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1. Introduktion

1.1 Indledning

Kommanditselskabsformen kendes fra midten af det 19. århundrede, men fik først større udbre-

delse efter ændring af skattelovgivningen i 1960’erne1. Lovændringen betød, at kommanditsel-

skaber gik fra at være et selvstændigt skattesubjekt til at være skattemæssig transparent. Dette

gjorde det særligt interessant for investorerne at udnytte de fordele, der var forbundet med at

drive selskabsform i et K/S. Den enkelte investor kunne dermed fratrække afskrivninger på

aktiver, renteudgifter og driftsunderskud i dennes personlige indkomst.

Som følge af ovenstående lovændring blev der etableret en lang række kommanditselskaber,

som investererede i større aktiver, også kaldet coastere.2 Hvilket skyldes de særlige gunstige

skattemæssige regler, som ikke var tilpasset selskabsformen for kommanditselskaber.

Fx hvis en kommanditist købte anparter i et K/S for 10 mio. kr. og foretog en indbetaling på 1

mio.kr uden yderligere hæftelse, ville kommanditisten kunne afskrive 10 mio. kr. i hans per-

sonlige indkomst, selv om kommanditisten ikke hæftede for mere end den kontante indbetaling

på 1 mio. kr. Hvis projektet senere viste sig at give underskud og måtte sælges med tab, da

kunne kommanditisten fradrage tabet i den personlige indkomst. Investorerne havde derved

meget fokus på den skattemæssige side af investeringen, grundet de gunstige forhold.

I 1975 indførte statsdirektoratet en regel, hvor fradragsretten blev begrænset til det, som svarede

til kommanditistens hæftelse. Eksempelvis jf. ovenstående hæftede kommanditisten for 1 mio.

kr., og vil efter indførelsen af den begrænsede fradragsret maksimalt kunne skattemæssigt fra-

drage afskrivning, underskud og tab op til 1 mio. kr.

1 Introduktion til dansk selskabsret II, side 147

2 Lys forude for kommanditister, Tommy V. Christensen
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I 1989 indføres en fradragsbegrænsning af underskud fra passiv selskabsdeltagelse3, også kendt

som anpartsindgrebet. Dette rammer særligt publikumskommanditselskaberne, som var kende-

tegnet ved at have op til flere tusinde deltager. Indgrebet betyder, at underskud kun kan fradra-

ges i den personlige indkomst fra kommanditselskaber med maksimalt 10 passive selskabsdel-

tager (kommanditister).

Kommanditselskaber fortsatte dog i mange år med at være en populær og foretrukket selskabs-

form ved investering i primært fast ejendom. Finanskrisen og den efterfølgende nedgang på

ejendomsmarkedet har betydet at mange K/S’er er kommet i økonomiske problemer, og flere

nødlidende.

Denne opgave har til formål at belyse de selskabsretlige og skattemæssige forhold, der er er

relevante ved investering i kommanditselskaber med op til 10 investorer. Opgaven vil fokusere

på investering i ejendomme, som er placeret i kommanditselskaber.

3 Lov om indkomstskat for personer m.v. § 4
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1.2 Problemformulering

På baggrund af ovenstående indledning er følgende problemformulering formuleret for afhand-

lingen:

Hvad er et kommanditselskab – hvordan behandles det selskabsretligt og skatteretligt?

Til besvarelse af hovedproblemformuleringen vil nedenstående underspørgsmål belyses i af-

handlingen:

o Hvad er et kommanditselskab?

o Hvilke retsvirkninger har kommanditselskabet selskabsretligt?

o Hvordan er selskabsformen forskellig fra andre selskabsformer?

o Hvilke retsvirkninger har K/S´et skatteretligt og hvordan beskattes deltagerne?

o Hvordan anvendes reglerne i praksis?

o Hvilke fordele og ulemper er der ved anvendelse af K/S som selskabsform?

o Hvilke investorer finder K/S´et fordelagtigt?

o Hvad skal investor være opmærksom på ved deltagelse i kommanditselskaber?

Ved besvarelsen af afhandlingen vil investor have en grundlæggende forståelse, for hvordan

kommanditselskaber behandles selskabsretligt og skatteretligt i forhold til andre selskabsfor-

mer. For at kunne analysere væsentlige forskelle vil analysen tage udgangspunkt i investering

i et kommanditselskab vs. et anpartsselskab. Formålet er at investor skal se de væsentlige for-

skelle, og dermed have et bedre grundlag til at vurdere risikoen ved investering i de forskellige

selskabsformer.



6

1.3 Afgrænsning

Til besvarelsen af problemstillingen er det nødvendigt at foretage afgrænsninger for, at afhand-

lingen har mulighed for at komme i dybden med problemstillingen.

De væsentlige afgrænsninger og overvejelser vil nævnes i det følgende:

 De selskabsretlige forhold omkring ledelsesansvaret i et kommanditselskab vil ikke

blive gennemgået i afhandlingen. Forhold omkring komplementarens informations-

pligt, afholdelse af generalforsamlinger vil ligeledes ikke blive gennemgået. Dog vil

fordelingen af ledelsesansvar mellem kommanditisterne og komplementaren grund-

læggende blive gennemgået.

 Gældende lovgivning for personlig beskatning vil ikke blive gennemgået, da det forud-

sættes, at læser kender denne beskatningsform. Derudover er det sjældent set, at kom-

manditisterne vælger personlig beskatning i forbindelse med investering i kommandit-

selskaber, hvilket skyldes at der derved ikke kan opnås fuldt fradrag for renteudgifter.

 Virksomhedsskatteordningen vil grundlæggende blive gennemgået, dog vil der ikke fo-

retages en dybdegående redegørelse af ordningen, da denne er meget kompliceret, og

indeholder mange regler. Jeg vil derfor kun komme ind på de områder, som jeg vur-

dere relevante for kommanditisterne.

 Kapitalafkastordningen vil ikke blive gennemgået, da ordningen stort set aldrig anven-

des i praksis. Jeg beskriver kort ordningen, men vil ikke behandle den yderligere.

 Skatteopgørelsen for komplementaren vil ikke blive gennemgået, da det forudsættes at

læser har en grundlæggende forståelse for hvordan beskatningen foregår i et anparts-

selskab. Derudover vil jeg i min sammenligning af investering i et kommanditselskab

vs. anpartsselskab vise et eksempel på beskatning af ApS. Derudover er afhandlingens

fokus primært beskatningen af kommanditisten.
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 Den selskabsretlige behandling af et anpartsselskab vil ikke blive gennemgået, da det

forudsættes at læser kender denne selskabsform som følge af, at den er meget udbredt

og anvendt.

 Afhandlingen vil tage udgangspunkt i, at kommanditisten er en person, og vil primært

analysere den skattemæssig virkning ved investering i personlig regi. Dette skyldes, at

kommanditisterne typisk er personer grundet de gunstige muligheder for skattefradrag,

og dermed undgå topskat.

 Årsregnskabslovens regler for indregning og måling af regnskabsposter i kommanditsel-

skabet vil ikke blive gennemgået. Jeg vil dog nævne, hvornår selskabsdeltagerne er

omfattet af regnskabspligt.

 Afhandlingen tager udgangspunkt i at kommanditisterne og komplementaren er fuld

skattepligtige i Danmark, og dermed afgrænses der fra at gennemgå udenlandske inve-

storer eller begrænset skattepligtige.

 Afhandlingen vil ikke gennemgå de skattemæssige konsekvenser for kommanditisten

ved udtræden af kommanditselskabet. Jeg har i stedet valgt at have fokus på, at analy-

sere konsekvenserne ved salg af aktiver, herunder genvundne afskrivninger.
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1.4 Metode

For at besvare afhandlingens problemformulering vil jeg i følgende afsnit redegøre for hvilken

metode, der anvendes.

Besvarelsen af afhandlingen udføres i tre faser; en indledende, en analyserende og en afslut-

tende fase. Dette illustreres i nedenstående figur.

