelagtigt i for-

bindelse med omdannelsen, bl.a. ved beregningen af goodwill, som bliver behandlet i nedenstående 

afsnit og ved en ejendom.  

Det betyder, at man som revisor skal se på aktivmassens størrelse og værdi, da denne skal optages til 

handelsværdier – dog visse dele til regnskabsmæssige værdi. Hvis man omdanner en virksomhed med 

meget få aktiver og uden ejendom, bliver avancebeskatningen alt andet lige mindre, og man skal som 

revisor derfor gøre det klart for klienten, at der kan være en fordel ved at anvende den skattepligtige 

model, hvis virksomhedsejer eller det nye selskab har likvider til at betale skatten. 

Revisorerne fremhævede, at det mange gange er deres opgave at fremlægge muligheden overfor klien-

ten omkring omdannelse af virksomheden. I de tilfælde hvor klienten får en god forretning og tjener 

gode penge, kan det være en god idé at omdanne sin virksomhed til et selskab. Dog er der nogle klien-

ter, som ikke ønsker, at omdanne deres virksomhed til et selskab på grund af konkurrencemæssige over-

vejelser, da selskabers regnskaber skal offentliggøres. De fleste revisorer, som vi har spurgt, har ikke 

haft oplevelser, hvor virksomhedsejeren fravalgte en virksomhedsomdannelser på grund af, at fremtidi-

ge regnskaber for selskabet skal offentliggøres. En af de forespurgte havde dog, på en større klient, op-

levet at virksomhedsomdannelsen ikke blev gennemført grundet konkurrencehensyn, da virksomheden 

havde en stor kunde, som han ikke ønskede, skulle kunne se hans regnskaber. Klientens argument for 

ikke at omdanne gik på, at dette måske ville medfører problemer i fremtiden for ham, når de skulle for-

handle kontrakter imellem hinanden, da kunden ved hjælp af det offentliggjorte regnskab, havde mulig-

hed for at vurdere den finansielle situation hos det nye selskab.  

Ovenstående eksempel viser tydeligt, at når der er tale om virksomhedsomdannelser, er det ikke kun 

regnskabstal og skat, der påvirker omdanneren i beslutningsprocessen. Det er derfor vigtigt, at man som 

rådgiver, tænker tankerne for klienten, og forsøger at forudse alle konsekvenser (og muligheder) ved en 

omdannelse af virksomheden.  

Når klienten har besluttet sig for at han/hun vil omdanne sin virksomhed, var vi interesseret i at finde ud 

af, hvilke udfordringer der er i forbindelse med den skattefrie virksomhedsomdannelse. Vi spurgte der-

for de udvalgte revisorer, om hvilke erfaringer de havde.  
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De fleste revisorer var inde på, at der er mange udfordringer som rådgiver omdannelsesprocessen. Udø-

ver revisor forkert rådgivning kan dette i værste tilfælde medføre, at den ellers skattefrie omdannelse 

bliver skattepligtig. Fejlen kan opstå i de papirer, der skal indsendes til SKAT, eller det kan være fejl i 

de opgørelser, som skal foretages. De sager, hvor der sker fejl i beregningen af goodwill eller beregnin-

gen af anparternes anskaffelsessum, og som har konsekvenser for virksomhedsejeren, kan medfører 

erstatningssager mod revisorerne.  

Endvidere ses det også, at der i omdannelses processen sker fejl i indberetning af moms og andre afgif-

ter til det offentlige. Problematikken opstår i det, at der indberettes moms og afgifter på det gamle CVR-

nummer, som er tilknyttet til den gamle personlige virksomhed. Når der omdannes til et selskab, kræves 

det, at der sker omregistrering, således at selskabet får et nyt CVR-nummer.  

Når de indledende processer er overstået omkring rådgivningen, kommer selv opgørelserne at virksom-

hedens værdier, herunder goodwill. Nu findes der forskellige metoder til at fastsætte goodwill på, så vi 

spurgte derfor, hvad almindelig praksis hos de adspurgte revisorer var.  

De fleste revisorer anvender skemaløsningsmodellen, som er baseret på goodwillcirkulæret. Det er dog 

som udgangspunkt en konkret vurdering der ligger til grund for, hvordan goodwill opgøres. I de fleste 

tilfælde ender det dog med, at det er TSS-cirkulære 2000-10, der finder anvendelse. Men det er ikke 

altid denne rette model at anvende, idet der findes specielle beregningsmodeller af goodwill som anven-

des til læger, tandlæger (og andre ”hvide kitler”) samt til revisionsbranchen og andre brancher.  

SKAT har udmeldt, at TSS-cirkulæret ikke længere er det officielle beregningsværktøj til goodwill, men 

at man derimod skal til at benytte sig af modeller som DCF-modellen eller P/E-modellen. Disse model-

ler baserer sig på fremtidige forventede tal, og ikke på historiske tal. Det betyder, at klienten skal udar-

bejde budgetter for fremtiden, som revisor skal beregne goodwill ud fra. Dette gør det betydelig sværere 

og langt mere usikkert, end at beregne det på historiske tal. Derfor gør de udspurgte revisorer oftest det, 

at de beregner goodwillen ud fra en af ovenstående modeller, og herefter beder om et bindende svar fra 

SKAT. Denne proces med goodwill, bindende svar mv., forlænger selve processen af omdannelsen. Det 

skal dog slås fast, at goodwillcirkulæret ikke forsvinder, men der er kommet nye metoder, som SKAT 

mener, er mere anvendelige og korrekte.   

Som afslutning på området omkring goodwill, ville vi høre om den goodwill som revisorerne hjælper 

klienterne med, om den altid er identisk med handelsværdien. Samtlige revisorer udtalte, at den bereg-

nede goodwill sjældent er identisk med handelsværdien. Revisorerne mente, at et af de største problemer 

i den forbindelse er, at i mindre virksomheder - som typisk er de virksomheder som omdannes - er virk-

somhedens indtjening bundet op på én person, nemlig virksomhedsejeren. Hvis han/hun ikke er der, er 



Skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse 
 

Side 37 af 89 

 

der ingen virksomhed og derfor ingen fremtidig indtjening, som goodwill jo er et udtryk for. Det betyder 

groft sagt, at der indregnes et aktiv i selskabet, som er betinget af, at virksomhedsejerens fremtidige 

engagement i virksomheden. Dette er faktisk i strid med Selskabslovens § 35. I selskabslovens § 35 står 

der ” Indskud i andre værdier end kontanter, dvs. apportindskud, skal have en økonomisk værdi og kan 

ikke bestå i pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse”46. Det betyder, at falder virksom-

hedes ejerens engagement, så har goodwillen dybest set ingen værdi og kan derfor ikke indregnes. Dette 

kan i praksis give revisorer et problem med værdiansættelse af goodwill, da denne jo i disse baseres på 

én person, da de virksomheder der omdannes oftest er enkeltmandsvirksomheder. Dette er en særdeles 

spændende problematik som revisor står overfor, men som han/hun ikke kan gøre noget ved.  

Dog skal det nævnes, at der i de tilfælde, hvor det er en større virksomhed som omdannes og hvor virk-

somhedens drift ikke udelukkende hviler på én persons skuldre, vil goodwillberegningen også kunne 

afvige fra en konkret handelsværdi. Det skyldes, at goodwill er udtryk for en kapitalisering af den frem-

tidige indtjening i selskabet. Afvigelsen stammer oftest fra, at beregningen er baseret på historiske resul-

tater og ikke på forventede resultater, som tidligere nævnt.  

Vi var også interesseret i at finde ud af, om revisorerne har haft udfordringer med opgørelse af moms, 

likvider, opsparet overskud osv., i en omdannelse hvor der både har været f.eks. en ejendom og virk-

somhedsdrift. De fleste af de udspurgte revisorer havde aldrig stået i sådanne en situation, at en igang-

værende virksomhed ikke skulle omdannes helt med samtlige aktiver og passiver.  

Revisorerne var ligeledes inde på, at såfremt man ønsker at omdanne sin virksomhed uden ejendom kan 

dette være en udfordring, da ejendommen typisk fylder meget i kapitalafkastgrundlet, hvilket medfører, 

at der kan medtages mindre andel af opsparet overskud i selve omdannelsen. Revisorenerne ville derfor 

opfordre til, at hvis man som virksomhedsejer går med tanken om at omdanne sin virksomhed, men at 

man vil overveje ikke at medtage ejendommen, så bør virksomhedsejeren opdele bogholderiet således, 

at drift og ejendom har hver sin bankkonto, hver sine momskonti osv. Hvis man har disse ting på det 

rene inden omdannelsen sker, gør det, det meget nemmere at omdanne. Dog er det fortsat en udfordring 

i selve omdannelsen, at andelen af det opsparede overskud forbliver lavere, hvis man ikke medtager 

ejendommen.  

Et ydereligere bemærkning fra revisorerne var også, at man kunne omdanne hele virksomheden og der-

efter splitte selskaberne op således, at man har et driftsselskab og et ejendomsselskab.     
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Som det fremgår at ovenstående, kan det konkluderes, at revisorer generelt ikke synes at håndtering af 

goodwill er særlig nemt, da der er en del steder man kan lave i selve beregningen. Endvidere skal man 

tage stilling til, om den goodwill man beregner sig frem til, om den værdi er realistisk. Der skal ligele-

des tages stilling til, om den beregnede goodwill udelukkende kan baseres på virksomhedsejerens arbej-

de og engagement, og om det overhovedet er tilstrækkeligt til, at beregne goodwill? Endvidere skal re-

visorerne på banen længe før virksomhedsejeren vælger at omdanne, således at man kan rådgive kunden 

bedst mulig i dennes beslutning. Ovenstående er én af de problemstillinger revisor står overfor ved en 

virksomhedsomdannelse. 

I forlængelse af det ovenstående afsnit, spurgte vi revisorerne om hvor tit de laver omdannelser med 

brug af kombinationsløsninger, forstået på den måde, hvor virksomhedsejer vil foretage en aktieombyt-

ning, spaltning, generationsskifte eller lign. Der var blandede svar på dette punkt, nogle revisorer brugte 

udelukkende kombinationsløsninger, andre bruger dem aldrig. Dog var de fleste inde på, at det i de fle-

ste tilfælde ikke er det som klienten efterspørger til at starte med. Normalt vil klienten vælge, at lade 

virksomheden komme godt i gang inden der foretages yderligere omstruktureringer. Som tidligere 

nævnt er aktieombytning typisk noget der anvendes ved en kombinationsløsning, men denne foretages 

som udgangspunkt ved ansvarsbegrænsningen, generationsskifte eller ved udvidelse med andre aktivite-

ter.  

Som afslutning på vores spørgsmål til revisor, havde vi et par spørgsmål der ville kunne stille en om-

dannelse i perspektiv til andre alternativer. Med dette havde vi tænkt, om eksempelvis indskydelse på 

pension ville være et alternativ til virksomhedsomdannelse. De fleste revisorer mente ikke, at der er tale 

om et alternativ, men mere om et supplement. Men for at indskyde på pension skal der være en del li-

kviditet, og den likviditetsbelastning er typisk det man vil undgå med anvendelse af reglerne om skatte-

fri virksomhedsomdannelse, hvorfor dette er modsatrettet.  

Havde virksomhedsejeren de likvide midler, ville muligheden for en skattepligtig omdannelse måske 

være et endnu bedre alternativ til den skattefrie omdannelse. Revisorerne vil altså ikke anbefale indsky-

delse på pension i stedet for at omdanne virksomheden. Til gengæld, er det et godt alternativ, hvis man 

ophører med sin personlige virksomhed, og opsparet overskud, likvider mv. skal udbetales. Man skal 

dog i en sådan forbindelse sætte sig dybere ind i, hvordan pensionsreglerne fungerer, da der er regler 

eksempelvis på visse ordninger er grænser for, hvor meget der kan indskydes årligt.  

Vi spurgte som sidste spørgsmål revisorerne, om de mente at den nye L200 vil få flere virksomhedsejere 

til at omdanne deres virksomhed. Ingen revisorer mente, at denne nye lov vil få antallet af omdannelse 

til at stige. Det skyldes at, L200 rammer anvendelsen af virksomhedsordningen, således at VSO kom-



Skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse 
 

Side 39 af 89 

 

mer til at ligne selskaber mere, specielt i forhold til behandling af hævninger og sikkerhedsstillelser. 

Man kan sige, at nogle af de huller der var i VSO er lukket, så det bliver mindre attraktivt at anvende 

VSO. Reglerne i selskabsregi giver dog ikke mulighed for de dispositioner som lukkes via L200, da 

disse dispositioner i selskabsregi vil blive betragtet som ulovlige aktionærlån.  

10.3.2. Skattemyndighedernes rolle i virksomhedsomdannelsen  

Vores spørgsmål vedrørende skattemyndighederne, er besvaret af medarbejdere i virksomhedsomdan-

nelsesgruppen i SKAT Erhverv, Fonde og Koncerner Øst. De medarbejdere vi har forespurgt, ønsker 

ikke at fremgå med navn.  

I vores kommunikation med skattemyndighederne har vi som forventet fundet ud af, at der er rigtig 

mange frister og krav, som skal overholdes, når der foretages en virksomhedsomdannelse, omend den er 

skattefri eller skattepligtig. Man kan sige, at der som udgangspunkt er endnu flere frister at overholde, 

når der er tale om en skattefri virksomhedsomdannelse, idet den skal laves inden for en bestemt periode 

af året, nemlig inden 30. juni.  

Ifølge de forespurgte medarbejdere hos SKAT er der faktisk en del områder, som de vil betegne som 

typiske fejl og mangler – ikke sagt at de alle forekommer i de samme sager, men at det generelt er de 

fejl, som revisorer og andre, der arbejder med den enkelte virksomhedsomdannelse, begår. Som den ene 

forespurgte medarbejder hos SKAT siger, kan der begås fejl i hele området, der omhandler virksom-

hedsomdannelse, dvs. VOL § 1 – 4.  

For overblikkets skyld vil vi forsøge at behandle problemstillingerne i dette afsnit i samme rækkefølge, 

som en praktisk omdannelse vil ske. Dvs. at vi først vil behandle rådgivningsdelen, herefter problemstil-

linger med ophør af virksomhedsskatteordningen osv.  

Et af vores spørgsmål var, hvor i processen med en virksomhedsomdannelse, der typisk sker fejl, jf. 

bilag 2. Svaret var meget enkelt og logisk – indkomståret inden omdannelsen. Det er erfaringen hos 

SKAT, at der er en del fejl og problemstillinger vedrørende det sidste indkomstår i den personlige virk-

somhed, som ikke bliver gennemarbejdet grundigt nok. Dette kan bl.a. være en opgørelse over, hvem 

der reelt er kreditorer og debitorer hos virksomheden, og om de alle er interesseret i at indgå i omdan-

nelsen. En årsag, til at de ikke indgår, kan være vilkår som gør, at de ikke kan indgå eller forhold, som 

udelukker en omdannelse. Disse forhold kunne eksempelvis være, om kreditoren er villig til at samar-

bejde med et selskab i stedet for en personligt drevet virksomhed (pga. hæftelsesreglerne), eller om kon-

trakter, som er indgået, kan indgå i et kapitalselskab. 

SKAT mener samtidig, at denne problemstilling relativt let kan løses, idet man som rådgiver laver et 

checkskema over alle de problemstillinger, som virksomhedsomdannelsesloven omhandler. Her skal vi 
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være opmærksomme på, at det kun er virksomhedsomdannelse efter den skattefri metode, som tager 

udgangspunkt i virksomhedsomdannelsesloven.  Samtidig er det også vigtigt, at en omdannelse ikke 

bliver lavet impulsivt, men er grundigt overvejet – både fra rådgiverens og omdannerens side.  

I forlængelse af ovenstående oplyser SKAT, at der også relativt ofte er fejl og/eller mangler i nogle af de 

mange opgørelser, som skal beregnes ved en omdannelse. Dette kan eksempelvis være i opgørelsen af 

det opsparede overskud, hvor der enten bliver beregnet for lidt eller for meget i virksomhedsskatteord-

ningen. Når vi bevæger os over i selve omdannelsen og skal opstille det nye selskabs åbningsbalance, er 

der mange opgørelser, som skal laves, f.eks. ejendomsavance, herunder genvundne afskrivninger, 

goodwill mv.  