Kilde: Egen tilvirkning
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I den indledende fase ligger der først og fremmest en research og indhentelse af materiale. Der-

efter er der en indledning til afhandlingen, som vil lede videre til afhandlingens problemformu-

lering. For at kunne besvare problemformuleringen bedst muligt vil der være en afgrænsning,

således at der er mulighed for at lave en dybdegående analyse af problemstillingen.

Derefter vil der være en teoretisk redegørelse af hvordan kommanditselskab behandles sel-

skabsretlig og skatteretligt, som har til formål at give en grundlæggende forståelse. Komman-

ditselskaber er ikke reguleret ved lov, og bygger primært på hvad der aftales mellem parterne.

For at redegøre for hvordan den retlige og skatteretlige behandling foregår i praksis, vil jeg

komme med eksempler på dette fra juridiske vejledninger, artikler, samt afgørelser.

For at analysere hvordan et kommanditselskab behandles selskabsretligt og skatteretligt vil jeg

præsentere en case, hvor jeg selv har beskrevet forudsætningerne for K/S-projektet. Til den

selskabsretlige behandling vil der tages udgangspunkt i et sæt vedtægter for et oprigtigt kom-

manditselskaber, men grundet fortrolighed er alle navne anonymiseret. Dette ændrer dog ikke

på muligheden for at lave en analyse af den selskabsretlige behandling.

Til den skatteretlige behandling vil der tages udgangspunkt i forudsætningerne, og analysere

den skattemæssige behandling. Herunder vil der foretages beregning af, hvad investeringen vil

betyde for den præsenteret investor. Til løsningen af casen tages, der udgangspunkt i at projek-

tet er opstartet i 2014, da dette gøre det nemmere i forbindelse med anvendelse af skattesatser.

Derudover vil jeg analysere, hvad de skattemæssige konsekvenser vil være ved at investere

samme projekt i et anpartsselskab.

Endvidere vil jeg analysere de skattemæssige konsekvenser ved at ejendommen bliver solgt,

herunder beskatning af ejendomsavance og genvundne afskrivninger.

Afslutningsvis vil jeg konkludere på fordele og ulemper ved investering i ejendom i et kom-

manditselskab vs. anpartsselskab. Herunder risici ved investeringen og typiske faldgruber.

Til sidst vil jeg konkludere på hele besvarelsen af afhandlingen, hvor der følges op på resulta-

terne fra redegørelsen og analysen af investering i kommanditselskaber.
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1.5 Kildekritik

I afhandlingen anvendes udelukkende sekundære kilde, som udgøres af love, juridiske vejled-

ninger, retspraksis, selskabsretlig- samt skatteretligt litteratur og artikler.

Jeg har til den anvendte litteratur forholdt mig kritisk til det skrevne, idet det dog skal bemær-

kes, at det er svært at forholde sig kritisk til de danske love, idet der er tale om gældende ret.

Afgørelser, som er anvendt som i kilder i afhandlingen er medtaget for at illustrere konkrete

problemstillinger for kommanditselskaber.

De anvendte artikler er primært skrevet af fagfolk i form af revisorer, jurister og øvrige folk

med særlig ekspertise inden for området, og artiklerne bærer på nogle områder præg af, at for-

fatteren har en særlig interesse i emnet selv. Jeg har derfor i afhandlingen forsøgt at holde mig

kritisk til disse meninger og så vidt muligt inddraget flere forskellige holdninger, for derved at

opnå den bredeste vinkel på problemet.

De anvendte faglitteratur bøger er skrevet af forfattere, som fx Erik Werlauff, Liselotte Hedetoft

Madsen mv. Bøgerne behandler selskabsretten, og særlige specifikke regler for kommanditsel-

skaber. Endvidere omhandler nogle af bøgerne beskatning ved deltagelse i personselskaber.

Forfatterne vurderes, at have en faglig ekspertise inden for deres område, hvorfor kilderne vur-

deres pålidelige.

Derudover er publikationer/orienteringer fra advokatpartnere anvendt, hvilke vurderes at være

pålidelige, da disse vurderes at have en god ekspertise inden for fagområdet. Orienteringernes

formål er, at give en forståelse af de juridiske og skattemæssige problemstillinger ved komman-

ditselskaber.
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2. Den selskabsretlige behandling

2.1 Kommanditselskaber

Selskabsformen er defineret i erhvervsvirksomhedsloven § 2 stk. 2.

Stk. 2 Ved et kommanditselskab forstås en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, komple-

mentarerne, hæfter personligt, uden begrænsning, og hvis der er flere, solidarisk for virksom-

hedens forpligtelser, mens en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for

virksomhedens forpligtelser. For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. juni 1996, skal

de fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.

Et kommanditselskab er altså en selskabsform, hvor der er en betingelse at en af deltagerne

hæfter med hele sin formue, også kaldet komplementaren. Mens en eller flere deltager, kaldet

kommanditister hæfter kun med deres indskud for kommanditselskabets forpligtelser.

Komplementaren og kommanditisten kan være en fysisk eller juridisk person, da der er ingen

begrænsninger for hvem der kan deltage i et kommanditselskab. Komplementaren og komman-

ditisten kan dog ikke være samme person.

Der kan maksimalt deltage 10 investorer i et K/S-projekt, og det forventes at de har gode øko-

nomiske forhold. Den største fordel ved investering i et K/S-projekt er, at kommanditselskaber

er skattemæssige transparente for kommanditisterne. Dette betyder, at kommanditselskabets

skattemæssige overskud/underskud beskattes/fratrækkes hos investorerne i den del af den per-

sonlige indkomst, hvoraf der betales topskat, og investorerne kan på denne måde opnå en be-

sparelse.

Den selskabsretlige og skattemæssige behandling vil blive nærmere analyseret under afsnit

herom.
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2.2 Juridisk enhed

Der findes forskellige argumenter for og imod, om et kommanditselskab kan anses for at være

en juridisk enhed.

Ifølge skattestyrelsen er et kommanditselskab ikke en selvstændig juridisk enhed, fordi der er

mindst en selskabsdeltager, komplementaren, der hæfter ubegrænset. I skatteretlig forstand er

kommanditselskabet et deltagerbeskattet selskab, hvilket indebærer, at det er de enkelte sel-

skabsdeltagere, som beskattes af et eventuelt skattemæssigt overskud fra K/S’et. Når beskatning

sker hos den enkelte deltager kaldes det, at selskabet er transparent. En skattemæssigt transpa-

rent enhed er en juridisk person, der efter danske skatteregler ikke er et selvstændigt skattesub-

jekt.4 Hvorfor der her argumenteres for, at et K/S ikke kan anses som en juridisk enhed.

Som modargument kan det argumenteres, at komplementaren i dag typisk består af et anparts-

selskab med begrænset hæftelse, svarende til selskabskapitalen.

I praksis har dette rent selskabsretligt ikke givet de store udfordringer, da et kommanditselskab

har en udskilt formue, eget navn, egne rettigheder og forpligtelser.

2.3 Retlig regulering og registrering

Kommanditselskaber er ikke reguleret ved lov, som mange andre selskabsformer. Lov om visse

erhvervsdrivende virksomheder indeholder dog få bestemmelser om kommanditselskaber, li-

gesom der er regler i selskabslovens § 359.

Kommanditselskaber reguleres som udgangspunkt lige som interessentskaberne, hvor der i før-

ste række reguleres efter hvad der er aftalt i selskabsdeltagernes aftale. Hvor der her er stor

aftalefrihed, og retsforholdet derfor beror på hvad der bliver aftalt mellem parterne. I anden

række reguleres der efter almindelige selskabsretlige grundsætninger, som er kommet til udtryk

ved bl.a. domspraksis.

4 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_3_3_1.htm
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Et kommanditselskab stiftes ved en aftale mellem deltagerne. Aftalen vil typisk være skriftlig

beskrevet i selskabskontrakt eller vedtægter, der er ingen særlige krav til aftalens indhold.