Netop disse to ovenstående områder er også dem, som efter vores begrænsede erfaring er meste vanske-

lige, fordi der er mange faktorer i beregningerne. I forbindelse med goodwillen er det også skattemedar-

bejdernes erfaring, at der tit er fejl ved opgørelse af udskudt skat af goodwill.  Goodwill værdiansættes 

til handelsværdi, hvilket dog ofte er meget vanskeligt, da der kan være mange opfattelser af, hvor meget 

merværdi virksomheden har, og hvor stor ”ekstra pris” der skal betales for denne. Derfor bliver goodwill 

ofte beregnet ud fra TS-cirkulære 2000-10 eller eventuelt værdiansættelsescirkulæret fra TP-cirkulæret 

fra 2009.  

Det er opfattelsen hos SKAT, at der generelt er en del fejl i opgørelsen og værdiansættelsen af aktiverne 

i virksomhederne, eller at man glemmer aktiver – eksempelvis blandet benyttede driftsmidler.  

En virksomhedsomdannelse i sig selv kan være kompliceret, men når der er tale om en delomdannelse 

eller en omdannelse fra et interessentskab, opstår der mange flere problemstillinger og dermed også 

større risiko for fejl. Fejl, der ofte bliver begået vedrørende delomdannelser, ifølge SKAT, er forkert 

opgørelse eller fordeling af opsparet overskud, som skal opgøres forholdsmæssigt i den virksomhed, der 

skal omdannes, og den/de der ikke skal, eller hvis omdannelsen sker til flere forskellige selskaber. I 

forbindelse hermed ser man også fejl vedrørende opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget samt udlignin-

gen af negativ indskudskonto, som skal ske inden omdannelsen. De ser også, at den negative indskuds-

konto er blevet indbetalt året forinden omdannelsen, men at dette er sket på et forkert grundlag.   

I selskabets åbningsbalance kan der både indgå en mellemregning og et stiftertilgodehavende, som be-

skrevet i afsnittet om skattepligtig virksomhedsomdannelse. Når der er tale om virksomhedsomdannelse 

fra virksomhedsskatteordningen, skal man som rådgiver dog være opmærksom på, at der kan indgå en 

mellemregning med anpartshaver/aktionær, men ikke et stiftertilgodehavende.  

Vedrørende den skattefri virksomhedsomdannelse, som kan ske med tilbagevirkende kraft, er det et 

særligt krav, at omdannelsen skal ske inden d. 30. juni, da omdannelsen højest kan ske 6 måneder efter 
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det senest afsluttede indkomstår, som for personer er kalenderåret. SKAT ser dog en del skattefrie virk-

somhedsomdannelser, som ikke har overholdt denne frist, og derfor risikerer at blive skattepligtige. 

Samtidig med, at fristerne selvfølgelig skal overholdes, er der desuden en del dokumenter, såsom ved-

tægter, stiftelsesdokument mv., som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og andre offentlige instanser. 

Myndighederne oplever en del gange, at disse frister ikke bliver overholdt, eller at dokumenterne ikke er 

udarbejdet korrekt. Når disse fejl sker, kan de i de fleste tilfælde løses, enten ved at der bliver tilladt en 

omgørelse af omdannelsen, enten fuldt eller delvist. Ved en fuld omgørelse af en virksomhedsomdan-

nelse, hvor stifterene af selskabet bliver stillet, som om der aldrig har været en omdannelse, hvorved 

man starter helt forfra. En delvis omgørelse er derimod en form for reparation, eksempelvis hvis en bil, 

som skulle medtages, ikke er blevet det, kan den uden andre konsekvenser for omdannelsen nu medta-

ges, og stifteren bliver herefter beskattet af fri bil. Det er hovedreglen, at disse løsninger anvendes i om-

dannelserne, men der er selvfølgelig også eksempler, hvor det ikke kan lade sig gøre, og omdannelsen 

bliver underkendt.  

11. Værdiansættelse  

Indtil nu har vi i opgaven gennemgået teorien bag de to virksomhedsomdannelsesmetoder, så det mest 

grundlæggende er gennemgået. I dette afsnit vil vi lave en dybere gennemgang af, hvordan de enkelte 

aktiver og passiver bliver værdiansat i forbindelse med omdannelsen. Vi vil især lægge vægt på værdi-

ansættelsen af goodwill og på virksomhedens ejendom, da det baseret på det ovenstående er de områder, 

hvor der identificeres flest fejl og mangler. Dette skyldes, at der i de forskellige opgørelser af disse akti-

ver er mange elementer, hvori der kan ske fejl. Herudover vil vi selvfølgelig også gennemgå de øvrige 

aktiver i balancen samt gælds- og passivposterne.  

11.1.  Goodwill 

Goodwill er en del af de immaterielle anlægsaktiver og kan udgøre en væsentlig andel af et selskabs 

balancesum. Da goodwill har så stor betydning for omdannelsen, er det særdeles vigtigt, at værdansæt-

telsen af goodwill er korrekt, også kombineret med at den som udgangspunkt er svær at værdiansætte. 

Goodwill defineres som forskellen mellem købsprisen på virksomheden og den bogførte værdi på virk-

somhedens aktiver, dvs. den merværdi man betaler for virksomheden.  

Der stilles krav om, at alle erhvervede immaterielle aktiver indregnes som aktiv i balancen. Det medfø-

rer, at goodwill, der vedrører erhvervelsen af en virksomhed eller en aktivitet, skal indregnes i balancen. 
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Kun erhvervet goodwill kan indregnes, dvs. at ingen former for internt oparbejdet goodwill kan indreg-

nes i balancen, da det vurderes at sådanne aktiver er besværlig at måle pålideligt47. 

11.1.1. Værdiansættelse af goodwill  

Når der handles mellem interesseforbundne parter, værdiansættes virksomhedens aktiver efter et skøn 

over handelsværdien under hensyntagen til de konkrete omstændigheder. Det er i den forbindelse, at 

goodwill opstår, da der som oftest er forskel mellem aktivernes bogførte værdi og handelsværdien. Der 

er i visse brancher kutyme for værdiansættelse af goodwill ved overdragelse mellem uafhængige parter. 

De samme kutymer kan ligeledes danne grundlag for værdiansættelse ved overdragelse mellem parter 

med interessefællesskab. Det er i situationer, hvor der ikke foreligger branchekutymer eller andre holde-

punkter for værdiansættelsen af goodwill, at beregning af goodwill bliver foretaget på baggrund af TSS-

cirkulæret 2000-10, som er udarbejdet af SKAT48. Vi vil gennemgå denne model mere detaljeret i det 

efterfølgende, og vi har endvidere foretaget beregning af goodwill efter samme model for casevirksom-

heden.  

Det skal samtidig oplyses, at SKAT har offentliggjort en ny beregningsmodel til værdiansættelse af 

goodwill, som kaldes for ”Transfer pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse af 21.08.09”49. 

Der er fra SKAT’s side lagt op til, at den ”klassiske” værdiansættelses model TSS-cirkulæret 2000-10 

fremadrettet udelukkende skal anvendes på små virksomheder, som oftest har stabil indtjening og be-

grænsede immaterielle aktiver.  

Fremadrettet skal man værdiansætte goodwill på baggrund af budgetter, ud fra hvilke man skal tilbage-

diskontere de fremtidige forventede resultater til nutidsværdi, og derved værdiansætte goodwill ud fra 

den. Denne model kaldes for ”DCF-model”, hvor DCF er en forkortelse for "Discounted Cash Flow" - 

en diskonteret pengestrøm50. DCF-modellen er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, hvor værdi-

en af en virksomhed, et aktiv eller et forretningsprojekt opgøres som den tilbagediskonterede værdi af 

de forventede fremtidige frie pengestrømme, der kan henføres til det pågældende værdiansættelsessub-

jekt51.  

Det er vores vurdering, at denne model vil give udfordringer for de virksomhedsejere, der ikke laver 

budgetter for deres personlige virksomheder. Endvidere vurderer vi, at der er stor risiko for, at goodwill 

vil blive værdiansat forkert, da budgettet udelukkende er et estimat og ikke et reelt holdepunkt. Det er 
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vores vurdering, at den første goodwillberegning er bedst, da denne tager udgangspunkt i reelle resulta-

ter i en periode på 3 år. Dog er udfordringen ved TSS-cirkulæret 2000-10, at det er baseret på historiske 

tal, og goodwill skal beregnes på fremtidig indtjening.  

Vi har valgt i opgaven at anvende TSS-cirkulæret 2000-10, da det er en lille virksomhed, der omdannes 

i vores case, og at der ikke er immaterielle anlægsaktiver, og da der ej heller er udarbejdet budgetter. 

Som tidligere nævnt er der visse brancher, hvor der er fast kutyme for, hvordan goodwill værdiansættes. 

For eksempel kan goodwill opgøres på baggrund af en virksomheds bruttoomsætning og ikke årets re-

sultat. Ved beregning af goodwill baseret på baggrund af en virksomheds bruttoomsætning, vil det være 

muligt, at der opstår goodwill, selvom virksomheden genererer underskud. Brancher med en fast bereg-

ningskutyme er bl.a. lægevirksomheder, tandlægevirksomheder og revisionsvirksomheder52.  

I denne opgave beregnes goodwill på en virksomhed, hvor der ikke foreligger en fast kutyme for, hvor-

dan goodwill værdiansættes, og derfor vil vi gennemgå den model, der som regel bruges ved beregning 

af goodwill, som angivet af Ligningsrådet.   

11.1.2. Beregningsmodellen  

Beregningsmodellen er en standardiseret beregning af goodwill, som er baseret på historiske regnskabs-

oplysninger. Der kan i nogle tilfælde være omstændigheder, der gør beregningsmodellen mindre anven-

delig. I de tilfælde skal man korrigere resultatet, således at den endelige beregnede værdiansættelse 

skønsmæssigt svarer til den pris, som en uafhængig tredjemand antages at ville betale for goodwill un-

der de foreliggende omstændigheder. Når man anvender beregningsmodellen er det således vigtigt, at 

der tages stilling til, om beregningsmodellen giver en realistisk værdiansættelse af goodwill, samt om 

der i den pågældende situationen er omstændigheder, der skal tages højde for i beregningen53.  

11.1.2.1. Grundlag for beregningen 

Ligningsrådet har valgt, at det gennerelle grundlag for beregningen af goodwill er de regnskabsmæssige 

resultater før skat for de seneste 3 regnskabsår opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven. Hvis en virk-

somhed ikke udarbejder et årsregnskab efter årsregnskabsloven, skal man i stedet tage udgangspunkt i 

virksomhedens skattepligtige indkomst for de seneste 3 indkomstår. Endvidere har en virksomhed, der 

ikke udarbejder årsregnskab, mulighed for at vælge at opgøre et regnskabsmæssigt resultat for de sene-

ste 3 indkomstår og anvende dette som udgangspunkt for beregningen i stedet for den skattepligtige 

indkomst. Denne mulighed og disse resultater er ikke så hyppigt anvendt, da der som regel skal laves 
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flere beregninger. Det kan derfor være nødvendigt at medtage flere års resultater for at få et bedre bille-

de. Det gøres for at få en mere korrekt opgørelse af de regnskabsmæssige afskrivninger. 

11.1.2.2. Regulering af resultaterne i de enkelte år 

Hvis man vælger at benytte sig af de seneste 3 års resultater før skat, skal man korrigere for nogle be-

stemte forhold i beregningen. Disse er opstillet nedenfor54:   

÷ Hvis der ikke er udgiftsført løn til medarbejdende ægtefælle, skal dette trækkes fra 

÷ Finansielle indtægter skal trækkes fra, da de er med til at forbedre resultatet  

+ Finansielle udgifter skal lægges til, da de er med til at mindske resultatet 

+/÷ Der reguleres for eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

+ Hvis man har købt goodwill i sin virksomhed, skal afskrivninger på dette tillægges resultatet 

Vægtning:  

 

 3. sidste år før overdragelsen gange med 1 

 2. sidste år før overdragelsen gange med 2 

 Sidste år før overdragelsen gange med 3 

 Resultatet divideres med 6 (vægtet gennemsnitsindtjening) 

Udviklingstendens:  

 

 Forskellen mellem sidste år og 3. sidste år divideret med 2 

Driftsherreløn:  

 

 50 % af det vægtede resultat inkl. udviklingstendens fratrækkes 

(min. 250.000 kr. / max. 1.000.000 kr.) 

Man kan udelukkende få driftsherreløn i en personlig virksomhed, da 

man i et selskab får løn55. 

Forrentning af aktiverne:  

 

 Den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats efter 

VSL § 9 + 3 %. 

Kapitalisering:  

 

 Kapitaliseringsfaktoren beregnes med den på overdragelsestidspunk-

tet gældende kapitalafkastsats efter VSL § 9 + 8 % divideret med 

den forventede levetid56. 
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Som det ses af ovenstående model er der flere tingforhold, der skal tages hensyn til, og flere poster, der 

skal reguleres, inden man står med et endeligt forslag til værdiansættelse af goodwill. Vi vil derfor præ-

sentere en mere uddybende forklaring af ovenstående punkter.  

Udviklingstendens: 

Når man omdanner sin virksomhed til et selskab, har den fremtidige/budgetterede indkomst normalt 

ingen betydelig rolle for værdiansættelsen af en virksomheds goodwill, da denne kan ændres. Det sam-

me gør sig gældende, hvis man ønsker at overdrage sin virksomhed.  

Beregningen af udviklingstendens tager udgangspunkt i den resultatmæssige udvikling, der har været fra 

det tredjesidste regnskabsår før omdannelsen og til det sidste år før omdannelsen. For at beregne den 

gennemsnitlige udvikling – stigninger eller fald - i de to udviklingsperioder (år 1 til år 2 og år 2 til år 3) 

divideres den samlede udvikling fra år 1 til år 3 med 2. Hvis det viser sig, at den regulerede gennemsnit-

lige indkomst er negativ efter tillæg/fradrag for udviklingstendens, sættes goodwillværdien som hoved-

regel til kr. 057. 

Driftsherreløn: 

Når man har indregnet udviklingstendensen, udgør halvdelen af det herefter fremkomne beløb driftsher-

reløn, som skal trækkes fra i den beregnede gennemsnitlige indkomst. Man fratrækker dog mindst kr. 

250.000 og højst kr. 1.000.000 som driftsherreløn. Hvis resultatet efter fradrag for driftsherreløn på 

mindst kr. 250.000 er 0 eller negativt, vurderes goodwillværdien at være kr. 0. 

Forrentning af virksomhedens aktiver: 

Når man har beregnet driftsherrelønnen og fratrukket denne, skal man fratrække forretningen af samtli-

ge aktiver i virksomhedens seneste balance forud for omdannelsen bortset fra driftsfremmede aktiver 

som f.eks. obligationer samt eventuelt bogført værdi af tilkøbt goodwill. Forrentningsprocenten er fast-

sat efter virksomhedsskattelovens kapitalafkastsats + 3 %, jf. VSL § 958.  

Kapitaliseringsfaktoren: 

Det endelige goodwillbeløb vil fremkomme som restbeløbet, når man har gennemført ovenstående be-

regninger. Det resterende beløb bliver kapitaliseret med en individuelt fastsat kapitaliseringsfaktor, som 

bygger på reglerne efter VSL § 9 + 8 %. Kapitaliseringsfaktoren udtrykker forholdet mellem det forven-

tede årlige afkast i form af en forrentningsprocent og goodwillens forventede levetid. Kapitaliserings-
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faktoren er derfor et udtryk for, hvor mange år man forventer et afkast på den goodwill, der fremkom-

mer ved en omdannelse.   

Goodwill kan have varierende levetid, og kapitaliseringsfaktoren må fastsættes i forhold til dette. For 

virksomheder, hvor produktet har karakter af standardprodukter, kan levetiden på goodwill passende 

ansættes til 7 år59.  

11.2. Ejendom 

11.2.1. Værdiansættelse af ejendom 

Ligesom andre aktiver skal fast ejendom optages til handelsværdi i åbningsbalancen i forbindelse med 

omdannelse af en virksomhed. Ejendomme er dog specielle i forhold til andre aktiver, da der her er mu-

lighed for, at denne værdiansættelse til handelsværdi kan opgøres på flere måder.  

Man kan bl.a. få foretaget en valuarvurdering, som alt andet lige vil være den mest præcise værdiansæt-

telse, da denne bliver foretaget af en uafhængig tredjepart, og samtidig kan sådan en vurdering foretages 

på tidspunktet for omdannelsen, hvorved man også kan sige, at den ligger tættest op af markedsværdien 

på det på gældende omdannelsestidspunkt. Ulempen ved værdiansættelse på denne måde er dog, at det 

kan være forbundet med omkostninger at få en mægler ud og vurdere en ejendom, hvorfor der oftest 

ikke ligger en valuarvurdering til grund for værdiansættelsen. 

 Handelsværdien på ejendommen kan også opgøres som den seneste offentlige ejendomsvurdering, som 

foreligger på tidspunktet for omdannelsen, jf. TSSCIR 2000-5, som omhandler værdiansættelse for fast 

ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. Det er dog et krav, at denne kun kan an-

vendes, hvis denne ikke åbenlyst fraviger markedsværdien, eks. mht. forbedringer mv. 

Når der er tale om en afskrivningsberettiget ejendom, som tilfældet er i opgavens case, skal der laves to 

opgørelser mht. til ejendommen, inden den kan indgå i virksomhedsoverdragelsen. Disse to opgørelser 

er ejendomsavance, som opgøres som forskellen på handelsværdien og anskaffelsessummen, og gen-

vundne afskrivninger, som opgøres efter afskrivningsloven. De genvundne afskrivninger er et udtryk for 

forskellen mellem den afskrivningsberettigede købesum og den nedskrevne skattemæssige værdi, som 

ejendommen har ved overdragelsestidspunktet.   

Uanset om man anvender reglerne i den skattepligtige eller skattefrie virksomhedsomdannelse, bliver 

opgørelsen af ejendomsavance samt genvundne afskrivninger foretaget efter de samme regler, nemlig 

afskrivningslovens og ejendomsavancebeskatningslovens bestemmelser.  
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11.2.2. Genvundne afskrivninger 

Genvundne afskrivninger opgøres i forbindelse med salg af afskrivningsberettigede aktiver, herunder 

fast ejendom. Afskrivningslovens § 21, stk. 2 fastslår, at fortjeneste ved salg af fast ejendom, hvorpå der 

er afskrevet, opgøres for hver enkelt bygning, som forskellen på salgssummen og den nedskrevne værdi.  

I denne opgørelse af den nedskrevne værdi indgår de afskrivningsberettigede udgifter til anskaffelse, 

forbedringer, vedligeholdelse mv. med fradrag for de foretagne afskrivninger, herunder også forskuds- 

og forlodsafskrivninger. Udgifter, som er straksfradraget efter AL § 18, stk. 2, medtages dog ikke i op-

gørelsen af de genvundne afskrivninger.  

Der er særlige regler for blandet benyttede bygninger, jf. AL § 21, stk. 2, punkt 3. Da Gardinbussens 

ejendom er en 100 % erhvervsejendom, vil disse regler dog ikke blive yderligere gennemgået i denne 

opgave.  

Det gælder, at genvundne afskrivninger højest kan blive beskattet med det beløb, der svarer til samtlige 

skattemæssige afskrivninger.  

11.2.3. Ejendomsavance  

Den anden beregning, som skal foretages i forbindelse med virksomhedsomdannelsen, er ejendoms-

avanceberegningen. Ejendomsavancen opgøres som forskellen mellem afståelsessummen, som opgøres 

efter EBL § 4, stk. 4, og anskaffelsessummen, som opgøres efter EBL § 4, stk. 2 eller 3, afhængigt af 

om ejendommen er erhvervet før eller efter 19. maj 1993. Der kan dog forekomme reguleringer efter 

EBL § 5 og § 5A. Hver del af beregningen af ejendomsavancen vil blive gennemgået i de følgende af-

snit, hvorefter beregningen af ejendomsavancen for Gardinbussen vil blive udfærdiget. 

11.2.3.1. Afståelsessum  

Afståelsessummen omregnes til kontantværdi, som beregnes ved den kontante del af afståelsessummen 

tillagt kursværdien af de overdragne gældsposter på afståelsestidspunktet, jf. EBL § 4, stk. 4. Fordelin-

gen af den kontante anskaffelsessum skal fordeles på grund og bygninger og skal fremgå af skøde, 

købsaftale eller på anden skriftlig måde, jf. § 4, stk. 5.   

11.2.3.2. Salgs- og købsomkostninger  

Når en ejendom handles, opstår der oftest salgsomkostninger i form af mæglerhonorar, revisor- og ad-

vokatomkostninger mv. Disse kan fratrækkes i anskaffelsessummen for ejendommen. Hvis sælger har 

forpligtet sig til at afholde omkostninger vedrørende istandsættelse af lokaler i ejendommen, kan disse 

også fratrækkes som salgsomkostninger i opgørelsen af ejendommens anskaffelsessum.  
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Hvis det er den faktiske anskaffelsessum, der bliver taget udgangspunkt i, kan der ligesom ved salgsom-

kostninger også være nogle købsomkostninger, som kan fradrages i ejendomsavancen. Dette kan bl.a. 

være stempelafgifter, forskellige honorarer til revisorer, advokater, mv.  

11.2.3.3. Anskaffelsessum  

Anskaffelsessummen skal omregnes til kontantværdi, der beregnes som den kontante del af anskaffel-

sessummen tillagt kursværdien af ejendommens gældsposter, som knytter sig til ejendommen på anskaf-

felsestidspunktet, jf. EBL § 4, stk. 2.  

Som nævnt i det indledende afsnit om ejendomsavance skelnes der mellem ejendomme erhvervet før og 

efter 19. maj 1993, når anskaffelsessummen af en ejendom skal opgøres. Der blev pr. denne dato indført 

regler om, at ejere af ejendomme med længere end 7 års ejertid nu skulle underlægges beskatning. For at 

modvirke beskatning af de på dette tidspunkt endnu ikke realiserede værdistigninger blev der i loven 

indsat særlige overgangsregler om indgangsværdier, jf. EBL § 4, stk. 3.60  

Hvis en ejendom er erhvervet d. 19. maj 1993 eller senere, anvendes den faktiske anskaffelsessum. An-

skaffelsessummen opgøres som tidligere nævnt efter EBL § 4, stk. 2.  

Hvis ejendommen derimod er anskaffet før d. 19. maj 1993 gælder der særlige valgmuligheder for at 

fastsætte den skattemæssige anskaffelsessum. Efter EBL § 4, stk. 3 har ejeren af ejendommen følgende 

muligheder:61  

 Ejendomsværdien den 1. januar 1993 med et tillæg på 10 %  

 Ejendomsværdien den 1. januar 1993 med et tillæg på 10 % samt tillagt halvdelen af forskellen 

mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996  

 Ejendomsværdien den 19. maj 1993 fastsat ved en omvurdering efter vurderingslovens § 4B, 

som ejeren har begæret inden den 31. december 1993 

 En eventuelt højere kontantomregnet faktisk anskaffelsessum pristalsreguleret efter EBL § 4A 

samt tillagt vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, som er afholdt inden 1. januar 1993  

Valget af opgørelsesmetoden af anskaffelsessummen træffes på tidspunktet, hvor avancen skal opgøres.  

11.2.3.4. Tillæg til anskaffelsessummen  

Når anskaffelsessummen skal opgøres i forbindelse med ejendomsavancen, skal der fra anskaffelsesåret 

og hvert år ejendommen ejes tillægges et såkaldt ejertidstillæg, som udgør kr. 10.000 årligt (kalenderår), 

jf. EBL § 5, stk. 1.  
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For ejendomme, som er anskaffet før d. 19. maj 1993, gives dette tillæg dog først i 1993 og efterfølgen-

de kalenderår, jf. EBL § 5, stk. 1. 

Uanset hvornår ejendommen er anskaffet, gives tillægget ikke i afståelsesåret, medmindre ejendommen 

bliver anskaffet og afstået i samme kalenderår.   

Ud over dette faste ejertidstillæg skal opgørelsen af anskaffelsessummen også forhøjes med vedligehol-

delses- og forbedringsudgifter, som i et kalenderår overstiger kr. 10.000. Hvis ejendommen er omfattet 

af EBL § 4, stk. 3, altså anskaffet før 19. maj 1993, medtages alene de udgifter til vedligeholdelse og 

forbedring, som er afholdt efter 1. januar 1993 eller efterfølgende. Forbedringsudgifter mv., som er 

straksfradraget eller straksafskrevet i det enkelte indkomstår, kan ikke medtages i regulering af anskaf-

felsessummen, jf. EBL § 5, stk. 2.  

Forbedringsudgifter mv., som sker i afståelsesåret, bliver også medtaget i opgørelsen af anskaffelses-

summen, selv om det faste tillæg på kr. 10.000 ikke bliver tillagt i salgsåret.62  

Anskaffelsessummen nedsættes efter EBL § 5, stk. 4 med en række beløb, som eksempelvis kunne være 

genvundne afskrivninger, tabsfradrag ved afståelse mv., jf. EBL § 5, stk. 4, punkt 1-6.   

11.3. Driftsmidler  

Værdiansættelsen af driftsmidler kan i praksis være en udfordring, når man omdanner sin virksomhed, 

men som udgangspunkt skal driftsmidler fastsættes til værdien i handel og vandel, også kendt som 

”armslængdeprincippet”. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler kan ikke værdiansættes til den 

skattemæssige værdi, da denne ikke kan anses som et passende udtryk for handelsværdien. Værdien skal 

altså ansættes uafhængigt af foretagne skattemæssige afskrivninger63.  

Som udgangspunkt vil man i en omdannelse se på, hvad den regnskabsmæssige værdi er i forhold til 

handelsværdien. Det er som regel også regnskabsmæssige værdier, som overdrages til selskabet i om-

dannelsen, da denne værdi er det tætteste, man som udgangspunkt kommer på handelsværdien. Fraviger 

den regnskabsmæssige væsentligt fra handelsværdien, er det handelsværdien, aktiverne skal indregnes 

til. 

Som det fremgår, kan det være en udfordring at værdiansætte en virksomheds driftsmidler, og der er 

derfor mange virksomhedsejere, som får foretaget en vurdering af en valuar, som er uafhængig af om-

dannelsen, for derved at kunne dokumentere driftsmidlernes værdi, som hvis handlen var sket mellem to 

uafhængige parter. Handelsværdien af virksomhedens driftsmidler skal kontantomregnes, så den værdi, 
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der fremgår af åbningsbalancen, er det rigtige afskrivningsgrundlag for selskabet. Endvidere skal det 

også bruges til opgørelsen af avancen, som den tidligere virksomhedsejer skal beskattes af.  

11.4. Andre omsætningsaktiver 

Andre omsætningsaktiver værdiansættes til handelsværdi.  Andre omsætningsaktiver består af:  

 Debitorer (tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser), inkl. nedskrivning til imødegåelse af tab. 

Jf. kursgevinstlovens § 25, stk. 1 skal gevinst og tab på fordringer og gæld, medregnes i den 

skattepligtige indkomst i det år, de realisereres, dvs. realisationsprincippet. 

 Igangværende arbejder 

 Varebeholdninger (kostpris eller fremstillingspris på varen) 

 Andre tilgodehavender  

 Periodeafgrænsningsposter  

 Likvide midler  

Da værdierne regnskabsmæssigt og skattemæssigt er identiske, samtidig med, at de bliver værdiansat 

ens i henholdsvis den skattepligtige og skattefire model, vil vi ikke gennemgå disse områder yderligere.  

11.5. Gæld og andre passiver 

Værdiansættelse af selskabets gæld ved en omdannelse skal ske til kursværdi, således at selskabet over-

tager gælden til kursværdi, dvs. den værdi gælden har på omdannelsestidspunktet.    

Den skattemæssige værdi af virksomhedens passiver opgøres til kursværdien på gælden. Lån på anfor-

dringsvilkår ansættes til kurs 100 og dermed til pålydende værdi. Hvis en gæld kan indfries til kurs 100, 

kan gælden normalt kun fastsættes til en kurs over 100, når den aftalte rentesats sammenholdt med opsi-

gelsesvarslets længde ikke er på markedsvilkår64.  

Når man omdanner en personlig virksomhed til et selskab, og der er gæld i denne, er det den personlige 

virksomhed, som er debitor for gælden. Når man omdanner sin virksomhed til et selskab, og gælden 

overføres til selskabet, er der tale om et debitorskifte. En personlig virksomhed og et selskab er hver 

især et selvstændigt skattesubjekt, og debitorskiftet skal derfor godkendes af den pågældende kreditor, 

før man kan skifte. Det gør sig f.eks. gældende, hvis man i den personlige virksomhed har en kassekre-

dit, hvor man udnytter kreditten. Der vil banken som regel bede den kommende ejer af anparter-

ne/aktierne om at kautionere personligt for kreditten, som flyttes til selskabet. Det skal sidestilles med, 

at banken ikke står dårligere stillet, alene fordi kreditten flyttes til et selskab.  
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11.5.1. Udskudt skat 

Ved udskudt skat forstås, at enhver form for skat, som forventes afregnet ved udligning af forskellen 

mellem den bogførte værdi og den skattemæssige værdi for aktiverne i en omdannelse, skal hensættes i 

den åbningsbalance, som udarbejdes i forbindelse med omdannelsen65. Det er dog kun, hvis man om-

danner virksomheden efter reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse.  

Den udskudte skat skal hensættes i åbningsbalancen, men indgår ikke i opgørelsen af aktiernes eller 

anparternes anskaffelsessum, jf. VOL § 4. Omdannelse efter reglerne om skattefri virksomhedsomdan-

nelsen sker med succession, den udskudte skat kan derfor være høj og betydelige for omdanneren. Hen-

sættelse af den udskudte skat i åbningsbalancen anses for at give et mere retvisende billede af selskabets 

aktiver, forpligtelser og egenkapital66. 

Når man omdanner sin virksomhed efter reglerne om skattepligtig virksomhedsomdannelse, skal dette 

anses, som om man solgte sin virksomhed til tredjemand. Der skal derfor ikke afsættes nogen skat i den 

skattepligtige omdannelse, da denne afregnes med det samme af de avancer, der måtte fremkomme ved 

omdannelsen.  

12. Virksomhedsomdannelse af casevirksomheden  

12.1. Skattepligtig virksomhedsomdannelse  

Vi vil nu gennemgå, hvordan den skattepligtige virksomhedsomdannelse foregår. Gennemgangen vil 

indeholde de nødvendige punkter i forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse på bag-

grund af de i tidligere afsnit gennemgåede muligheder med tilhørende skattemæssige konsekvenser samt 

beregninger. 

En omdannelse efter den skattepligtige metode medfører som tidligere beskrevet, at der er valgfrihed 

om, hvorvidt man ønsker at medtage samtlige aktiver og passiver i omdannelsen. Vi har dog forudsat, at 

omdannelsen af Gardinbussen skal ske med samtlige aktiver og passiver, herunder også virksomhedens 

ejendom. Vi har i den forbindelse på baggrund af Gardinbussens regnskabstal foretaget beregning af det 

nystiftede selskabs regnskabsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2015 samt anparternes anskaffelses-

sum. Vi vil i det efterfølgende først gennemgå og redegøre for de regnskabsmæssige værdier i selska-

bets åbningsbalance. Herefter vil vi gennemgå anparternes anskaffelsessum baseret på vores beregnin-

ger. 

                                                           
65

 Den juridiske vejledning C.C.7.2.2 – 2015-1 
66

 Den juridiske vejledning C.C.7.2.2 – 2015-1 



Skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse 
 

Side 52 af 89 

 

 Selskabets regnskabsmæssige åbningsbalance 12.1.1.