Aftalen bør ifølge Noe Munck dog som minimum indeholde fordeling af ejerandelene og af

over-/underskuddet, således at hver komplementar og kommanditist tillægges en bestemt andel

heraf. Den enkelte deltagers ejerandel kan enten svare til dennes over-/underskudsandel eller

den kan være forskellig herfra. Hvis der ikke er en aftale er den deklaratoriske regel ligedeling.5

Ved stiftelse af et kommanditselskab stilles der ikke krav om minimumskapital, hvilket giver

selskabsdeltagerne frihed til at fastsætte størrelsen af stamkapitalen. Endvidere er der heller

ingen krav til at selskabskapital skal være indbetalt ved stiftelse, lige som ved kapitalselskaber.

Selskabsdeltagerne kan derfor selv fastsætte, hvor stor en del af den pålydende værdi af de

tegnede kommanditanparter, der skal indbetales ved stiftelsen. Den resterende del af stamkapi-

talen kan henstå som resthæftelse, der indkaldes og indbetales efter behov. Dette betyder, at

kommanditisterne kan tegne andele i kommanditanpartene uden at foretage indbetalinger, samt

at der ikke stilles krav til størrelsen af deres andele. Dog kan en andel på 0 kr. ikke forekomme,

da der her ikke vil være nogen realitet i kommanditisternes begrænsede hæftelse, og derved vil

der ikke være nogen ejere af kommanditselskabet6. Kommanditisterne skal minimum indbetale

1 kr. i selskabskapital for at opfylde definitionen om de påkrævede selskabsdeltager jf. LEV §

2 stk. 2.

Det fremgår af LEV § 2 stk. 3, at kapitel 3 - 6 registrering og retsevne, anmeldelse til erhvervs-

selskabsstyrelsen, offentliggørelse, årsregnskab m.v. ikke gælder for kommanditselskaber jf.

lovens § 2, stk. 3. Hvorfor kommanditselskaber, som udgangspunkt ikke skal anmelde registre-

ring til erhvervsstyrelsen.

Dog gælder loven for kommanditselskaber, hvor komplementarerne er kapitalselskaber, altså

aktie- eller anpartsselskaber. I så fald skal kommanditselskaberne registreres og skal aflægge

årsregnskaber mv. efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. I praksis er de fleste

komplementarer kapitalselskaber, og skal registreres ved erhvervsstyrelsen.

5 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 103

6 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 103
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Kommanditselskaber skal senest registreres hos Erhvervsstyrelsen senest to uger efter stiftel-

sen. Ved registreringen skal vedtægter vedlægges, og følgende oplyses:7

 Navn

 Adresse og kontaktoplysninger

 Ledelse

 Formål

 Tegningsregler

 Regnskabsperiode og første regnskabsår

 Revisor, hvis kommanditselskabet er underlagt revision.

Hvis der sker ændringer til de registrerede oplysninger skal dette registreres senest to uger efter

beslutningen er truffet. 8

Kommanditselskaber, hvor komplementarerne ikke er kapitalselskaber har ikke pligt til at af-

lægge årsrapport jf. ÅRL § 3 stk. 1 nr.2. Derimod har de ret til at aflægge årsrapport til brug for

omverdenen jf. ÅRL § 3 stk. 2, dog skal de som minimum følge årsregnskabslovens regler for

regnskabsklasse A.

Kommanditselskaber, hvor komplementarerne derimod er kapitalselskaber skal være offentlige

tilgængelige, og har pligt til at udarbejde og aflægge årsrapporten efter årsregnskabsloven jf.

ÅRL § 1 stk. 1 og 2. Disse kommanditselskaber har pligt til at aflægge årsrapport efter mini-

mum årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B.

Der er derved en sammenhæng mellem kommanditselskaber, der skal registreres ved Erhvervs-

styrelsen og har pligt til at aflægge årsrapport. Endvidere er det værd, at bemærke at det er den

ultimative ejer (komplementaren), som afgører regnskabspligten. Dog kan ikke regnskabsplig-

tige kommanditselskaber aflægge årsrapport, som følge af bestemmelser i vedtægterne, krav

fra omverdenen (fx lånegiver) eller krav fra komplementaren.

7 https://erhvervsstyrelsen.dk/kommanditselskaber-ks

8 https://erhvervsstyrelsen.dk/kommanditselskaber-ks
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2.4 Forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser

Ved definitionen af et K/S jf. LEV § 2 stk 2 står der, at:

For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere

have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.

De fuldt ansvarlige deltagere anses at være komplementarerne, da det er dem med ubegrænset

hæftelse. De forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser skal være reelle, og ikke bare være

pro forma. Dette indebærer, at de skal være sikret gennem vedtægts- eller aftalebestemmelse.9

I ovenstående lov er det ikke yderligere defineret, hvad forvaltningsmæssige og økonomiske

beføjelser er. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning for partnerselskaber (kommandi-

taktieselskaber), som også kan anvendes på kommanditselskaber, da begge selskabsformer er

reguleret af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Erhvervsstyrelsens vejledning er kommet med følgende eksempler, på hvilke forvaltningsmæs-

sige og økonomiske beføjelser komplementaren skal have: 10

Eksempler på forvaltningsmæssige beføjelser:

 Komplementaren er repræsenteret i selskabets ledelses organ med et antal medlemmer

evt. formanden

 Komplementaren har vetoret overfor ændring af selskabets vedtægter – eller ændring kan

kun foretages med komplementarens godkendelse

 Komplementaren har vetoret overfor større/væsentlige beslutninger i selskabet

 Komplementaren indgår i selskabets tegningsregel

9 Selskabsformerne, side 182

10 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejl_om_partnerselskaber_kommanditaktieselskab.pdf
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Eksempler på økonomiske beføjelser:

 Komplementaren er tillagt en rimelig andel i kommanditselskabets overskud eller af brut-

toindtægter

 Komplementaren er tillagt en rimelig andel i kommanditselskabets likvidationsprovenu –

eller af indtægt ved salg af selskabets aktiver

 Komplementaren modtager forrentning af indskud/egenkapital i kommanditselskabet

 Komplementaren modtager forrentning af komplementarens egenkapital som kompensa-

tion for den personlige og ubegrænsede hæftelse

 Komplementaren har foretaget kommanditistindskud af en rimelig størrelse

Ovenstående punkter er ikke udtømmende, men blot ment som inspiration til komplementarens

forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Komplementaren skal have de forvaltnings-

mæssige og økonomiske beføjelser, som modsvar til den ubegrænsede hæftelse, som komple-

mentaren stiller. Ifølge Erhvervsstyrelsen skal de økonomiske beføjelser have særlig betydning

ved at komplementaren skal have en reel betaling for risikoen, der løbes ved ubegrænset hæf-

telse.

I praksis har komplementarens rolle ændret sig i forhold til den oprindelige K/S-struktur, hvor

komplementaren typisk var den stærke og formuende deltager, og havde derfor betydelige for-

valtningsmæssige og økonomiske beføjelser. I dag får komplementaren oftest kun tildelt et mi-

nimum af forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, som følge af de skattemæssige for-

hold, som vil blive gennemgået senere i opgaven.
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2.5 Selskabsledelse

Kommanditselskabet består minimum af to ejere:

 Komplementaren

 Kommanditisten

En fysisk eller juridisk person kan blive kommanditist ved at erhverve eller tegne anparter i et

K/S. Et retssubjekt bliver komplementar ved aftale med et K/S11. Komplementaren kan godt

eje anparter i kommanditselskabet, og derved også have egenskaber som kommanditist.

Der er ingen lovregulerede regler om ledelsen af kommanditselskabet, og der er således aftale-

frihed mellem parterne til at aftale, hvorledes selskabet skal ledes. Ved manglende aftale vil

komplementaren alene have den fulde ledelsesret over kommanditselskabet.

En kommanditist har ikke krav på at deltage i ledelsen af selskabet. Begrundelsen herfor er, at

komplementaren hæfter ubegrænset, og bærer derfor en større byrde end kommanditisten, der

alene er kapitalindskyder12. I praksis ses det typisk, at komplementaren ejes af kommanditi-

sterne, hvilket der ikke er hindring for så længe komplementaren og kommanditisten ikke er

samme fysiske person eller juridiske person.