Uanset hvad man vælger, skal aktiver og passiver indregnes til handelsværdien i det nystiftede selskabs 

åbningsbalance, da en skattepligtig omdannelse skal sidestilles med et salg/afståelse af virksomheden, 

som var det sket til en uafhængig part67. Dette medfører, at alle regnskabsmæssige værdier skal være 

omregnet til kontantværdi. Egenkapitalen vil som følge heraf svare til forskellen mellem aktivernes og 

passivernes handelsværdi. Vi har forudsat, at gælden i passiverne er indregnet til kurs 100, således at 

handelsværdien af aktiver og passiver vil være lig med kontantværdi. Vi henviser til den beregnede åb-

ningsbalance i bilag 10. 

Vi vil i forbindelse med vores gennemgang komme ind på de væsentligste områder i omdannelsen, det 

være sig goodwill, ejendommen og driftsmidler. De resterende aktiver vil blive omtalt i et samlet afsnit, 

ligesom gældsposter omtales i et særskilt afsnit. 

 Goodwill 12.1.2.

I regnskabsåret 2014 er der ikke opgjort eller indregnet goodwill i Gardinbussens regnskab. Denne op-

står først ved omdannelse til selskab i 2015. En omdannelse skal anses som værende et salg, og der vil 

ved dette såkaldte salg fremkomme en udskudt skat på goodwillen. Den udskudte skat skal indgå i åb-

ningsbalancen. Vi har beregnet goodwill baseret på de sidste tre års regnskabstal baseret på TSS-

cirkulære 2000-10 om goodwill. Beregningerne fremgår af bilag 3. Vores beregning udviser en goodwill 

for selskabet på kr. 770.000, som indregnes i åbningsbalancen for selskabet pr. 1. januar 2015. 

Indregningen af goodwill i åbningsbalancen vil således være en del af aktivgruppen, hvis værdi afviger i 

forhold til virksomhedens balance pr. 31. december 2014. Der kan i henhold til års-regnskabsloven fore-

tages regnskabsmæssige afskrivninger over den forventede levetid på goodwill, dog maksimalt 20 år68. 

Goodwill afskrives som regel over 5 år regnskabsmæssigt, medmindre det vurderes, at goodwillen har 

en længere forventet levetid. Vi har forudsat, at der i vores tilfælde ikke er tale om specielle forhold, 

hvorfor goodwillen afskrives over 5 år. 

Af goodwillberegningen fremgår det, at årets resultat i virksomheden er svingende over de sidste tre år. 

Årets resultat vægter meget i beregningen, og det fremgår af årsregnskaberne, at det bedste resultat er 

fra 2012, som er det år, der vægter mindst i beregningen. Dette er med til at formindske den beregnede 

goodwill væsentligt.  
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Da resultaterne i virksomheden har svinget så meget, kan der ikke beregnes en udviklingstendens. Dette 

skyldes, at der ikke er en konstant udvikling i virksomhedens resultater, fordi der resultatet i 2013 var 

væsentligt lavere end de to andre år.  

Ud over ovenstående har fordelingen af aktiverne også en væsentlig indflydelse på den endelige good-

wills størrelse. Virksomhedens likvider udgør en relativt lille del af den samlede balancesum, hvorved 

det er et lille beløb, der kan tages ud ved beregningen af de aktiver, der skal forrentes. De forrentede 

aktiver udgør nemlig alle aktiver på nær likvider samt andre driftsfremmende aktiver (obligationer, til-

købt goodwill mv.). I denne opgørelse er det altså kun likvider, vi kan fratrække, og de resterende akti-

ver til forrentning udgør derfor kr. 3.430.000, hvilket giver en relativ høj forrentning, som skal fratræk-

kes i opgørelsen, nemlig kr. 171.500, jf. bilag 3.  

Hvis man forestiller sig, at ejendommen ikke havde været med i virksomhedsomdannelsen, ville akti-

verne, der skulle forrentes kun udgøre kr. 770.000, hvorved forrentningen kun havde været kr. 38.500, 

og vi derved havde fået en meget højere goodwill på ca. mio. kr. 1,1. Det kan ud fra dette konkluderes, 

at ejendommen i virksomheden har meget stor betydning for beregningen af goodwill, og det derfor er 

vigtigt at tage stilling til hvert enkelt element i beregningen. 

Når man omdanner sin virksomhed efter reglerne for skattepligtig virksomhedsomdannelse, skal even-

tuel fortjeneste eller tab på goodwill medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det år, hvor 

virksomheden omdannes, jf. AL § 40, stk. 669.  

Avancen på goodwill beskattes som personlig indkomst i det år, hvor virksomheden omdannes/sælges. 

Det betyder, at Thomas skal beskattes af værdien på goodwill på i alt kr. 770.000 efter personskattelo-

ven.  

Det betyder desuden for selskabet, at anskaffelsessummen for goodwill udgør kr. 770.000, både regn-

skabsmæssigt og skattemæssigt. Selskabet kan skattemæssigt afskrive på goodwill med 1/7 om året de 

kommende 7 år. Selskabet kan afskrive på goodwill skattemæssigt, fordi det er goodwill, som selskabet 

har erhvervet, som var det køb af en tredjemand. 

 Ejendom 12.1.3.

Ejendomme, som indgår i omdannelser, har som udgangspunkt en væsentlig betydning i omdannelsen 

og dennes værdi, da ejendomme som regel har en høj værdi sammenlignet med øvrige aktiver. Det er 

derfor vigtigt, at denne indregnes til den rigtige værdi i omdannelsen. Ejendomme skal som andre akti-
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ver indgå i åbningsbalancen med handelsværdien. Udfordringen ved ejendommes værdi er, at der er 

flere metoder til at vurdere handelsværdien, og metoderne vil sjældent give den samme værdi.   

Metoden som anvendes, hvor der er tale om store værdier på ejendommen, er en ekstern vurdering fra 

en ejendomsmægler, da denne vurdering formodes at være den mest pålidelige værdiansættelse, da den-

ne foretages af en uafhængig part, også kaldet tredjemand. Endvidere er denne værdiansættelsesmetode 

den mest præcise metode, da denne kan foretages på selve omdannelsestidspunktet. Det må ligeså også 

antages, at denne værdiansættelsesmetode er det tætteste, man kan komme på markedsværdien af akti-

vet. Mange virksomhedsejere vælger denne metode fra, da det oftest er forbundet med omkostninger at 

få foretaget sådanne ejendomsvurderinger.  

Alternativ til ovenstående metode for værdiansættelse er den offentlige ejendomsvurdering. Den offent-

lige ejendomsvurdering foretages som regel altid den 1. oktober, hvorfor vurderingen er fra den 1. okto-

ber 2014. Den offentlige ejendomsvurdering er for Gardinbussen kr. 3.800.000.  

I tilfælde, hvor man anvender den offentlige ejendomsvurdering, vil der opstå væsentlige afvigelser fra 

den regnskabsmæssige værdi af ejendommen, da denne indgår med en ny værdi i åbningsbalancen for 

selskabet i forhold til den regnskabsmæssige værdi pr. 31.december 2014. Da det i selskabet skal anses 

som værende et nyt aktiv, selskabet har anskaffet, er overtagelsesværdien den nye regnskabsmæssige 

anskaffelsesværdi, på der afskrives efter årsregnskabslovens regler.  

Ejendommen er vurderet til at have en handelsværdi på kr. 4.000.000, hvilket den bliver indregnet til.  

 Driftsmidler 12.1.4.

Når man foretager omdannelse, hvor biler, driftsmidler og inventar indgår, vil man i praksis acceptere at 

anvende den regnskabsmæssigt nedskrevne værdi som handelsværdi. De afskrivninger, der er foretaget i 

aktivets levetid, er de forventede nedskrivninger på aktivets værdi over aktivets levetid, det må derfor 

være det nærmeste, man kommer på markedsværdien. Det er endvidere usædvanligt at få lavet en eks-

tern vurdering af et selskabs biler, driftsmidler og inventar.   

Selskabet har driftsmidler bestående af en varebil, inventar og driftsmidler med en regnskabsmæssig 

værdi på kr. 350.000. Virksomheden har desuden en blandet benyttet bil, som ligeledes indgår i saldoen. 

Denne har vi valgt at medtage i omdannelsen uanset forholdet mellem erhvervsmæssig og privat benyt-

telse. At gøre det på den måder er i overensstemmelse med den valgfrihed man har, om enten fuld eller 

ingen regnskabsmæssig indregning af blandet benyttede biler ved brug af virksomhedsskattelovens reg-
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ler70. Denne bil indregnes med en værdi på kr. 150.000, hvoraf de resterende kr. 200.000 vedrører sel-

skabets inventar og driftsmidler.    

 Andre omsætningsaktiver 12.1.5.

Omsætningsaktiver som debitorer, likvider, varebeholdninger og andre tilgodehavender skal som ud-

gangspunkt indregnes til kurs 100, som ligeledes svarer til handelsværdien af aktiverne. Værdien af 

virksomhedens debitorer skal derfor indregnes til handelsværdien, som pr. 31.december 2014 udgør kr. 

210.000.    

Varelageret fra virksomheden skal, som det fremgår af ovenstående, ligeledes indregnes og værdiansæt-

tes til handelsværdi. Vi har ikke foretaget nedskrivninger på varelageret for ukurante varer, da det for-

ventes, at varelageret omsættes flere gange om året, hvorfor det antages, at der ikke forekommer uku-

rante vare. Varebeholdningen har pr. 31.december 2014 en værdi af kr. 150.000, som indregnes i virk-

somhedens ultimobalance, og bliver indregnet med den samme værdi i selskabets regnskabsmæssige 

åbningsbalance.  

Virksomhedens likvider har en værdi på kr. 260.000 i ultimobalancen, og da likvider skal indregnes til 

kurs 100, vil de i selskabets regnskabsmæssige åbningsbalance ligeledes indgå med kr. 260.000. 

Den regnskabsmæssige værdi af andre tilgodehavender udgør kr. 60.000 i ultimobalancen for virksom-

heden, men da andre tilgodehavender ikke er specificeret, skal disse aktiver indregnes til handelsværdi-

en, hvorfor andre tilgodehavender indregnes til den samme værdi i selskabets regnskabsmæssige åb-

ningsbalance.  

 Gældsposter 12.1.6.

Som vi har beskrevet i starten af dette afsnit, skal virksomhedens gældsposter indregnes til kurs 100 og 

derfor ikke omregnes til kontantværdi. Virksomhedens har følgende gældsposter i balancen, som ind-

regnes i selskabets åbningsbalance til samme værdi: bankgæld, som indregnes til kr. 2.150.000, kredito-

rer indregnes til kr. 115.500, og anden gæld indregnes til kr. 75.000. 

 Stiftertilgodehavende 12.1.7.

Når man anvender den skattepligtig virksomhedsomdannelse, har man som ejer mulighed for at blive 

godtgjort på to forskellige måder: den ene er et stiftertilgodehavende, som fremgår som en gæld under 

gældsforpligtelserne, eller den anden mulighed, som er overkurs ved emission. 

Stiftertilgodehavende fremkommer som forskellen mellem de overdragne aktiver og passiver, hvor man 

fratrækker de udstedte anparters værdi. I vores tilfælde ville ejeren af Gardinbussen ApS blive godtgjort 
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med anparter til nominel værdi af kr. 50.000 samt et stiftertilgodehavende på kr. 3.409.500. Stiftertilgo-

dehavende bliver som regel udstedt som et gældsbrev til anpartshaveren og præsenteres i passiverne 

under selskabets gældsforpligtelser. Fordelen ved stiftertilgodehavende er, at stiftertilgodehavende 

fremgår som en gæld for virksomheden, og at ejeren kan hæve dette skattefrit, da der i princippet er tale 

om et ”lån” fra anpartshaveren til selskabet. Han kan derved få pengene skattefrit via de afdrag, selska-

bet betaler på gældsbrevet.   

Ved et stiftertilgodehavende kan der beregnes et kursnedslag til kurs 80. Dette skal fordele på alla akti-

ver, på nær likvider, så avancen på disse bliver nedsat forholdsmæssigt, og herved medfører en skattebe-

sparelse. Vi har valgt ikke at anvende dette kursnedslag i vores beregninger, da renten i øjeblikket er 

meget lav, og kursen derved er høj. Den vil altså være tættere på kurs 100 end på kurs 80. Da vi ikke 

med sikkerhed præcis kan sige, hvad kursen er, har vi altså valgt at indregne med kurs 100.  

 Anpart ved overkurs 12.1.8.

I Gardinbussens tilfælde har anparterne en nominel værdi på kr. 50.000. Derudover er der en overkurs 

på anparterne, som udgør det samme som stiftertilgodehavendet, da dette beregnes på samme måde som 

forskellen mellem aktiver og passiverne. Overkursen udgør således kr. 3.409.500 og bliver præsenteret 

under egenkapitalen som ”overkurs ved emission”. Anparternes nominelle værdi samt overkursen giver 

selskabet en egenkapital i åbningsbalancen på kr. 3.409.500 og svarer til ejerens anskaffelsessum for 

anparterne, hvoraf de kr. 50.000 er anset for værende selskabskapitalen.  

Overkursen bliver betragtet som en fri reserve efter selskabets stiftelse og kan derved udloddes som 

udbytter hvis ejerne ønsker dette.  Dette medfører naturligvis beskatning af udbytte efter de gældende 

regler i kildeskatteloven § 65, dog som minimum 27 %.  

Fordelen ved at anvende overkurs på anparterne er, at anskaffelsessummen på anparterne bliver højere, 

end hvis ejeren får et stiftertilgodehavende. Derved bliver avancen på anparterne mindre, når selskabet 

skal afstås eller likvideres, og derved skal anpartshaveren beskattes af et lavere beløb. Til gengæld skal 

anpartshaveren betale udbytteskat af det udbytte, han ønsker at udlodde til sig selv. Ved et stiftertilgo-

dehavende hæves pengene skattefrit, til gengæld får man en lavere anskaffelsessum på anparterne, hvil-

ket giver en højere avance til beskatning ved afståelse af anparterne.   

 Konklusion 12.1.9.

Baseret på de ovenstående afsnit har vi nu foretaget en praktisk gennemgang af en skattepligtig omdan-

nelse samt opstilling af den regnskabsmæssige åbningsbalance for det nystiftede selskab, baseret på 
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vores i bilag 10 udførte beregninger. Som det fremgår af både beregninger og ovenstående afsnit, er 

samtlige aktiver og passiver medtaget i omdannelsen, hvilket er gjort for forståelsens skyld.  

Der er fordele og ulemper ved at foretage en skattepligtig omdannelse. Det kommer sig af, at da den 

skattepligtig virksomhedsomdannelse bygger på afståelse/salg af virksomheden, overtager det nystiftede 

selskab handelsværdierne af de modtagene aktiver og passiver, hvilket medfører et højere afskrivnings-

grundlag og dermed højere værdi. Dette er naturligvis en fordel for selskabet. Ulempen ved den skatte-

pligtig virksomhedsomdannelse, og hermed også konsekvensen ved at foretage omdannelsen skatteplig-

tigt, er skattebetalingen, der opstår ved selve omdannelsen. Da den skattepligtige omdannelse som tidli-

gere nævnt skal sidestilles med afståelse/salg af virksomheden, skal der ske beskatning af de realiserede 

avancer hos ejeren. Det være sig blandt andet beskatning af genvundne afskrivninger samt avance ved 

overdragelse af ejendommen til selskabet. Der sker endvidere beskatning af den internt oparbejdede 

goodwill. Disse avancer vil komme til beskatning hos ejeren i virksomhedsskatteordningen, uanset om 

ejeren vælger at fortsætte i virksomhedsskatteordningen, eller om han udtræder. Disse avancebeskatnin-

ger har naturligvis store likviditetsmæssige konsekvenser for ejeren, hvorfor man altid i praksis skal 

være opmærksom på disse forhold, når man rådgiver klienter om omdannelse.  