Kommanditselskabet ledes som udgangspunkt af komplementaren, hvorfor komplementaren

også har tegningsret i kommanditselskabet med mindre andet er bestemt i vedtægterne.

Kommanditisterne har dermed ikke adgang til at forpligte kommanditselskabet, dog er der in-

gen hindring for at en kommanditist kan ansættes i selskabet, og derved få fuldmagt13.

Hvis komplementaren er et selskab med begrænset ansvar er dennes selskabsform afgørende

for hvilken lovgivning, der skal anvendes. Det vil sige, at hvis komplementaren er et anparts-

selskab, da vil reglerne i anpartsselskabsloven om tegningsret være gældende. Baggrunden her-

for er, at en juridisk person, (ApS) ikke selv kan indgå aftaler.

11 Kommanditisterne og komplementaren – K/S’et i praksis

12 Introduktion til dansk selskabsret II, side 154

13 Introduktion til dansk selskabsret II, side 155
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Der er således ikke krav om et formaliseret ledelsesorgan, og komplementaren er som udgangs-

punkt ledelsen og tegningen af kommanditselskabet.

2.6 Hæftelse for selskabsdeltagere

Nedenstående figur viser, hvordan komplementaren hæfter ubegrænset over for kommanditsel-

skabet, og at kommanditistens hæftelse er begrænset. De to forskellige hæftelsesformer er gen-

nemgået i det efterfølgende.

Kilde: Egen tilvirkning

Komplementaren

Komplementaren hæfter ubegrænset, personligt solidarisk over for kommanditselskabets for-

pligtelser jf. LEV § 2 stk. 2.

Den personlige hæftelse betyder, at komplementaren hæfter med hele sin personlige formue,

hvis kommanditselskabet ikke kan betale sine forpligtelser. Den ubegrænsede hæftelse betyder,

at der hæftes for alle kommanditselskabet forpligtelser. Den solidariske hæftelse gør sig gæl-

dende, hvis der er flere komplementarer. Hvis dette er tilfælde betyder det, at alle komplemen-

tarerne hæfter samlet om alle forpligtelserne i kommanditselskabet. Kreditorerne kan derfor frit

vælge, hvilken komplementar de vil søge deres krav hos. Dog gælder det, at kreditor først skal
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søge sit krav indfriet af kommanditselskabet inden det søges indfriet af komplementaren, på

trods af den ubegrænsede hæftelse. 14

Komplementaren kan sagtens være et kapitalselskab, da der er ingen hindring herfor. Fordelen

ved, at komplementaren er et kapitalselskab er, at den ubegrænsede hæftelse derved begrænses

til selskabskapitalen. Det er særligt udbredt, at komplementaren i dag er et kapitalselskab, hvor

minimumskapital på 50.000 kr. er indskudt som selskabskapital.

På denne måde får man en konstruktion, hvor alle selskabsdeltager alligevel ender med en be-

grænset hæftelse over for kommanditselskabet.

Kommanditisten

Kommanditisterne hæfter begrænset for kommanditselskabets forpligtelser, og størrelsen af den

enkelte kommanditists forpligtelsens vil fremgå af bestemmelserne i vedtægterne. Investor skal

i den forbindelse være særlig opmærksom på, at der ofte er forskel på det kontante indskud og

det samlede beløb, som kommanditisterne hæfter for. Det kontante indskud svare til den del af

anparternes pålydende værdi, som er indbetalt. Den resterende del af anparternes pålydende

værdi, som ikke er indbetalt er resthæftelsen. Summen af kommanditisternes samlede kontante

indskud og resthæftelse betegnes, som stamkapitalen15. Resthæftelsen vil typisk blive indkaldt

af ledelsen, men skal være sagligt begrundet. I de fleste tilfælde ses det, at der er udarbejdet

budgetter, hvor forventningerne til løbende indbetaling af resthæftelsen fremgår.

Investor skal dog være opmærksom på om, der er yderligere forpligtelser for kommanditisten,

som vil fremgå af vedtægterne. Eksempelvis kan kommanditisterne have forpligtet sig til at

indbetale mere kapital, hvis kommanditselskabet taber dele eller hele stamkapitalen.

Kommanditisterne hæfter normalt indirekte, hvilket vil sige at det kun er selskabets ledelse, der

kan kræve resthæftelsen indbetalt. Selskabets kreditorer kan derved ikke fremsætte direkte krav

over for udvalgte kommanditister, som herefter vil overlades til et regreskrav mod de øvrige

kommanditister. Endvidere kan der som udgangspunkt ikke kræves mere af en kommanditist,

14 Kommanditister og komplementaren – K/S’et i praksis

15 Kommanditselskaber, side 11
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hvis denne har indbetalt hele sin andel af resthæftelsen. I det praktiske liv ses det ofte, at kom-

manditister kan blive nødsaget til at foretage yderligere indbetaling, hvis kommanditselskabets

konkurs vil medføre et væsentligt formuetab for kommanditisten – fx tvangssalg af fast ejen-

dom.

Det ses undertiden, at kommanditisterne jf. vedtægtsbestemmelserne efter påkrav fra komple-

mentaren eller selskabets ledelse er forpligtet til at afgive en kautionserklæring direkte over for

en eller flere af selskabets kreditorer. Afhængigt af indholdet af kautionserklæringen kan det

betyde, at kommanditisterne kommer til at hæfte personligt, solidarisk og direkte over for kre-

ditorerne16.

For at samle op på ovenstående bør komplementaren og kommanditisten være opmærksom på

følgende inden indgåelse af aftale17:

 Størrelsen af den indskudte kapital og resthæftelsen

 Vurdering af resthæftelsen i forhold til kommanditselskabets budgetter

 Forholdet mellem stamkapital og de skattemæssige afskrivninger

 Yderligere forpligtelser, fx kautionsforhold, gældsbreve mv.

2.7 Udskiftning af komplementar

Ved stiftelsen af et kommanditselskab skal der være en komplementar og en kommanditist til

stede jf. definitionen i LEV § 2. Komplementaren ejes i praksis typisk af kommanditisterne,

hvorfor det ikke ses særlig meget at komplementaren bliver udskiftet.

For at en udskiftning af komplementaren vil det som udgangspunkt kræve at alle kommanditi-

sterne er enige, dog kan andet undtagelsesvist fremgår af selskabskontrakten og/eller vedtæg-

terne. Endvidere kræves det, at alle kommanditselskabets kreditorer også godkender beslutnin-

gen, da det er deltageren med den ubegrænsede hæftelse, som udskiftes. 18 Dette skyldes, at

kreditorernes kreditgivning til et K/S kan være baseret på komplementarens kreditværdighed,

16 Selskabsformerne, side 187

17 Kommanditselskaber, side 11

18 Selskabsret, side 79
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uanset at et kommanditselskab kreditværdighed i dag ikke synes at afhænge heraf19. I dag vil

kreditorernes kredittid være baseret på andre faktorer, som eksempelvis kommanditisternes ind-

betaling af resthæftelsen og K/S’ets budget.

2.8 Udskiftning af kommanditist

Hvis en kommanditist ønsker at udtræde fra et kommanditselskab skal der foretages en over-

dragelse af anparterne til en ny kommanditist, da det ikke er muligt at opsige sin selskabsdelta-

gelse. Afgørelsen om en overdragelse af anparter kan finde sted vil bero på en vurdering af

parternes gennemsnitlige interesser. 20 Eksempelvis vil kommanditistens adgang til selskabets

informationer, antallet af deltagere, restindskudsforpligtelse indgå i vurderingen.

Det vil dog typisk være beskrevet i selskabets vedtægter, hvorledes en overdragelse af anparter

kan foretages. I de fleste tilfælde vil en udskiftning kræve de øvrige kommanditisters samtykke.