I de fleste personlige virksomheder, som drives i virksomhedsskatteordningen, er der opsparet overskud, 

og det samme gør sig gældende i Gardinbussens tilfælde. Dette opsparede overskud kan ikke indgå i 

selve omdannelsen, men skal derimod til beskatning hos ejeren som personlig indkomst, dog med godt-

gørelse for den acontoskat, der allerede er betalt i optjeningsåret. Ejeren har dog mulighed for, fortsat at 

blive i virksomhedsskatteordningen ved at drive en anden forretning eller investere i en parkeringsplads 

eller en ejendom. Derved kan man bibeholde det opsparede overskud, som man herved kan hæve af 

løbende.  

Som vi tidligere har gennemgået, får ejeren af det nystiftede selskab et vederlag i forbindelse med om-

dannelsen, dette være sig enten som stiftertilgodehavende eller overkurs på anparterne. Vi har i vores 

beregninger af den skattepligtige omdannelse valgt at lave omdannelse med både stiftertilgodehavende 

og overkurs på anparterne. Når man skal vælge mellem stiftertilgodehavende eller overkurs, skal man 

vurdere sin situation her og nu, men også den fremtidige, da det er væsentligt at inddrage de skattemæs-

sige forhold. 

Et stiftertilgodehavende vil alt andet lige give ejeren en mulighed for løbende udbetalinger til privatfor-

bruget. Det kræver naturligvis, at selskabet fremadrettet er overskudsgivende og herved fremskaffer 

likviditet. Ejeren vil ikke blive beskattet af de løbende udbetalinger, da der er tale om en gæld til ejeren. 

Disse udbetalinger vil derved påvirke ejerens privatøkonomi positivt. Ulempen ved stiftertilgodehaven-
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de er, at der er tale om et gældsbrev, som skal renteberegnes, og ejeren vil derfor løbende blive beskattet 

af de påløbne renter som kapitalindkomst. Disse renteindtægter må formodes at være væsentlige, da 

gældsbrevets pålydende er kr. 3.409.500.   

 

Der er endnu en ulempe ved stiftertilgodehavendet, da dette ikke vedrører anparterne, og anparternes 

værdi derfor udelukkende udgør den nominelle værdi på kr. 50.000. Dette vil ved en senere afståelse 

medføre en større avancebeskatning i henhold til aktieavancebeskatningslovens regler og derved en stør-

re skattebetaling ved afståelse af anparterne.  

 

Som alternativ til stiftertilgodehavende har ejeren mulighed for at få vederlag i form af anparter med 

overkurs. Dette vederlag giver ingen økonomiske fordele her og nu, men giver til gengæld en stor fordel 

ved afståelse af anparterne, da anparterne har en højere anskaffelsessum, hvilket medfører en langt min-

dre avance,s om skal beskattes ved afståelse af anparterne. På den måde får ejeren en skattemæssig for-

del på længere sigt. Vælger ejeren overkurs på anparterne, vil selskabets egenkapital udgøre kr. 

3.459.500.  

 

Der er dog en ulempe forbundet med denne metode. Ved overkurs på anparterne kan ejeren ikke foreta-

ge udbetalinger til sig selv skattefrit. Overkursen kan alene udbetales til ejeren i form af udbytte, hvilket 

medfører udbyttebeskatning med mindst 27 %. Udlodning af udbytte skal ske ved en ordinær general-

forsamling i forbindelse med godkendelse af årsregnskab, eller ved ekstraordinær udlodning, hvor der 

skal udarbejdes periodebalance, revisorerklæring og afholdes ekstraordinær generalforsamling. Mulig-

heden for udbetaling af udbytte er derfor ikke så fleksibel som med den løbende afbetaling af et gælds-

brev ved stiftertilgodehavende.  

Uanset om ejeren vælger at blive godtgjort via stiftertilgodehavende eller via overkurs på anparterne, 

har disse udbetalinger til ejeren ingen driftsmæssig påvirkning af selskabet, men udelukkende påvirk-

ning på selskabets likviditet.   

12.2. Skattefri virksomhedsomdannelse  

Den skattefrie virksomhedsomdannelse bygger på principperne for succession. Succession betyder at 

selskabet overtager den skattemæssige stilling som den personlige virksomhed havde. Endvidere bety-

der det også, at de avancer der måtte kommer i forbindelse med omdannelsen ikke kommer til beskat-

ning hos ejeren ved selve omdannelsen. Den udskudte skat kommer først til betaling, når selskabet sæl-

ges, likvideres eller lign. 
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 Krav til virksomhedsskatteordningen ved skattefri virksomhedsomdannelse  12.2.1.

De fleste personlige virksomheder, som omdannes, er drevet i VSO. Når man omdanner sin personlige 

virksomhed i VSO til et selskab, er der visse parametre, som skal behandles korrekt. De forskellige pa-

rametre vil vi gennemgå i det efterfølgende. Vi har tidligere nævnt under punkt 10.5.1. i opgaven, hvad 

der kræves, når man omdanner en personlig virksomhed i VSO til et selskab. Vi vil opridse disse under 

nedenstående afsnit. 

 Indskudskonto og negativ indskudskonto 12.2.2.

Når man indtræder i virksomhedsskatteordningen, skal virksomheden opgøre en indskudskonto. Ind-

skudskontoen opgøres som værdien af virksomhedens aktiver med fradrag af virksomhedens gæld. Ind-

skudskontoen i VSO skal være nul eller positiv, når den personlige virksomhed omdannes. En negativ 

indskudskonto betyder, at man ved indtræden i virksomhedsskatteordningen har medtaget større gæld 

end aktivmasse. Det har tidligere været en mulighed, men det er det ikke længere, jf. L200, som er om-

talt tidligere i denne opgave. 

Det er en betingelse for virksomheder i virksomhedsordningen, at en eventuel negativ indskudskonto 

bliver udlignet, inden omdannelsen finder sted. Dette sker ved, at der overføres et beløb til virksomhe-

den fra privatøkonomien, så indestående på indskudskontoen bliver nul eller positiv.  

I Thomas’ tilfælde har Gardinbussen en positiv indskudskonto på kr. 55.000. Disse medtages som en del 

af anparternes anskaffelsessum. 

 Hensat til senere hævning 12.2.3.

Når man driver sin virksomhed i VSO, kan ejeren vælge, at beløb hensat til senere hævning, skal holdes 

uden for en omdannelse og dermed kan hæves skattefrit. Ejeren kan vælge, om hele beløbet eller en del 

heraf skal inddrages i omdannelsen eller holdes uden for omdannelsen71. 

Der er i vores case ingen hensættelse til senere hævning, hvorfor dette ikke får indflydelse på anparter-

nes anskaffelsessum. 

 Mellemregningskonto 12.2.4.

Mellemregningskontoen med ejeren i VSO skal behandles på samme måde som hensættelse til senere 

hævning ved omdannelsen således, at ejeren ikke har noget tilgodehavende i selskabet på omdannelses-

tidspunktet. Mellemregningen med ejeren er midler indskudt af ejeren udenom indskudskontoen og kan 

derfor hæves skattefrit uden om hæverækkefølgen72.   

                                                           
71

 Den juridiske vejledning C.C.7.2.2 2015-1  
72

 Den juridiske vejledning C.C.7.2.2 2015-1 
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I vores case er der ingen mellemregning, hvorfor dette ikke får indflydelse på anskaffelsessummen på 

anparterne.   

 Opsparet overskud 12.2.5.

Når en virksomhed bliver omdannet til et selskab efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, kan 

den selvstændige vælge at lade indestående på konto for opsparet overskud indgå helt eller delvist i om-

dannelsen. Hvis indestående på konto for opsparet overskud indgår i omdannelsen, skal det nedsætte 

den skattemæssige anskaffelsessum for de aktier/anparter, som ejeren modtager ved omdannelsen. Se 

VSL § 1673. 

I vores case har Thomas valgt, at virksomhedens opsparede overskud på kr. 950.000. skal medtages i 

omdannelsen til selskab. Det medfører, at anparternes anskaffelsessum bliver reduceret med kr. 950.000. 

Acontoskatten for det optjente opsparet overskud udgør kr. 237.500 (25 % af 950.000), da overskuddet 

ikke er opsparet i 2014. 

 Anskaffelsessum  12.2.6.

Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum, opgjort efter VOL § 4, stk. 2 og 3, må som udgangspunkt 

ikke være negativ. Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum opgøres til det kontante beløb, som man 

ville kunne have opnået ved et salg af virksomheden til tredjemand. Opgørelsesmetoden medfører, at 

der kan opstå negative anskaffelsessummer, fx hvis der er foretaget store afskrivninger på en ejendom74. 

Som udgangspunkt må man ikke have en negativ anskaffelsessum på aktierne, og der skal derfor opnås 

positiv anskaffelsessum. Driver ejeren flere virksomheder under virksomhedsskatteordningen i året op 

til omdannelsen, og der er negativ anskaffelsessum på aktierne, er det et krav, at ejeren omdanner samt-

lige virksomheder til enten ét eller flere selskaber, således at anskaffelsessummen bliver positiv75.  

Den negative anskaffelsessum kan dog udlignes ved at tilføre aktiver fra privatøkonomien til virksom-

heden, inden omdannelsen gennemføres.  

 Åbningsbalance  12.2.7.

Den skattefrie virksomhedsomdannelse bliver foretaget på baggrund af de gældende regler i virksom-

hedsomdannelsesloven. Skattefri virksomhedsomdannelse bygger på succession, hvilket vil sige, at 

virksomheden bliver overdraget til selskabet, uden at dette udløser beskatning af eventulle avancer for 

ejeren af virksomheden. Selskabet succederer derved i den tidligere ejers skattemæssige stilling, og på 

                                                           
73

 Den juridiske vejledning C.C.5.2.14.2 2015-1 
74

 Den juridiske vejledning C.C.7.2.2 2015-1 
75

 Den juridiske vejledning C.C.7.2.2 2015-1 
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den måde sker der ingen beskatning ved selve omdannelsen/overdragelsen. Beskatningen sker først på 

det tidspunkt, hvor virksomhedsejeren sælger virksomheden, eller denne likvideres. 

Når man omdanner sin virksomhed som en skattefri virksomhedsomdannelse, bliver anskaffelsessum-

men for anparterne opgjort efter handelsværdierne for aktiverne og passiverne. Dette er den samme me-

tode som ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Dog skal man ved den skattefri omdannelse 

fratrække de skattemæssige avancer, da selskabet indtræder i den tidligere ejeres skattemæssige stilling. 

12.3. Praktisk gennemgang af skattefri omdannelse 

Vi vil nu gennemgå, hvordan den skattefrie virksomhedsomdannelse foregår. Gennemgangen vil inde-

holde de nødvendige punkter i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse på baggrund af de i 

tidligere afsnit gennemgåede muligheder med tilhørende skattemæssige konsekvenser samt tilhørende 

beregninger. 

En omdannelse efter den skattefrie metode medfører som tidligere beskrevet, at alle aktiver og passiver i 

den overdragne virksomhed medtages i omdannelsen. Det er ved omdannelsen af vores casevirksomhed 

valgt at medtage virksomhedens erhvervsejendom, samt at omdannelsen skal ske til ét samlet selskab.  

Vi har på baggrund af Gardinbussens regnskabstal foretaget de nødvendige beregninger af henholdsvis 

selskabets regnskabsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2015, det skattemæssige successionsgrundlag 

samt anparternes skattemæssige anskaffelsessum, jf. tidligere afsnit i opgaven. Vi vil gennemgå det 

skattemæssige successionsgrundlag, herunder også skattemæssige afskrivninger mv., samt de medhør-

ende konsekvenser. Sidst men ikke mindst, vil vi gennemgå anparternes skattemæssige anskaffelsessum 

på baggrund af de valgte forudsætninger. 

 Den regnskabsmæssige åbningsbalance 12.3.1.

Når man udarbejder en åbningsbalance for et nystiftet selskab, tager man udgangspunkt i aktivernes og 

passivernes handelsværdi, jf. VOL § 4, stk. 2. Alle regnskabsmæssige værdier skal være omregnet til 

kontantværdi, såfremt dette er relevant. Egenkapitalen vil som følge heraf svare til forskellen mellem 

aktivernes og passivernes handelsværdi. Vi har forudsat, at gælden i passiverne er indregnet til kurs 100, 

således at handelsværdien af aktiver og passiver vil være lig med kontantværdi.  

Den regnskabsmæssige balance i den skattefrie virksomhedsomdannelse er identisk med den regn-

skabsmæssige balance i den skattepligtige virksomhedsomdannelse, på nær udskudt skat, hvorfor denne 

ikke vil blive gennemgået igen, men der henvises derimod til hele afsnit 12.1. 

 Udskudt skat 12.3.2.
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Som vi tidligere har gennemgået i opgaven, skal der beregnes og afsættes en udskudt skat af de aktiver, 

som indregnes i selskabets åbningsbalance. Da der ved overdragelse fra virksomheden til selskabet op-

står goodwill, skal der ligeledes afsættes udskudt skat af denne. Denne skat kommer til beskatning ved 

salg af selve aktivet. Den udskudte skat er i selskabets åbningsbalance indregnet med kr. 927.000, som 

er fordelt på følgende aktiver:   

 

 

 

12.4. Selskabets skattemæssige åbningsbalance 

Når man har lavet den regnskabsmæssige åbningsbalance, skal man ligeledes opgøre en skattemæssig 

åbningsbalance. Den skattemæssige åbningsbalance kaldes også for succesionsgrundlag, som er et ud-

tryk for de nedskrevne skattemæssige værdier, som selskabet succederer i, altså overtager ved omdan-

nelsen. Som tidligere omtalt udløser den skattefrie virksomhedsomdannelse ingen beskatning ved selve 

omdannelsen, da selskabet overtager den skatteforpligtelse, som virksomheden havde inden omdannel-

sen.  

Det er vigtigt at understrege, at der i den regnskabsmæssige åbningsbalance er indregnet værdier af ak-

tiver til handelsværdier, hvor de tidligere foretagne regnskabsmæssige afskrivninger ved omdannelsen 

”nulstilles”, således at den værdi, aktivet har ultimo året før omdannelsen, er den værdi, aktivet får i 

åbningsbalancen i selskabet. Det er ikke sådan i den skattemæssige balance. 

De skattemæssige værdier, der ligeledes er afskrevet på i de tidligere år, er de værdier, som det overta-

gende selskab kan succedere i, og derved fortsætte med at afskrive på fremadrettet. Dette giver et lavere 

afskrivningsgrundlag og derved lavere skattemæssige afskrivninger, hvilket alt andet lige vil medføre en 

højere skattepligtig indkomst.   

Den skattemæssige åbningsbalance fremgår af bilag 11, som ligeledes indeholder den regnskabsmæssi-

ge åbningsbalance, hvorved man kan se forskellen imellem disse værdier. Vi vil i det efterfølgende gen-

nemgå de væsentligste regnskabsposter i forhold til succesionsprincipperne.  

Udskudt skat:

Driftsmidler -17.500

Igangværende arbejder 0

Goodwill -192.500

Ejendom -717.000

Udskudt skat i alt -927.000
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 Ejendommen 12.4.1.

Når man skal opgøre den skattemæssige værdi af den i åbningsbalancen medtagne ejendom i selskabets 

skattemæssige åbningsbalance, er dette mere kompliceret, da der er adskillige forhold, der skal tages 

hensyn til. Selskabet skal overtage den udskudte skatteforpligtelse, hvis selskabet afstår ejendommen på 

sigt. Man kan derfor ikke ved den skattefri omdannelse udelukkende indregne den skattemæssigt ned-

skrevne værdi, men der skal udarbejdes avanceopgørelse (ejendomsavance) samt en opgørelse af gen-

vundne afskrivninger ved selve omdannelsen. Disse opgørelser skal sidestilles med et salg til tredje-

mand. Opgørelserne om ejendomsavance og genvundne afskrivninger skal opgøres efter Ejendomsavan-

cebeskatningslovens regler. Vi vil ikke komme disse bestemmelser nærmere, da dette ikke vurderes at 

være relevant i vores tilfælde.   

De udførte beregninger kan ses af bilag 9, hvor vi kan konstatere, at de genvundne afskrivninger udgør 

kr. 1.184.000, og hvor den skattemæssige avance ved salget er opgjort til kr. 410.000.  