Hvis kommanditisten har indbetalt det fulde selskabsindskud og kun står som ren investor an-

tages det, at kommanditisten frit kan overdrage sin andel.

Ved udtrædelse af at kommanditselskab bør kommanditisten være opmærksom på følgende:

 Selskabets vedtægter undersøges grundigt om køb og salg af anparter

 Skattemæssig forhold, herunder genvundne afskrivninger

En kommanditist skal derudover være opmærksom på, at hvis den udtrædende kommanditist

har en resthæftelse, da vil den udtrædende kommanditist fortsat hæfte i forhold til de gældfor-

pligtelser, der opstod ved overdragelsen. En frigørelse kræver samtykke fra selskabet og kredi-

torerne.21

19 Selskabsret, side 80

20 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskab, side 110

21 Kommanditselskaber, side 13
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3. Den skattemæssige behandling

I 1962/63 blev der foretaget en lovændring22, hvilket betød at kommanditselskaber ikke længere

vil blive anset, som et selvstændigt skattesubjekt. Kommanditselskaber gik herefter til at være

skattemæssig transparente.

I den skatteretlige teori findes der to former for transparens23, total transparens og begrænset

transparens. Total transparens betyder, at personselskabet udelukkende skal fastlægge deltager-

nes andel af det skattemæssige resultat, mens hver deltager selv skal foretage en opgørelse af

sin andel af overskud og underskud uden hensyntagen til, hvad de andre deltagere gør. Det

betyder således, at personselskabet som sådan ikke eksisterer i skatteretlig henseende.

Ved begrænset transparens er det personselskabet, der optjener overskuddet og ejer aktiverne,

ligesom personselskabet foretager udarbejdelsen af indkomstopgørelsen og selvangiver ind-

komsten. Men det er deltagerne, der bliver beskattet af det selvangivne overskud og kan fra-

trække et eventuelt underskud. Begrænset transparens minder meget om beskatningen af kapi-

talselskaber, idet den eneste forskel er, hvor selve skattepligten ligger. I forhold til totalt trans-

parens er forskellen, at det er personselskabet, der har de valgmuligheder, der findes i skatte-

lovgivningen - eksempelvis med hensyn til hvor meget, der afskrives hvert år.

I den danske skatteret er udgangspunktet, at der er tale om total transparens, idet hver deltager

i K/S'et udarbejder sin egen indkomstopgørelse, og dermed selv bestemmer, hvor meget der

skal afskrives på de afskrivningsberettigede aktiver.

For at en selskabsdeltager kan foretage de skattemæssige afskrivninger af kommanditselskabets

aktiver kræves det at man har ejendomsretten. Det er ejerandelen som afgøre, hvor meget der

kan afskrives. Kommanditisterne anses skattemæssigt for at være ejere af aktivet i kommandit-

selskabet, da kommanditisterne har købt andel i anparterne i kommanditselskabet, og har derfor

en afskrivningsret på aktivet.

22 Valg af selskabsform, side 63

23 Liselotte Hedetoft Madsen i "Beskatning ved deltagelse i personselskaber", s. 91 ff.
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3.1 Anpartsindgrebet

I 1989 kom der et lovindgreb, som havde til formål at fjerne de skattemæssige fordele, der var

ved de mange passive investeringer med flere tusinder af investorer.24

Lovændringen kom til at lyde således jf. personskatteloven § 4, stk. 1 nr. 9:

”Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10 og den

skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, samt indkomst ved selv-

stændig erhvervsvirksomhed efter ligningslovens § 8 K, stk. 2, når antallet af personlige ejere

er større end 2 og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang”

Personskattelovens § 4 definerer, hvad der omfattes af kapitalindkomst, og ikke virksomheds-

indkomst.

Ovenstående lovregel siger, at hvis man har en erhvervsvirksomhed med mere end 10 ejere, da

vil de ikke kunne medtage indkomsten derfra i deres personlige indkomst. I praksis ses, der

derfor kun kommanditselskaber med maks. 10 ejere, da de ellers ikke ville kunne drage nytte

af skattefordelene. Et andet afgørende forhold blev, at en arbejdsindsats på under 50 timer om

måneden ikke var at deltage aktivt i virksomheden.

Ligeledes står det i virksomhedsskatteloven jf. nedenfor, at hvis ovenstående lov er opfyldt, da

vil anparterne i kommanditselskabet ligeledes ikke kunne medtages i virksomhedsskatteordnin-

gen:

VSL § 1

”Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksom-

hedsordningen efter reglerne i dette afsnit på indkomst fra virksomheden. Dette gælder dog

ikke, hvis indkomst fra virksomheden er kapitalindkomst efter § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11, i per-

sonskatteloven. Endvidere kan virksomhedsordningen ikke anvendes på konkursindkomst, jf.

konkursskattelovens § 6.”

24 http://www.tax.dk/lv-2010-2/lve/E_F_1.htm
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Derudover gælder der følgende i personskattelovens § 4 stk. 1 nr. 11:

”indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antal ejere, når

den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang”

Ovenstående lov har til formål, at den skattepligtige ikke opnår høje skattemæssige fradrag ved

udlejning af aktiver uden at have en væsentlig deltagelse. Hvis det skulle ske i praksis, at en

kommanditist fik placeret sin underskud her vil det give et mindre skattefradrag procentmæs-

sigt, men det vil stadig give et fradrag i kommanditistens personlige indkomst.

Som følge af anpartsindgrebet blev følgende også indført i personskatteloven § 13 stk. 6:

”Underskud i skattepligtig almindelig indkomst fra en virksomhed som nævnt i § 4, stk. 1, nr.

9 eller 11, kan ikke fratrækkes i den skattepligtiges øvrige skattepligtige indkomst, men fremfø-

res til modregning i positiv skattepligtig indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed.

Tilsvarende gælder også for forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven på aktiver, der efter

færdiggørelsen benyttes i virksomheden. Bestemmelserne gælder dog ikke underskud fra skibs-

virksomhed omfattet af § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11, når erhvervsministeren senest den 31. decem-

ber 1993 har godkendt skibsprojektet”

Der er i forbindelse med anpartsindgrebet indført en særlig underskudsbegrænsning for disse

anpartsvirksomheder i og med, at man fremover kun kan fratrække underskud i tilsvarende

overskud fra anpartsprojekterne jf. ovenstående lov af PSL § 13, stk. 6.

Lovens formål er, at underskudsanvendelse begrænses til den enkelte virksomhed, og ikke bli-

ver udnyttet skattemæssigt andre steder.

Anpartsindgrebet har betydet, at der er ingen skattemæssige fordele ved at investere i komman-

ditselskaber, hvor der er flere end 10 deltagere.
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3.2 Fradragskonto

Oprindeligt havde kommanditisterne ingen begrænsning for hvor meget de kunne fradrage af

underskud. Dette blev ændret med Landsskatteretskendelsen i 1974, hvor det blev et krav, at

der skulle føres en fradragskonto. Hvor fx skatteyderen hæftede kun med sit indskud på 200.000

kr., og kunne derfor ikke på noget tidspunkt komme til at betale mere end disse 200.000 kr. i

forbindelse med et eventuelt tab. Således fandt Landsskatteretten, at han ikke kunne fradrage et

underskud på mere end 200.000 kr.

Som beskrevet under afsnittet vedrørende anpartsindgrebene er der i PSL § 13, stk. 6 en under-

skudsbegrænsning for kommanditister omfattet af anpartsreglerne, hvorved underskud kun kan

modregnes i tilsvarende indkomst. Anpartsreglerne fremgår af PSL § 4, stk. Reglerne omkring

fradragskontoen gælder således kun for de kommanditister, der ikke er omfattet af PSL § 13,

stk. 6. Dette skyldes, at for de personer, der falder ind under anpartsreglerne er ovenstående ,

underskudsbegrænsning gældende i stedet for.