Selskabets successionsgrundlag skal derfor opgøres på baggrund af handelsværdier fratrukket de opgjor-

te genvundne afskrivninger samt den opgjorte ejendomsavance. Da selskabet overtager den nedskrevne 

værdi på ejendommen, og hvis denne afhændes efterfølgende, skal der foretage en ny beregning af gen-

vundne afskrivninger samt en ny beregning af ejendomsavancen, da ejendommens værdi ved omdannel-

sen er selskabets anskaffelsessum.  Dette betyder desuden, at selskabet bliver beskattet af dens egen 

avance på baggrund af handelsværdien, men også af den overtagne skattemæssige avance fra den per-

sonlige virksomhed.  

Successionsgrundlaget opgøres derfor som handelsværdien på kr. 4.000.000 fratrukket de opgjorte gen-

vundne afskrivninger på kr. 1.184.000 samt den opgjorte avance på kr. 410.000, i alt kr. 2.406.000. 

 Goodwill 12.4.2.

Når man anvender reglerne om virksomhedsdannelse (VOL), kan den internt oparbejdede goodwill på 

kr. 770.000 ikke indregnes i den skattemæssige åbningsbalance (successionsgrundlaget), da der ikke er 

tale om et salg, men en overdragelse mellem interesseforbundne parter. Der kan som følge heraf ikke 

afskrives på internt oparbejdet goodwill76. Succesionsgrundlaget for goodwill bliver derfor kr. 0 i den 

skattemæssige åbningsbalance.      

 Driftsmidler og andre anlæg 12.4.3.

I selskabets åbningsbalance indgår den tidligere personlige virksomheds driftsmidler, inventar samt den 

blandet benyttede varebil.    

                                                           
76

 Ifølge de almindelige skatteregler, kan der afskrives på erhvervet goodwill med 1/7, jf. AL § 40, stk. 1.  



Skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse 
 

Side 64 af 89 

 

Det skattemæssige successionsgrundlag opgøres således på baggrund af den overtagne skattemæssigt 

nedskrevne værdi af den blandet benyttet bil, som i henhold til virksomhedens skattemæssige specifika-

tioner er opgjort til kr. 126.500.  

Når virksomheden omdannes, kan der udelukkende sker succession i den skattemæssige værdi af den 

erhvervsmæssigt benyttede andel af den blandet benyttede bil. Både regnskabsmæssigt og skattemæssigt 

foretages der maksimale afskrivninger over bilens levetid. Dog kan der kun opnås forholdsmæssigt skat-

temæssigt fradrag for de foretagne afskrivninger på den erhvervsmæssige benyttelse af bilen. Når der 

overdrages en virksomhed med skattemæssig succession, skal det beregnes, hvor stor den erhvervsmæs-

sige andel af værdien er for den blandet benyttede bil udgør. Vi har foretaget denne beregning, se bilag 

11. I og med, at bilen bliver benyttet 50 % erhvervsmæssigt og 50 % privat, kan der kun afskrives på 50 

% af den samlede skattemæssigt nedskrevne værdi på kr. 126.500 af den blandet benyttede bil, som 

selskabet kan succedere i, dvs. kr. 63.250. Endvidere indgår virksomhedens andre driftsmidler og inven-

tar med en skattemæssig successionsværdi på kr. 153.500.  

 Andre omsætningsaktiver 12.4.4.

Andre omsætningsaktiver indeholder debitorer, varelager, andre tilgodehavender og likvider, som alle 

skal indregnes til kurs 100, hvorfor der ikke skal foretages skattemæssig regulering. Det skattemæssige 

successionsgrundlag udgør således den samme værdi som den regnskabsmæssigt opgjorte handelsværdi, 

dvs. debitorer indregnes med kr. 210.000, Varebeholdning indregnes med kr. 150.000, andre tilgodeha-

vender indregnes med kr. 60.000, og likvider indregnes med kr. 260.000.  

 Gældsposter 12.4.5.

Som vi tidligere har omtalt i opgaven, skal gæld indregnes til kurs 100 i åbningsbalancen. Dette skal 

ligeledes ske i successionshenseende. Alle gældsposter inklusiv bankgæld skal indregnes til kurs 100, 

hvorfor bankgæld indregnes med kr. 2.150.000, kreditorer indregnes med kr. 115.500, og anden gæld 

indregnes med kr. 75.000.  

12.5. Anparternes skattemæssige anskaffelsessum 
Når man foretager en skattefri virksomhedsomdannelse, skal der opgøres en skattemæssig anskaffelses-

sum for anparterne, som den ”fortjeneste” ejeren får som følge af omdannelsen. Denne opgørelse skal 

ske af hensyn til den senere avancebeskatning, der forekommer når ejeren vil sælge eller lukke sit sel-

skab. Anskaffelsessummen af anparterne opgøres som forskellen mellem handelsværdien på aktiverne - 

hvor den bogførte værdi som udgangspunkt anerkendes af SKAT - samt en eventuel skattemæssig avan-

ce. Det betyder principielt, at anparternes anskaffelsessum er lig med den skattemæssige værdi på de 

overdragne aktiver. 
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Der kan dog forekomme undtagelser ved overdragelse af enkelte aktiver i den forbindelse, hvilket vi vil 

komme ind på i det efterfølgende, hvor vi vil gennemgå de væsentligste aktiver og passiver. 

Selve beregningen af anskaffelsessummen på anparterne fremgår af bilag 11.  

 Ejendom 12.5.1.

Anparternes anskaffelsessum baseret på overdragelsen af ejendommen vil blive beregnet efter samme 

metode som det skattemæssige successionsgrundlag.  Dvs. at anparternes anskaffelsessum opgøres som 

handelsværdien fratrukket den skattemæssige avance. Anparternes anskaffelsessum vedrørende ejen-

dommen er således opgjort til kr. 566.000. 

 Goodwill 12.5.2.

Den internt oparbejdede goodwill, som er beregnet efter TSS-cirkulære 2000-10, udgør kr. 770.000 i 

henhold til den regnskabsmæssige åbningsbalance. Som vi tidligere har gennemgået, fremkommer der 

ingen skattemæssig værdi af goodwill, da denne er internt oparbejdet, hvorfor den skattemæssige an-

skaffelsessum for goodwillen forbliver kr. 0.  

 Driftsmidler og biler 12.5.3.

Anparternes anskaffelsessum baseret på overdragelsen af driftsmidler og biler vil blive beregnet på 

samme metode som det skattemæssige successionsgrundlag.  Dvs. at anparternes anskaffelsessum opgø-

res som handelsværdien fratrukket den skattemæssige avance. Anparternes anskaffelsessum vedrørende 

driftsmidler er således opgjort til kr.153.500 samt kr. 126.500 for biler.  

 Andre omsætningsaktiver 12.5.4.

Ved opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum for debitorer, varebeholdning, andre tilgodeha-

vender samt likvider er metoden nøjagtig den samme som ved de tidligere gennemgåede opgørelser. 

Således kan værdien opgøres som handelsværdien, som fremgår af den regnskabsmæssige åbningsba-

lance, fratrukket avancen. Da der ingen avance er på de ovenfor nævnte aktiver, vil anparternes anskaf-

felsessum være lig den regnskabsmæssige værdi. 

 Gældsposter 12.5.5.

Ved opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum for bankgæld, kreditorer og anden gæld er meto-

den nøjagtig den samme som ved de tidligere gennemgåede opgørelser. Dog er det en forudsætning, at 

samtlige gældspoter optages til kurs 100. Såfremt dette er tilfældet, kan værdien opgøres som handels-

værdien, som er den værdi, der fremgår af den regnskabsmæssige åbningsbalance fratrukket avancen. 

Da der ingen avance er på de ovenfor nævnte passiver, vil anparternes anskaffelsessum være lig den 

regnskabsmæssige værdi. 
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 Anparternes skattemæssige anskaffelsessum: 12.5.6.

Anparternes samlede skattemæssige anskaffelsessum er opgjort på baggrund af de skattemæssige an-

skaffelsessummer for alle virksomhedens aktiver fratrukket anskaffelsessummen for alle passivposter. 

Egenkapitalen fremkommer af forskellen mellem aktiver og passiver og er derfor residual af de opgjorte 

balanceposter. Den skattemæssige egenkapital er desuden lig med anparternes skattemæssige anskaffel-

sessum, som ejeren opnår i forbindelse med virksomhedsomdannelsen. Det er denne værdi, der skal 

anvendes ved beregning af avancen ved afståelse af anparterne, enten ved salg eller ved likvidation. I 

dette tilfælde er den skattemæssige værdi af anparterne negativ og har en værdi af kr. -1.198.500. Det 

skyldes, at der i forbindelse med den skattefrie virksomhedsomdannelse fremkommer store genvundne 

afskrivninger på ejendommen svarende til kr. 1.184.000 samt en avance ved salg på kr. 410.000. Det 

medfører, at successionsgrundlaget bliver væsentlig mindre end den nedskrevne skattemæssige værdi.  

Endvidere er der opsparet overskud fra VSO på kr. 950.000, som ligeledes medvirker til, at den skatte-

mæssige egenkapital bliver negativ.    

 Konklusion 12.5.7.

Baseret på de ovenstående afsnit har vi nu foretaget en praktisk gennemgang af en skattefri omdannelse 

samt opstilling af den regnskabsmæssige åbningsbalance for det nystiftede selskab, baseret på vores i 

bilag 11 udførte beregninger. Som det fremgår af både beregninger og ovenstående afsnit, er samtlige 

aktiver og passiver medtaget i omdannelsen, dette er gjort for forståelsens skyld. 

Der er fordele og ulemper ved at foretage en skattefri omdannelse. Det kommer sig af, at den skattefrie 

virksomhedsomdannelse bygger på successionsprincippet, hvilket betyder, at det nystiftede selskab ind-

træder i de værdier, som den tidligere personligt ejede virksomhed havde. Det betyder for den regn-

skabsmæssige åbningsbalance, at aktiver overtages til den regnskabsmæssige værdi, aktiverne har på 

omdannelsestidspunktet, hvilket vil sige ultimo regnskabsåret før omdannelsen. Dette gør sig dog ikke 

gældende for ejendommen og den internt oparbejdede goodwill. Ejendommen indregnes til handelsvær-

dien, hvilket i dette tilfælde er kr. 4.000.000, og den internt oparbejdet goodwill indregnes til kr. 

770.000. Dette er samme metode som den skattepligtige omdannelsesmodel, hvorfor der ingen forskel 

er på disse. Gældsposter på passivsiden skal som udgangspunkt altid omregnes til kurs 100, hvorfor 

denne ligeså er identisk med den skattepligtige omdannelse. Ovenstående er den ene fordel ved den 

skattefrie omdannelse.  

Den anden fordel ved skattefri virksomhedsomdannelse er endvidere, at der i forbindelse med selve 

omdannelsen ikke sker nogen avancebeskatning. Dette har positiv indflydelse på ejeren økonomi, da 
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ejeren hermed ikke skal have penge op af lommen ved selve omdannelsen. Ejeren kan udskyde avance-

beskatningen til den dag, hvor anparterne afstås, enten som salg eller via likvidation. 

Der er dog også en ulempe ved at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, og det er, at selskabet 

indtræder i de skattemæssige værdier, som den tidligere personligt ejede virksomhed havde. Det bety-

der, at det skattemæssige afskrivningsgrundlag bliver væsentlig mindre, end ved den skattepligtige om-

dannelse, hvor de skattemæssige værdier er lig de regnskabsmæssige værdier. At de skattemæssige vær-

dier er væsentlig lavere end de regnskabsmæssige medfører, at de skattemæssige afskrivninger bliver 

lavere, hvorfor selskabets skattepligtige indkomst alt andet lige vil blive større og derved medfører øget 

skattebetaling.  

Den skattefrie omdannelsesmodel gør, at man omdanner hele den personlige virksomhed til ét selskab, 

hvilket giver ejeren mulighed for, at man kan nedsætte anparternes skattemæssige anskaffelsessum med 

det tidligere opsparede overskud fra den personlige virksomhed, jf. virksomhedsskatteordningens regler, 

dette fremgår af VSL § 16, stk. 3. Som hovedregel må anparterne ikke være negative ved omdannelsen, 

dog er der en undtagelse. Undtagelsen betyder, at har man drevet sin personlige virksomhed i VSO 

(virksomhedsskatteordningen) i året op til omdannelsen, kan anparterne godt være negative.   

I dette tilfælde er den skattemæssige værdi af anskaffelsessummen på anparterne negativ med kr. 

1.198.500, hvilket skyldes, at successionsgrundlaget for aktiverne er væsentligt mindre end gældsfor-

pligtelserne. Forskellen fremkommer ved, at den skattemæssige værdi er mindre ved succession, mens 

gældsforpligtelserne stadig optages til kurs 100, og da gælden har en større værdi end aktiverne ved 

succession, bliver anskaffelsessummen negativ. Anparternes skattemæssige værdi bliver yderligere ne-

gativ ved anvendelse af tidligere opsparet overskud.    

Anparternes skattemæssige værdi er negativ med kr. 1.198.500. Dette medfører fortsat en avancebeskat-

ning den dag, ejeren sælger anparterne, da det er den numeriske værdi af anparterne, hvorfor der ikke 

bliver tale om et fradrag i avancen, men derimod et tillæg. 

12.6. Valg af omdannelsesform for casevirksomheden  

Efter at vi har gennemgået teorien bag omdannelses metoderne, gennemgået værdiansættelse af aktiver 

og passiver samt opgjort anparternes anskaffelsessum skal vi nu vurdere hvilken model, der er mest 

anvendelig for Gardinbussen. 

For at rådgive Thomas bedst muligt, er man nødt til at foretage beregning af avancebeskatningen ved 

afståelse af virksomheden via den skattepligtig metode, for at definere skatten.  
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Som det fremgår af ovenstående skema, kan det ses at den fulde skat ved omdannelse efter den skatte-

pligtige metode udgør kr. 2.186.414 som Thomas skal betale i skat i omdannelsesåret. Skatten kan dog 

finansiers via Thomas’ stiftertilgodehavende på kr. 3.409.500 jf. omdannelsesmodellen bilag 10. Men 

da selskabets likvide midler kun udgør kr. 260.000 er dette ikke en mulighed for Thomas at betale skat-

ten. Thomas har endvidere en mulighed at betale via private midler.  

Ud fra ovenstående kan det ses, at det er ”dyrt” at anvende den skattepligtige omdannelsesmodel i om-

dannelsesåret, men til gengæld bliver avancebeskatningen det mindre ved salg af anparterne, da anpar-

terne får en højere værdi ved anvendelse af den skattepligtige metode. Thomas skal derfor opgøre med 

sig selv, om han vil betale skatten i omdannelsesåret og derved betale mindre i skat ved slag af anparter-

ne eller om han vil omdanne efter den skattefri metode og udskyde skatten. Det kræver dog, at Thomas 

har likviderne til at betale skatten.  

Thomas kan dog udskyde skatten med den skattefrie omdannelse, på den måde undgår Thomas at betale 

skatten i omdannelsesåret. Til gengæld skal han betale avancebeskatningen ved salg af anparterne. Som 

det fremgår af bilag 11 ses det, at den skattemæssige værdi af anparterne er negativ med kr. 1.198.500. 

Balance Handelsværdier Skattemæssige værdier Avance

  Goodwill 770.000,00      0 770.000,00    

  Ejendom 4.000.000,00   2.316.000,00               1.684.000,00 

  Inventar 200.000,00      153.500,00                  46.500,00      

  Biler 150.000,00      126.500,00                  23.500,00      

  Debitorer 210.000,00      210.000,00                  0

  Varebeholdning 150.000,00      150.000,00                  0

  Andre tilgodehavender 60.000,00        60.000,00                    0

  Likvide beholdninger 260.000,00      260.000,00                  0

I alt 5.800.000,00   3.276.000,00               2.524.000,00 

Avancebeskatning

Salgsavance ved omdannelse 2.524.000,00   

Opsparet overskud 950.000,00      

Bruttoavance til beskatning 3.474.000,00   

Skat og AM-bidrag, 56,1% 1.948.914,00   

Tidligere betalt virksomheds skat, 25% 237.500,00      

Skat til betaling ved omdannelsen 2.186.414,00   
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Dette er den numeriske værdi som anparterne har ved salg af disse. Hvorfor denne værdi bliver tillagt 

salget af anparterne til tredje mand.  

Med kendskab til Thomas’ privat økonomi, kan det konstateres, at han ikke har likviderne til at betale 

skatten på kr. 2.186.414 i omdannelsesåret, det er derfor vores anbefaling, at han benytter sig af den 

skattefrie metode, da han derved kan udskyde skatten på ubestemt tid. På sigt kan hans søn endvidere 

succedere i Thomas’ skattemæssige stilling.   

13. Konklusion 

I denne opgave søgte vi at besvare gennem en teoretisk og praktisk gennemgang, hvorvidt det ville være 

fordelagtigt for den fiktive modelcase, at omdanne sin virksomhed efter den skattepligtgige eller skatte-

fri omdannelsesmetode. Samtidig ønskede vi, at se problemstillingen i et større perspektiv, som vi har 

søgt svar ved, at foretage en rundspørge blandt revisorer og skattefolk, omkring udfordringer og særligt 

vigtige områder i forbindelse med en virksomhedsomdannelse.  

1. Hvad er de mest almindelige årsager til, at man vælger at omdanne sin personlige virksomhed til 

et selskab? Herunder fordele og ulemper ved henholdsvis personlig virksomhede i virksomheds-

skatteordningen og selskabsform.  

2. Hvordan vil indførelsen af L200 (ændring i virksomhedsskatteordningen) påvirke ordningen ge-

nerelt, og vil dette medføre at det er mere fordelagtigt at omdanne sin personligt drevne virk-

somhed til et selskab?  

3. Hvilke omdannelseskrav og øvrige betingelser er der til henholdsvis den skattefrie og skatteplig-

tige virksomhedsomdannelse?  

4. Hvilke generelle betragtninger skal inddrages i vurderingen af om en omdannelse skal foretages 

skattepligtigt eller skattefrit?  

5. Hvilke skattemæssige og selskabsretlige konsekvenser har en omdannelse for det nystiftede sel-

skab?  

 

Ad. 1.  

Der kan være mange og forskellige årsager til, at man vælger at omdanne sin personlige virksomhed til 

et selskab. Ligesom alt andet i virksomhedsomdannelsen, er det meget individuelt. Årsagerne som vi 

oftest ser, og som også er det revisorerne i vores rundspørge har oplevet, er generationsskifte, nye inve-

storer eller stor aktivitet (og dermed stor risiko).  
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Fordelen ved et selskab mht. generationsskifteperspektivet, er at man kan overdrage driften i virksom-

heden, men samtidig gøre sådan, at man som tidligere ejer af den personlige virksomhed, stadig besid-

der størstedelen af aktierne/anparterne, så man har indirekte har indflydelse på begivenhederne. På den 

måde kan man overlevere virksomheden løbende. Hvis du overdrager en personlig virksomhed mister 

du juridisk set indflydelsen på overdragelsestidspunktet.  

Mange virksomheder starter i det små, og en del forbliver også sådan. Der er dog også nogle som vokser 

sig store og på sigt kan udvikle sig så meget, at der er brug for, eller får lyst til, at få nye investorer med 

ind i virksomheden. Dette er også lettest gjort i et selskab, da man blot kan sælge nogle anparter til inve-

storerne, eller lave en såkaldt kapitaludvidelse og udstede nye anparter til investorerne. Man har ikke 

den samme mulighed i en personlig drevet virksomhed, da du her ikke kan udstede anparter/aktier.  

Som nævnt i nogle af de første afsnit i opgaven, er en af de største forskelle på at drive virksomheden 

som personlig eller i et selskab, hæftelsen og indforstået heri risiko. I tider som vi har i øjeblikket, hvor 

det kan gå godt en dag og skidt den næste dag, kan det have store konsekvenser, hvis du som person 

hæfter med alle dine værdier. Dette undgår du i selskabsformen, hvor du kun hæfter med det indskudte 

beløb. I vores rundspørge, hvor vi også har haft talt med revisorerne efterfølgende, gjorde de det klart, at 

dette nok er en af de absolut hyppigste årsager til virksomhedsomdannelser.  

Årsagen til at Thomas har valgt at omdanne sin virksomhed er, at han i de seneste år, har haft rigtig fine 

overskud, og derfor gerne vil stoppe mens det går godt, underforstået prøve at mindske risikoen vedrø-

rende aktiviteten. Samtidig vil han gerne mindske risikoen for sig selv, da han er oppe i årene, og gerne 

vil sikre sin fremtidige eksistens. Ydermere er det hans tanke, at han vil overdrage virksomheden til sin 

søn på sigt.  

Ad. 2.  

Som omtalt i opgaven, er der for nyligt kommet nye regler vedrørende virksomhedsskatteordningen, 

nemlig L200. Dette medfører stramninger på hovedsageligt indskudskontoen samt krav til sikkerheds-

stillelser.  

Generelt for ordningen betyder dette, at man nu bliver straffet langt hårdere for at have negativ ind-

skudskonto, idet det ikke længere er en mulighed at spare op i virksomhedsskatteordningen, hvis ind-

skudskontoen er negativ. Konsekvensen heraf er, at hvis virksomheden har stort overskud et år, kommer 

hele overskuddet til personlig beskatning, og fordelen ved at spare op, og blive foreløbigt beskattet med 

selskabsskatteprocenten, forsvinder. Dette må alt andet lige betyde, at der er mange virksomhedsejere i 

virksomhedsskatteordningen, der skal udligne deres negative indskudskonto, for for det første at kunne 
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udnytte fordelene ved opsparing af overskud igen, og for det andet for at undgå at blive beskattet af det 

fulde overskud af året samt opsparet overskud, som personlig indkomst.  

Det skal dog gøre klart, at ovenstående konsekvenser kun gælder, hvis sikkerhedsstillelserne og den 

negative indskudskonto nominelt tilsammen giver mere end kr. 500.000. Samtidig gælder det, at det kun 

er overskud opsparet i perioden 11. juni 2014 til 31. december 2017, som kommer til beskatning inklu-

siv sikkerhedsstillelserne.  

Undtagelsen til reglen er dog, at hvis sikkerhedsstillelserne vedrører virksomhedens aktivitet, indgår 

disse ikke i foranstående regler. 

Når vi ser ovenstående i forhold til vores fiktive case, har det ikke den store betydning for hverken virk-

somhedsejer eller virksomhed, da der ikke forefindes sikkerhedsstillelser i virksomheden for Thomas’ 

private gæld, ej heller er der negativ indskudskonto.  

Ad. 3.  

Overordnet set er der rigtig mange krav til begge metoder. Det være sig vedrørende det forudgående 

indkomstår, selve omdannelsesprocessen og tiden efter omdannelsen. 

I vores rundspørge til skattemyndighederne, blev det gjort klart, at det er vigtigt, at man som virksom-

hedsejer og rådgiver, har gjort virksomheden klar til at blive omdannet, eksempelvis udlignet negativ 

indskudskonto mv.  

Først og fremmest skal det gøres klart, at virksomhedsomdannelse bliver gennemført efter 2 sæt regler; 

den skattefrie vha. virksomhedsomdannelsesloven, og den skattepligtige vha. de almindelige skattereg-

ler, såsom aktieavancebeskatningsloven.  

Kravene til omdannelsesmodellerne er selvfølgelig også forskellige, dog er der også en del sammenfal-

dende elementer. Helt firkantet kan man sige at kravene til den skattefrie omdannelsesmetode langt hen 

ad vejen er de samme som til den skattepligtige, men at der herudover er nogle ekstra krav. Dette er 

bl.a., at når man anvender den skattefrie omdannelsesmetode, skal der omdannes en hel virksomhed 

(dog kan fast ejendom udelukkes), hvor det i den skattepligtige model er muligt at omdanne enkeltakti-

ver, eller undlade aktiver.  

I vores tilfælde vores Thomas ejer en ejendom, som vil medfører en stor avancebeskatning, vil det bedst 

kunne betale sig for Thomas at omdanne hele virksomheden efter reglerne om den skattefrie metode. 

Endvidere er det vores vurdering, at virksomheden er klar til at blive omdannet, da der hverken er sik-

kerhedsstillelser eller negativ indskudskonto. Det kan derfor konkluderes, at virksomheden opfylder de 

gængse krav for at kunne omdannes.   
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Ad. 4. 

Når man skal omdanne sin personlige virksomhed til et selskab, er det vigtigt at man har gjort det klart, 

hvad hensigten er med omdannelsen, og hvad man vil med virksomheden i fremtiden. Endvidere skal 

man tage hensyn til ejertidskravet hvis man anvender den skattefrie model. 

Har virksomheden få aktiver og ingen ejendom, kan det som udgangspunkt være en fordel at anvende 

den skattepligtige metode, da indgangsværdier derved bliver højere, og avancebeskatningen bliver rela-

tivt lav (selvfølgelig afhængig af størrelsen på goodwill). Dette afhænger dog af virksomhedsejeren 

økonomiske situation, da man skal betale avanceskatten på en gang i omdannelsesåret. Vigtigst af alt, 

kommer det an på virksomhedsejerens villighed til at betale skatten. Dette kræver fra rådgivers side 

nogle gange overtagelse, da de fleste gerne vil undgå at betale skat, når man har muligheden for at ud-

skyde den. Det kan for virksomhedsejerens synspunkt, være vanskeligt at forstå, at det er en fordel at 

betale skatten nu, og derved få gavn af den højere anskaffelsessum på anparterne.   

Har virksomheden derimod en ejendom med i virksomhedsomdannelsen, vil der ofte være en relativ høj 

avance på denne, hvor det så kan betale sig at overveje at anvende den skattefrie model, på trods af den 

lavere skattemæssige anskaffelsessum.  

 

Ovenstående er generelle betragtninger og en generel vurdering af, hvad der er vigtigt at overveje, før 

man vælger, hvilken model virksomheden skal omdannes efter. Udfaldet af disse betragtninger og vur-

deringer er dog meget individuelt, hvorfor det på et generelt niveau ikke kan konkluderes, hvilken mo-

del der vil være bedste at foretage virksomhedsomdannelsen efter.    

For Gardinbussen vil det være mest oplagt at anvende reglerne omkring den skattefrie virksomhedsom-

dannelse, fordi der indgår en ejendom, hvorpå der ligger en stor avance samtidig med at goodwillen 

også bidrager med en stor avance. Muligheden for Thomas efter omdannelsen er, at han kan lave en 

skattefri aktieombytning, hvor han kan danne et holdingselskab, som ejer aktierne i det nystiftede sel-

skab, hvorefter han kan sælge driften skattefrit til sønnen eller en tredjemand.  

 

 

Ad. 5. 

Når du driver din virksomhed som et selskab, er det et krav at dit årsregnskab skal offentliggøres og 

indsendes til Erhvervsstyrelsen. Dette er ikke tilfældet i en personlig virksomhed, og det kan godt af-

skrække nogen fra at omdanne. Rundspørgen blandt revisorerne gav dog ikke udtryk for, at dette var et 

ofte set problem, men det var i et par tilfælde oplevet, at netop dette krav var årsag til store overvejelser 

omkring omdannelsen. Mange mindre virksomheder har ofte enten en stor kunde, leverandør eller kon-
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kurrent, hvor det vil være en konkurrencemæssig ulempe, hvis deres regnskab og dermed finansielle 

stilling, skulle offentliggøres.  

Gardinbussen er en speciel virksomhed, da en del af aktiviteten er, at køre ud til kunder og foretage op-

måling og indretning som en del af salget. Dette ses ikke hos mange andre inden for lignende brancher. 

Gardinbussens klientel består af mange privat samt mindre erhvervskunder, hvorved det ikke vil være en 

ulempe for Gardinbussen at får offentliggjort sit regnskab. Thomas har selvfølgelig overvejet disse kon-

sekvenser, men har ikke fundet det som værende et problem.  

De skattemæssige konsekvenser for det nystiftede selskab afhænger af, hvilken omdannelsesmodel der 

bliver anvendt.  

I den skattepligtige model, overtager selskabet aktiverne til den skattemæssige værdi som svarer til den 

opgjorte handelsværdi. Dette betyder, at de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier i det nye sel-

skab er identiske, men at fremtidige afskrivninger vil differere. Foranstående medfører at de skattemæs-

sige indgangsværdier i det nye selskab, bliver højere i og med at de bliver opgjort til handelsværdi. Det-

te vil være en fordel fremefter, da selskabet vil kunne opnå højere skattemæssige afskrivninger som skal 

fratrækkes i den skattepligtige indkomst for selskabet. 

Modsat er det i den skattefrie omdannelsesmetode, hvor man i stedet for at opgøre de skattemæssige 

værdier til handelsværdier, indtræder i den tidligere virksomheds skattemæssige stilling. Dette medfører, 

at man vil opnå et noget mindre afskrivningsgrundlag, og dermed mindre skattemæssige afskrivninger i 

selskabet. Dette skal dog ses i forhold til at du også ved denne metode sparer avancebeskatningen i om-

dannelsesåret.  

Da vi har vurderet, at det vil være mest fordelagtigt for Gardinbussen at anvende den skattefrie omdan-

nelsesmetode, vil dette betyde, at selskabet succederer i den tidligere skattemæssige stilling. Dette med-

fører endvidere, at det skattemæssige afskrivningsgrundlag i selskabet bliver mindre, end hvis den skat-

tepligtige omdannelse var valgt. Årsagen til at den skattefrie metode stadig er en fordel, trods det foran-

stående, er netop at Gardinbussen har en ejendom, hvorpå der hviler en stor avance, som ville udløse en 

stor skattebetaling i omdannelsesåret. Hverken selskabet eller Thomas har ikke likviditeten til at afregne 

denne skat, hvorved der ikke er noget alternativ.  

14. Perspektivering  

Hvis Thomas ender med at foretage en virksomhedsomdannelse af Gardinbussen, stopper de fremtidige 

muligheder ikke. Som det fremgår af konklusionen, vil det være en fordel for Thomas at foretage en 

skattefri virksomhedsomdannelse.  
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Den første mulighed efter virksomhedsomdannelsen for Thomas er, at foretage en skattefri aktieombyt-

ning og danne et holdingselskab, som kommer til at eje anparterne i Gardinbussen ApS. Strukturen vil 

herefter komme til at se ud som følgende:   

 

Kilde: egen tilvirkning 

En skattefri aktieombytning laver man oftest, når man ønsker at sprede risikoen, således at driftsrisikoen 

ligger i driftsselskabet og værdierne ligger i holdingselskabet. I dette tilfælde har Thomas derved mulig-

hed for at overføre overskydende likvider til holdingselskabet via skattefrit udbytte, idet holdingselska-

bet ejer mere end 10 % af anparterne. En fordel ved dette er samtidig, at likviderne i Gardinbussen ApS 

kommer ud af denne kreditorers rækkevidde, da kreditorer kun tage udlæg i Gardinbussens ApS værdi-

er.  

En anden fordel er, at Thomas ved denne struktur, kan sælge eller overdrage driftsselskabet uden be-

skatning, idet anparterne ejes af Gardin Holding ApS. Ved overdragelsen af driften, kan Thomas dog 

stadig opnå bestemmende indflydelse i Gardinbussen ApS, idet Thomas er den ultimative ejer af Gardin 

Holding ApS.  

På sigt har Thomas også den mulighed (efter aktieombytningen/stiftelsen af holdingselskabet), at fore-

tage en grenspaltning, hvor der stiftes et nyt selskab, hvori ejendommen indskydes.  

En betingelse for, at man kan gennemføre en sådan grenspaltning er, at både det overdragende og det 

modtagende selskab skal kunne fungere selvstændigt efter spaltningen. Endvidere skal det være materiel 

Thomas 
Larsen  

Gardin 
Holding ApS 

Gardinbussen 
ApS 
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enhed, hvilket vil sige at man eksempelvis ikke kan indskyde værdipapirer og lignende. Ejerstrukturen 

vil herefter se ud som nedenstående figur:    

 

 

Kilde: egen tilvirkning 

 

En af årsagerne til at det kan være en god idé at foretage en sådan grenspaltning, hvor vi skyder ejen-

dommen over i et nyt selskab, er at vi kan sprede risikoen vedrørende ejendommen. Man kan sige at vi 

lige i øjeblikket befinder os i ustabile tider vedrørende ejendomsmarkedet, da vi lige har haft en bolig-

krise, og der er tale om, at hvis priserne bliver ved med at stige som de gør i øjeblikket, kan det munde 

ud i en ny boligboble. Fordelen ved at have ejendommen i et selskab for sig selv, vil så være at hvis 

denne pludselig ”værdiforringes” meget, vil det ikke som udgangspunkt gå ud over den almindelige 

drift, men kun ejendomsselskabet.  