Fradragskontoen bygger på det grundlæggende princip om, at en kommanditist ikke skal kunne

opnå et større fradrag, end det han har indskudt eller har forpligtet sig til at betale via indskud,

hæftelse eller kaution. Denne fradragsbegrænsning hænger sammen med den begrænsede hæf-

telse, som kommanditister har.

Fradragskontoen udgør således det maksimale beløb, en kommanditist kan få fradrag for i form

af skattemæssigt underskud samt skattemæssige afskrivninger. Det er ikke givet, at komman-

ditisten i ejertiden vil opnå at få fradrag for hele beløbet på fradragskontoen, da det ikke er

sikkert, at underskuddet og de skattemæssige afskrivninger overhovedet når op på det beløb. I

henhold til TS-cirkulære 1990-1 medtages og fragår følgende på fradragskontoen:

Ved opgørelse af saldoen på fradragskontoen medtages følgende beløb:

1. Indskud, der kan anses for ansvarlig indskudskapital. Der medregnes såvel indbetalt som

skyldigt indskud.

2. Vederlag betalt for overtagelse af anpart fra den anden deltager. Der medregnes såvel ud-

redet vederlag som overtagne indskudsforpligtelser.
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3. Forpligtelser som følge af kommanditistens medhæftelse som selvskyldner for selskabs-

gæld, i det omfang forpligtelsen endeligt påhviler kommanditisten uden regres til andre

deltagere.

4. Anpart i K/S'ets overskud i det omfang dette beløb forbliver indestående i selskabet på

samme vilkår som ansvarlig indskudskapital.

5. Beskattede avancer ved afhændelse af K/S'ets aktiver i den udstrækning disse modsvarer

af- og nedskrivninger, der er fragået fradragskontoen.

6. Anpart i K/S'ets fortjenester ved afhændelse af selskabets aktiver samt anpart i K/S'ets

realiserede formuegevinster (f.eks. kursgevinster ved indfrielse af lån) i det omfang denne

fortjeneste forbliver indestående i selskabet på samme vilkår som ansvarlig indskudska-

pital.

Ved opgørelse af saldoen på fradragskontoen fragår følgende beløb:

7. Anpart i selskabets driftsunderskud, der er fratrukket ved indkomstopgørelsen.

8. Skattemæssigt fratrukne af- og nedskrivninger på anpart i selskabets aktiver.

9. Forlods afskrivninger som følge af anvendelse af investeringsfondshenlæggelse eller ind-

skud på etableringskonto.

10. Forskudsafskrivninger på anpart i selskabets aktiver.

11. Anpart i K/S'ets realiserede formuetab (ikke fradragsberettigede omkostninger og tab ved

selskabets afhændelse af aktiver), i det omfang beløbene belastes kommanditistens kapi-

talkonto i K/S'et, og de ikke modsvares af skattemæssige afskrivninger eller fradrag.

De grundlæggende principper i metoden til opgørelsen af fradragskontoen er blevet prøvet i

SKM 2005, 450 VLR, hvor sagen omhandlede et forhold hvor, at den vedtægtsbestemte hæf-

telse var 210.000 kr. på finansieringen, og der var foretaget indbetaling på 43.680 kr.

Landsskatteretten mente, at restindbetalingen var meget hypotetisk og de godkendte ikke, at

denne kunne indgå i opgørelsen af fradragskontoen, bortset fra et beløb på 67.480 kr., som

svarede til den maksimale hæftelse på 2. prioritetslånet. De mente, at hæftelsen på 1. prioritets-

lånet var ganske almindel, da lånet var ydet på non recourse-vilkår, hvilket betyder, at långiver

ved misligholdelse alene kan søge sig fyldestgjort i lejeindtægten og ejendommen, og dermed

ikke hos K/S'et.
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Landsretten havde den modsatte holdning, og med støtte i såvel 1990-cirkulæret fik skatteyde-

ren medhold i den selvangivne fradragskonto på 210.000 kr. Af 1990-cirkulærets punkt 1 frem-

går, at der til fradragskontoen medregnes indskud, som kan anses for ansvarlig indskudskapital,

og der medregnes såvel indbetalt som skyldigt indskud. Med den begrundelse af, at der er tale

om en vedtægtsbestemt hæftelse for kommanditisten.

Ovenstående dom bidrager til fortolkningen af de særlige regler om fradragskonto, der gælder

for kommanditister. Dommen slår fast, at fradragskontoen udgør et beløb svarende til hæftelsen,

også selvom K/S'ets ejendom er finansieret ved non-recourse lån. Sådanne lån skal altså ikke

reducere fradragskontoen, men der skal i stedet tages udgangspunkt i den vedtægtsbestemte

hæftelse for kommanditisterne.

3.3 Beskatningsformer

For personlig ejede virksomheder findes der tre beskatningsformer, som er personlig beskat-

ning, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

I afgrænsningen fremgår det, at personlig beskatning ikke vil blive gennemgået, da denne be-

skatningsform ikke vil være fordelagtig for kommanditisten. Hvilket skyldes, at det ikke er

muligt at opnå fuldt fradrag for renteudgifterne.

Til gennemgangen af kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen vil der tages udgangs-

punkt i de juridiske vejledninger, som kan findes på SKAT’s hjemmeside.

Kapitalafkastordningen

For at kunne anvende kapitalafkastordningen skal man være selvstændig erhvervsdrivende jf

VSL § 22 stk. 1. Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal der beregnes et kapitalafkast,

som beregnes ved, at gange kapitalafkastgrundlaget med kapitalafkastsatsen jf. VSL § 22a, stk.

2.
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Kapitalafkastet fratrækkes den skattepligtiges personlige indkomst og tillægges kapitalindkom-

sten. Dette betyder, at der opnås fuldt fradrag i den personlige indkomst for renteudgifter, som

er opstået som følge af finansieringen af de erhvervsmæssige aktiver.

For kommanditisten vil ovenstående betyde, at der opnås fuldt fradrag for de erhvervsmæssige

renteudgifter.

Der gælder dog en maksimeringregel jf. VSL 22a stk. 3, som vil sige, at kapitalafkastet ikke

kan overstige følgende:

 Positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. personskattelo-

vens § 3,

 Den samlede negativ nettokapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4.

Maksimeringsreglen vil sige, at det beregnede afkast ikke må være større end årets positive

resultat før renter eller negativ kapitalindkomst.

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal der oprettes en bunden bankkonto, hvor der ind-

betales en del af overskuddet, som beskattes til det gældende års selskabsskattesats. Denne kal-

des også, konjunkturudligningsordningen. Indbetalingen kan højst udgøre 25 % af overskuddet

før renter –dog mindst 5.000 kr. jf. VSL § 22 b.

Kommanditselskaber generer typisk underskud de første år, hvorfor det ikke vurderes muligt

for kommanditisten af indbetale til en bunden konto. Hvordan konjunkturudligningsordningen

fungere vil ikke blive gennemgået, da den ikke vurderes relevant i dette tilfælde.

Kapitalafkastordningen er attraktiv, hvis man gerne vil føre et forenklet regnskab, da der er

ingen krav om adskillelse af privat og erhvervsmæssig økonomi, som der er i virksomhedsskat-

teordningen. I praksis bliver kapitalordningen stort set aldrig anvendt, hvorfor denne ikke vil

blive behandlet yderligere.
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Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsordningen (VSO) er indført med det formål, at personer der driver virksomhed i

personlig regi skal have samme skattemuligheder, som er gældende ved virksomhedsdrift af

kapitalselskaber. VSO giver mulighed for at fradrage alle driftsomkostninger fuldt ud i indtæg-

terne, og mulighed for at opspare overskud i virksomheden uden fuld personbeskatning.

For at kunne anvende VSO er der følgende krav:

 Fuldt eller begrænset skattepligtig i Danmark

 Skattepligtig person, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed jf. VSL § 1 stk. 1

 Udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringsloven

krav

 En klar opdeling mellem virksomhedsøkonomi og privatøkonomi

 Indskudskontoens størrelse og opsparet overskud skal oplyses hvert år.

 Drives flere virksomheder, skal alle virksomheder behandles ens skattemæssigt.