Samtidig vil der også være den fordel, at Thomas på et tidspunkt kan sælge Gardinbussen ApS, og sta-

dig behold Ejendom ApS, hvorved avancen vedrørende ejendommen ikke kommer til beskatning.  

Som det fremgår af ovenstående er det ikke kun selve muligheden for virksomhedsomdannelse af den 

personlige virksomhed der skal overvejes. Det er reelt også mulighederne efter, der kan gøre det mere 

attraktivt at drive sin erhvervsmæssige forretning i en selskabsform, idet der er mange strukturer som 

kan tilpasses den enkelte virksomheds muligheder og behov.  

Thomas 
Larsen  

Gardin 
Holding ApS 

Gardinbussen 
ApS 

Ejendom ApS 
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Bilag 1. Diagram over sikkerhedsstillelser i VSO 

  



Skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse 
 

Side 79 af 89 

 

Bilag 2. Spørgsmål til revisorer og SKAT 

Til revisorer:  

Overordnet 

1. Hvor tit vælger du/klienten en skattefri løsningsmodel i stedet for en skattepligtig? Og Hvil-

ke problemstillinger fremkommer der i overvejelsen? 

2. Har du oplevet at offentliggørelse af regnskab har givet problemer i forbindelse med en om-

dannelse. Forstået på den måde, at omdanneren på grund af pligten om offentliggørelse af 

regnskab, har valgt ikke at omdanne sin virksomhed. 

3. Hvilke muligheder giver en skattefri virksomhedsomdannelse en klient? 

4. Kan indskud på pension være et relevant alternativ til skattefri virksomhedsomdannelse – 

hvad er dine bemærkninger hertil?  

5. Hvor tit har du gjort brug af kombi løsninger – altså efterfølgende omdannelser f.eks. skatte-

frivirksomhedsomdannelse efterfulgt af en skattefri aktieombytning? 

6. Er der særlige risici forbundet med en skattefri virksomhedsomdannelser? Og perioden efter 

omdannelsen? 

7. Vil indførelsen af L200 påvirke antallet af virksomhedsomdannelser – besvar med:  

Mindske, neutralt eller øge. Giv gerne begrundelse hvorfor. 

Håndtering af goodwill 

1. Hvor ofte fraviger du fra skemaløsningen under cirkulære for goodwill eller benytter du al-

tid skemaløsningen? 

2. Hvorledes fastlægges driftsherre løn og vurderer du at der er særlige udfordringer/risici for-

bundet hermed? 

3. Passer den fastlagte goodwill altid med handelsværdien? 

a. Såfremt du ikke mener at det altid svare til handelsværdi – skyldes det så….? Be-

grund gerne dit svar. 

Håndtering af samtlige aktiver og passiver tilhørende grenen  

8. Hvorledes håndterer du normalt moms, likvider, kassekredit mv. imellem en ejendom og en 

virksomhed, hvis ejendommen ikke medtages i virksomhedsomdannelsen? 

9. Hvilke problemer giver grenkravet og har du haft praktiske udfordringer hermed? 

Spørgsmål til SKAT  

 Er der særlige krav til tidsfriter etc. 

 Hvordan modtager i materialet fra revisor/klienter? 

 Hvad er de typiske fejl og mangler, som I ser, i forbindelse med virksomhedsomdannelser af 

personlige virksomheder til et selskab? 

 Hvor i processen er det, at der oftest sker fejl? Og hvordan kan disse typiske fejl afhjælpes?  

 Hvor mange virksomhedsomdannelser bliver der lavet om året, og tror I at dette antal vil stige 

i forbindelse med de nye tiltag i virksomhedsskatteordningen (L200)?   
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Bilag 3. Goodwill beregning efter Cirkulærer 2000-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goodwill beregning

Beregning til værdiansættelse af goodwill 2012 2013 2014

debet kredit debet kredit debet kredit

Resultat 890.000 811.000 883.500

Reguleringer:

kapitalandele 0 0 0

Finansielle indtægter 3.000 2.000 2.500

Finansielle udgifter 60.000 56.000 54.000

Afskrivninger på tilkøbt goodwill 0 0 0

Investeringsfondhenlæggelser 0 0 0

Forskudsafskrivninger 0 0 0

Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster 0 0 0

Ekstraordinære poster jf. årsregnskabsloven 0 0 0

3.000 950.000 2.000 867.000 2.500 937.500

Resultat 947.000 865.000 935.000

Vægtning 1 2 3

947.000 1.730.000 2.805.000

5.482.000

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 913.667

Udviklingstendens = ( resultat sidste år - resultat 3. sidste år)/2 0

913.667

Driftsherreløn 50% (min. 250.000 og maks 1 mio.) -456.833

456.833

Forretning af aktiver aktiver: 3.430.000 rente: 5 -171.500

Rest til forrentning af goodwill 285.333

Kapitaliseringsfaktor 2,70 769.650

Den beregnede goodwill 769.650

Værdi til indregning 770.000

3. sidste år 2. sidste år Sidste år
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Bilag 4. Resultatopgørelse for Gardinbussen for regnskabsåret 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013

Note

Nettoomsætning 2.800.000 3.100.000

Andre eksterne omkostninger -1.230.000 -1.450.000

Bruttoresultat 1.570.000 1.650.000

Personaleomkostninger -500.000 -650.000

Afskrivninger -135.000 -135.000

Resultat før finansielle poster 935.000 865.000

Finansielle indtægter 2.500 2.000

Finansielle omkostninger -54.000 -56.000

Årets resultat 883.500 811.000

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2014
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Bilag 5. Balancen for Gardinbussen for regnskabsåret 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013

Note Anlægsaktiver

1 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 2.660.000 2.730.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 350.000 415.000

3.010.000 3.145.000

Anlægsaktiver i alt 3.010.000 3.145.000

Omsætningsaktiver

2 Varebeholdninger 150.000 150.000

Tilgodehavender

3 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 210.000 71.000

Andre tilgodehavender 35.000 45.000

Periodeafgrænsningsposter 25.000 15.000

270.000 131.000

Likvide beholdninger 260.000 200.000

Omsætningsaktiver i alt 680.000 481.000

Aktiver i alt 3.690.000 3.626.000

Aktiver pr. 31. december 2014
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Bilag 6. Balancen for Gardinbussen for regnskabsåret 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013

Note

4 Egenkapital

Kapitalkonto 1.349.500 1.146.000

1.349.500 1.146.000

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

Prioritetsgæld 2.080.000 2.130.000

2.080.000 2.130.000

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristet gæld 70.000 70.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 115.500 180.000

Anden gæld 75.000 100.000

260.500 350.000

Gældsforpligtelser i alt 2.340.500 2.480.000

Passiver i alt 3.690.000 3.626.000

Passiver pr. 31. december 2014
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Bilag 7. Noter for Gardinbussen for regnskabsåret 2014 

 

2014 2013

1. Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger

Anskaffelsessum primo 3.500.000 3.500.000

Tilgang årets løb 0 0

Afgang i årets løb 0 0

Anskaffelsessum ultimo 3.500.000 3.500.000

Afskrivninger primo 770.000 700.000

Årets afskrivninger 70.000 70.000

Afskrivninger ultimo 840.000 770.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.660.000 2.730.000

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2014 3.800.000

Heraf grundværdi 1.000.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Anskaffelsessum primo 810.000 810.000

Tilgang årets løb 0

Afgang i årets løb 0 0

Anskaffelsessum ultimo 810.000 810.000

Afskrivninger primo 395.000 330.000

Årets afskrivninger 65.000 65.000

Afskrivninger ultimo 460.000 395.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo 350.000 415.000

2. Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer 150.000 150.000

150.000 150.000

3. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 210.000 71.000

Hensat til tab på debitorer 0

210.000 71.000

4. Egenkapital

Saldo primo 1.146.000 990.000

Årets resultat 883.500 811.000

Privat hævet -680.000 -655.000

1.349.500 1.146.000

Noter

Af den regnskabsmæssige værdi af andre anlæg, driftsmateriel og inventar på kr. 350.000 

indgår en blandet benyttet bil med kr. 150.000.
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Bilag 8. Skattespecifikation for Gardinbussen 2014 
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Bilag 9. Genvundne afskrivninger og ejendomsavance 

  

Salgssum

4.000.000

1. Alternativ - Faktisk anskaffelsessum kontantomregnet

2.650.000

0

110.000

0

830.000

0

3.590.000

AFSTÅELSESSUM

Afståelsessum ...............................................................................

ANSKAFFELSESSUM

Kontant anskaffelsessum ..........................................

Plus evt. købsomk. ..................................................

Tillæg 10.000,- kr./år................................................

Forbed./vedligeh. inden 1/1 '93 ................................

Forbed./vedligeh. efter 1/1 '93 .................................

Evt. indekseringsreglen .............................................

Faktisk anskaffelsessum (alt. 1) ..................................................

4.000.000

0

4.000.000

3.590.000

0

0 3.590.000

410.000Fortjeneste (Tab = -).............................................................................................

AVANCE / TAB (iflg. EBL)

Salgssum jfr. ovenstående .......................................................................................

Valgte indgangsværdi .......................................................................

Fradrag ikke genvundne afskrivninger ...............................................

Salgssum ejerbolig, blandede ejendomme.................................................................

Fradrag ejerbolig..............................................................................

Til den fundne avance skal tillægges påvirkningen fra de genvundne afskrivninger iflg. afskr.loven

1.184.000

Salgspris Bogført værdi Avance Afskrivninger Genvundne

afskrivninger

Grund 0

Bygning 1 mv. 4.000.000 2.316.000 1.684.000 1.184.000 1.184.000

Bygning 2 mv. 0 0 0 0 0

Bygning 3 mv. 0 0 0 0 0

Bygning 4 mv. 0 0 0 0 0

Bygning 5 mv. 0 0 0 0 0

4.000.000 2.316.000 1.684.000 1.184.000 1.184.000

0

Genvundne afskrivninger ....................................................................................

GENVUNDNE AFSKRIVNINGER

Ikke genbeskattede afskrivninger og tab iflg. EBL §5,4 ..................................

AVANCE / TAB (iflg. Afskrivningsloven)
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Indtastning af faste oplysninger Beløb

Goodwill 770.000

Ejendommens kontantværdi 4.000.000

Gardinbussen ApS

Beregning af skattepligtig Regnskabs- Skatte-

virksomhedsomdannelse mæssige mæssige

værdier værdier

Aktiver:

Anlægsaktiver:

  Goodwill 0 0 770.000 770.000

  Ejendom 2.660.000 2.316.000 4.000.000 4.000.000

  Inventar 200.000 153.500 200.000 200.000

  Biler 150.000 126.500 150.000 150.000

Omsætningsaktiver:

  Debitorer 210.000 210.000 210.000 210.000

  Hensat til tab 0 0 0 0

  Varebeholdning 150.000 150.000 150.000 150.000

  Andre tilgodehavender 60.000 60.000 60.000 60.000

  Likvide beholdninger 260.000 260.000 260.000 260.000

Aktiver ialt 3.690.000 3.276.000 5.800.000 5.800.000

Passiver:

  Egenkapital / anpartskapital 1.349.500 935.500 50.000 50.000

  Overkurs 0 0 0 3.409.500

Egenkapital i alt 1.349.500 935.500 50.000 3.459.500

  Gæld:

    Stiftertilgodehavende 0 0 3.409.500 0

    Kreditorer 115.500 115.500 115.500 115.500

    Anden gæld 75.000 75.000 75.000 75.000

    Bankgæld 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000

  Gæld ialt 2.340.500 2.340.500 5.750.000 2.340.500

Passiver ialt 3.690.000 3.276.000 5.800.000 5.800.000

Opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum for anparterne

Skattemæssig egenkapital 3.459.500

Opsparet overskud 950.000

Anparternes skattemæssige værdi 4.409.500

Skattepligtig virksomhedsomdannelse inkl. ejendom

Bilag til beregning af anparters skattemæssige anskaffelsessum

Inkl. stifter-

tilgodehavende Inkl. overkurs

 Selskabets åbningsbalanceRegnskab pr. 31/12 2014
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Opgørelse kostpris aktier

Balance 31.12 Handelsværdi Skattemæssig avance Debet Kredit

Aktiver:

Ejendom 2.660.000 4.000.000 1.684.000 4.000.000 1.684.000

  Genvundne afskrivninger* 1.184.000

Maskiner, biler og inventar** 350.000 350.000 70.000 350.000 70.000

Goodwill 0 770.000 770.000 770.000

Deposita 0 0 0

Varelager 150.000 150.000 150.000

Debitorer 210.000 210.000 210.000

Andre tilgodehavende 60.000 60.000 60.000

Likvide midler 260.000 260.000 260.000

Indskud til dækning af negativ indskudskonto 0 0

Passiver:

Kassekredit 0 0

Prioritetsgæld 2.150.000 2.150.000 2.150.000

Varekreditorer og anden gæld 190.500 190.500 190.500

I alt 5.800.000 6.048.500

Konto for opsparet overskud eksl. Virksomhedsskat 950.000

I alt 5.800.000 6.998.500

Aktiernes skattemæssige kostpris -1.198.500

*Genvundne afskrivninger:

Afskrivningsgrundlag 3.500.000

Foretagne afskrivninger 1.184.000

Nedskrevet værdi 2.316.000

Genvundne afskrivninger, maks. foretagne afskrivninger 1.184.000

Nedslag, 10% 0

Skattepligtige genvundne afskrivninger 1.184.000

**Driftsmiddelsaldo 280.000

Udskudt skat:

Driftsmidler -17.500

Igangværende arbejder 0

Goodwill -192.500

Ejendom -717.000

Udskudt skat i alt -927.000

Disponibel til aktiekapital 2.532.500

Afstemning af aktiekapital til aktiernes skattemæssige kostpris: -1.198.500

Difference 0

Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum
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Åbningsbalance for skattepligtig omdannelse

31. december 2014 1. januar 2015

Aktiver

Goodwill ved omdannelse -                        770.000,00      770.000,00           

Immaterielle anlægsaktiver i alt -                        770.000,00      770.000,00           

Ejendom 2.660.000,00          1.340.000,00    4.000.000,00         

Inventar 200.000,00            200.000,00           

Driftsmidler 150.000,00            150.000,00           

Materielle anlægsaktiver i alt 3.010.000,00          1.340.000,00    4.350.000,00         

Anlægsaktiver i alt 3.010.000,00          2.110.000,00    5.120.000,00         

Varebeholdning 150.000,00            150.000,00           

Tilgodehavende fra salg 210.000,00            210.000,00           

Andre tilgodehavender 35.000,00              35.000,00             

Periodeafgrænsningsposter 25.000,00              25.000,00             

Tilgodehavender i alt 270.000,00            -                  270.000,00           

Likvide beholdning 260.000,00            -                  260.000,00           

Omsætningsaktiver i alt 680.000,00            -                  680.000,00           

Aktiver i alt 3.690.000,00          2.110.000,00    5.800.000,00         

Passiver

Selskabskapital 50.000,00        50.000,00             

Overført resultat 1.349.500,00          2.060.000,00    3.409.500,00         

Egenkapital i alt 1.349.500,00          2.110.000,00    3.459.500,00         

Leverandør af varer 115.500,00            115.500,00           

Anden gæld 75.000,00              75.000,00             

Prioritetsgæld 2.150.000,00          2.150.000,00         

Gældsforpligtelser i alt 2.340.500,00          -                  2.340.500,00         

Passiver i alt 3.690.000,00          2.110.000,00    5.800.000,00         

Kontrol -                       -                 -                      