 Overførsler mellem VSO og privatøkonomien skal føres på en mellemregningskonto

 Hævninger til privatøkonomien skal foretages efter hæverækkefølgen

Ovenstående krav er ikke udtømmende, der er visse undtagelser og oplysningskrav. Disse vil

dog ikke blive gennemgået yderligere.

Indskudskonto og kapitalafkastgrundlag

Indskudskontoen er en opgørelse af den skattemæssige værdi af aktiver, der indskydes i virk-

somhedsordningen, og dermed et udtryk for virksomhedens egenkapital.

Når den skattepligtige træder ind i VSO skal indskudskontoen opgøres for indkomståret med

det formål, at udskille virksomhedens økonomi og privatøkonomi.
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Indskudskontoen skal efterfølgende kun reguleres med yderligere indskud og evt. hævninger.

Dette betyder, at fx værdiændringer på aktiver eller passiver ikke påvirker indskudskontoen, da

de opgjorte værdier ved førstegangs opgørelse fastfryses.

Kapitalafkastgrundlaget skal ligesom indskudskontoen opgøres ved indtrædelse i VSO. Kapi-

talafkastgrundlaget er en nettoopgørelse af aktiver og passiver i kommanditselskabet, hvilket er

udtryk for den skattemæssige egenkapital. Kapitalafkast skal ikke beregnes, hvis kapitalafkast-

grundlaget er negativt.

Kapitalafkastet vil normalt høre til under kapitalindkomst, men det er muligt at lade det indgå

i opsparet overskud, og derved beskattes det samlede skattemæssige resultat til selskabsskatte-

satsen.

Opsparet overskud

VSO giver mulighed for at overskud overføres til en konto, der kaldes ”opsparet overskud. Det

opsparede beløb vil kun blive beskattet med en foreløbig skat, svarende til den gældende sel-

skabsskat for indkomståret. Dermed vil det opsparede beløb ikke skulle medregnes ved opgø-

relsen af den skattepligtige indkomst indtjeningsåret. Virksomhedsskatten, som bliver beregnet

af overskuddet vil blive overført til den selvstændige forud for hæverækkefølgen.

Når et opsparet overskud senere hæves ud til privatøkonomien skal det tillægges den personlige

indkomst. Den allerede afregnet virksomhedsskat, vil blive modregnet i den endelige skat for

den selvstændige.

Indskud og hævning

Virksomhedsordningen kræver at privatøkonomi og virksomhedens økonomi kan holdes ad-

skilt, og hvordan dette kan gøres vil blive gennemgået.

Det vil være en fordel for den selvstændige at oprette en bankkonto, som tilknyttes virksom-

hedsordningen. Kontoen kan anvendes til evt. udlodninger fra kommanditselskab, og derved

holdes uden om privatøkonomien.
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Hvis den selvstændige i stedet vælger at hæve penge ud af virksomheden, skal det foretages i

en bestemt rækkefølge, kendt som hæverækkefølgen.

Hæverækkefølgen er følgende25:

 Hensættelser til senere hævning i form af

o kapitalafkast, som vedrører det forudgående indkomstår, og som er

overført til den selvstændige inden fristen for selvangivelse jf. VSL

§ 7

o resterende overskud, som vedrører det forudgående indkomstår, og

som er overført til den selvstændige inden fristen for selvangivelse

jf. VSL § 10, stk. 1

 Overskud i det pågældende år fordelt på

o årets kapitalafkast, der overføres til den selvstændige inden fristen

for selvangivelse, og kapitalafkast, der medregnes som personlig

indkomst jf. VSL §§ 7 og 23 a

o årets resterende overskud jf. VSL § 10, stk. 1

 Opsparet overskud fra tidligere indkomstår

 Indestående på indskudskontoen.

Hæverækkefølgen er dog ikke gældende for rentekorrektioner, eller beløb, der bliver brugt til

betaling af virksomhedsskat, da de går forud for hæve rækkefølgen.

Hævninger der er større end årets overskud vil betyde, at tidligere års opsparet overskud vil

blive beskattet som personlig indkomst. Er man derimod i en situation, hvor der ikke er noget

opsparet overskud vil hævningen blive foretaget på indskudskontoen, som dermed kan blive

negativ og rentekorrektion kan opstå. Rentekorrektion er en strafrente for at låne penge af virk-

somheden.

25 Juridiske vejledning – afsnit overførsler i hæverækkefølgen
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Den selvstændige kan vælge at overføre penge til virksomhedsordningen ved, at der sker en

simpel overførsel fra privat kontoen til virksomhedens konto. Overførslerne kan anvendes til

evt. at dække negativ indskudskonto, og rentekorrektion kan undgås.

Den selvstændige kan ligeledes vælge at oprette en mellemregningskonto, hvor kontanter fra

privatøkonomien kan overføres til virksomheden. Overførsler på mellemregningskontoen bli-

ver ikke betragtet som indskud på indskudskontoen, og kan derfor føres skattefrit tilbage til

privatøkonomien uden om hæverækkefølgen. Dette giver mulighed for, at den selvstændige på

et senere tidpunkt kan hæve penge ud af virksomheden, som overstiger årets resultat uden at

det påvirker indskudskontoen.

3.4 Anvendelse af VSO for kommanditister

Virksomhedsordningen kan anvendes af kommanditisterne, da de anses for at være selvstændig

erhvervsdrivende. Derudover skal de øvrige betingelse ligeledes være opfyldt.

Fordelen ved at anvende VSO er, at der er fuld fradrag for alle erhvervsmæssige renteudgifter

og afskrivninger i den personlige indkomst for den selvstændige. Dette vil resultere i en reduk-

tion af topskattebetalingen.

Derudover bliver opsparet overskud beskattet med en foreløbig virksomhedsskat, svarende til

hvis det havde været et almindeligt kapitalselskab. For den selvstændige, som har svingende

indkomst har mulighed for indkomstudligne, således at opsparet overskud kan hæves og undgå

topskattebetaling.
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3.5 Skattemæssige afskrivninger

De fleste kommanditselskaber er baseret på et driftsaktiv, fx ejendom, solcelleanlæg, skibe mv.

Disse former for aktiver falder i værdi over tid, hvorfor der afskrives på aktivet.

Afskrivning betyder, at værdifald på anlægsaktiver med begrænset levetid, hvor der hvert år

udgiftsføres afskrivninger i regnskabet, som dog kan fradrages ved opgørelsen af den skatte-

pligtige indkomst.

De regnskabsmæssige afskrivninger har til formål at give et mere retvisende billede af aktiverne

i årsregnskabet. Der er derfor ikke nødvendigvis sammenhæng mellem de skattemæssige af-

skrivning og den faktiske økonomiske forringelse.26

Dette vil i de fleste tilfælde give et negativt skattemæssigt resultat i kommanditselskabet grun-

det gunstige afskrivningsmuligheder. Det skattemæssige underskud betyder, at kommanditi-

sterne opnår en skattebesparelse, som hjælper med finansieringen af investeringen.

Kilde: http://360skat.dk/wp-content/uploads/2012/12/Hvad-er-et-KS.pdf

Ud fra ovenstående figur kan vi se, at på afskrivningsberettigede driftsmidler kan den enkelte

kommanditist vælge at afskrive op til 25 % pr. år af den til ejerandelen svarende til andel af

driftsmidlerne.

På afskrivningsberettigede bygninger kan den enkelte kommanditist vælge at afskrive op til 4

% af den til ejerandelen svarende andel af bygningens anskaffelsessum.

26 https://www.hornskovvindberg.dk/afskrivninger
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Kommanditisterne kan uafhængigt af hinanden foretage afskrivninger efter afskrivningslovens

almindelige regler. Den enkelte kommanditist kan dog kun foretage skattemæssige afskrivnin-

ger inden for rammen af fradragskontoen27.

Ved salg af det afskrivningsberettigede aktiv i kommanditselskabet vil der opstå genvundne

afskrivninger, som skal beskattes.

For investor er det naturligvis af stor betydning om aktivet sælges med tab eller fortjeneste.

Investeringen er typisk foretaget med en forventning om fortjeneste ved salg, men risikoen for

salg med tab er tilstede. Udover at aktivet kan risikeres at sælges for mere, mindre eller det

samme som aktivet blev købt til i sin tid, skal investor være klar over at salget i langt de fleste

tilfælde har skattemæssige konsekvenser.

Det eneste tilfælde, hvor salget har ingen skattemæssige konsekvenser er, hvis aktivet sælges

til en salgspris svarende til den nedskrevne værdi.

Investor skal derfor være meget opmærksom på, at der ved investering i kommanditselskaber

blot er tale om skatteudskydelse, da skattefradragene som er opnået løbende typisk ved komme

til genbeskatning ved afhændelse af aktivet. I forbindelse med analysen vil genvundne afskriv-

ninger blive gennemgået med henblik på at give investor indblik i betydningen heraf.

27 Kommanditselskaber, side 18
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4. Analyse af investering i ejendom i kommanditselskaber

Analysen vil tage udgangspunkt i et konkret K/S-ejendomsprojekt på det danske marked, som

udbydes til danske investorer. Jeg vil analysere, om projektet overholder de gældende krav,

som er gennemgået i redegørelsen. Derudover vil jeg analysere hæftelsen, som investorerne

indgår ved investering i projektet. Endvidere vil jeg analysere investering i ejendom via et kom-

manditselskab vs. et anpartsselskab, og komme med fordel og ulemper ved begge dele.

4.1 Præsentation af projektet

Analysen vil tage udgangspunkt i et K/S-ejendomsprojekt, som er blevet udbudt på det danske

marked. Selskabsnavne der bliver gengivet i opgaven er fiktive navne.

Kommanditselskab = K/S Ejendom

Komplementar = Komplementar Ejendom ApS

Udbyder/administrator = Administration A/S

Projektet

Investeringen af K/S ejendom vedr. investering i en ejendom på det danske marked, som ud-

bydes af Administration A/S, som har mere end 10 års erfaring med investering i ejendomme.

Investeringen er struktureret ved, at kommanditselskabet K/S Ejendom har erhvervet en ejen-

dom, hvorefter maksimalt 10 investorer kan tegne anparter i kommanditselskabet, og derved

opnå ejerskab af ejendommen. Komplementaren er Komplementar Ejendom ApS.
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Krav til investor

Investor forudsættes at være fuldt skattepligtig til Danmark og at anvende virksomhedsord-

ningen. Endvidere stilles der krav om, at investor minimum har en årsindtægt på 610.000 kr.

og en formue på 655.000 kr.

Ejendommen

Ejendommen er et supermarked, som udlejes til en velkendt supermarkedskæde.

 Købsprisen på ejendommen er 30.000.000 kr.

 Lejen bliver reguleret efter markedslejen hvert år.

 Den nuværende leje budgetteres at give et afkast på 5,5 %

Finansiering

Finansieringen optages som et 1. og 2. prioritetslån, og optages på vegne af K/S Ejendom. I

forbindelse med optagelse af lånene er bestyrelsen bemyndigede til at give sikkerhed i kom-

manditselskabets aktiver – dette vil blive gennemgået nærmere under den selskabsretlige be-

handling.
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Indskud og stamkapital

Den samlede stamkapital udgør 19.000.000 kr. Ejerandelen fordeles ligeligt blandt 10 kom-

manditister, og hver kommanditist får derved en samlede hæftelse på 1.900.000 kr.

Ved indgåelse af tegningsaftale pr. 01.01.2014 indbetales et tegningsbeløb på 300.000 kr. pr.

kommanditist, som svare til en ejerandel på 10 %.

Komplementarselskabet stiftes med en selskabskapital på 50.000 kr., som igen fordeles ligeligt

blandt kommanditisterne. Ved indgåelse i projektet betales der, således 5.000 kr. pr. komman-

ditist.

Individuelle kontantindskud finansieres uden om K/S Ejendom.

4.2 Investor profil

Jesper overvejer at investere i et kommanditselskab, som udbydes af en offentlig udbyder.

Jesper har ovenstående oplysninger om projektet, samt vedtægter for kommanditselskabet og

anpartsselskabet. Jeg vil i det efterfølgende analysere den selskabsretlige behandling, og vise

Jesper skattemulighederne ved investering i kommanditselskabet. Endvidere vil investeringen

blive sammenlignet med investering i anpartsselskab.

Jesper er 43 år, og arbejder som læge, og har en årlig indtægt på 700.000 kr. Jesper er ugift, og

bor i et hus i Hellerup.
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5. Analyse af den selskabsretlig behandling

5.1 Registrering af K/S

Komplementaren til K/S Ejendom er et anpartsselskab jf. vedtægter, hvorfor begge selskaber

skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. K/S Ejendom skal aflægge årsrapport, og jf. vedtæg-

terne28 fremgår det, at selskaberne følger kalenderåret.

5.2 Ejerkonstruktion

Nedenstående figur er udarbejdet til at illustrere ejerstrukturen i kommanditselskabet.

Figuren viser selskabsstrukturen ved et typisk K/S med 10 investorer, hvor komplementaren

udgøres af et selskab med begrænset hæftelse. Som vist i figuren kan der være personsammen-

fald blandt kommanditisterne og kapitalejerne.

Kilde: Egen tilvirkning

K/S Ejendom stiftes med en ejerstruktur, hvor det ejes af 100 % af 10 kommanditister, hvilket

forudsættes at svare til en ejerandel på 10 % pr. kommanditist. Dette er i overensstemmelse

med anpartsreglerne.

28 Bilag 1 og 2



39

Af vedtægterne fremgår det endvidere, at overskud/underskud, udlodninger og indbetalinger af

indskudskapitalen fordeles forholdsmæssigt mellem kommanditisternes i forhold til deres ejer-

andel.

Derudover stiftes komplementaren, som et anpartsselskab jf. vedtægterne pkt. 3.7. Komple-

mentaren hæfter direkte og ubegrænset for alle kommanditselskabets forpligtelser. Ved at kom-

plementaren er et anpartsselskab begrænses den ubegrænsede hæftelse til selskabskapital.

Ovenstående ejer struktur er i overensstemmelse med struktureres, som er godkendt efter ad-

ministrativ praksis, som er gennemgået under redegørelsen af den selskabsretlige behandling.

5.3 Komplementarens beføjelser

Under definitionen af et K/S jf. LEV § 2 stk. 2 fremgår det, som tidligere gennemgået i opgaven,

at komplementaren skal have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.

I vedtægterne for kommanditselskabet og komplementaren29 kan de forvaltningsmæssige og

økonomiske beføjelser ses. Jeg vil gennemgå beføjelserne, og analysere om de forvaltnings-

mæssige og økonomiske beføjelser er i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning.

Forvaltningsmæssige beføjelser

Under punkt 14 for K/S’et står der, at kommanditselskabet tegnes af komplementarselskabet,

af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Der står endvidere i pkt. 13, at bestyrelsen består af tre

medlemmer, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ud fra dette kan det konklude-

res, at komplementarselskabet har flertal repræsenteret i bestyrelsen, og opfylder eksemplerne

fra Erhvervsstyrelsen om, at komplementaren er repræsenteret i selskabets ledelses organ med

et antal medlemmer og at komplementaren indgår i selskabets tegningsregel.

Under pkt. 10 fremgår det, at kommanditselskabet administreres af komplementarselskabet,

som har outsourcet administrationsopgaven til en ekstern administrator. Dette er ligeledes en

29 Bilag 1 og 2
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forvaltningsmæssig beføjelse, at komplementarselskabet har ansvaret for administrationen/ud-

vælgelse af administrator.

Under pkt. 16 står der, at vedtægtsændringer kun kan ske på en generalforsamling, og skal

vedtages enstemmigt af samtlige kommanditister. Kommanditisterne ejer komplementarselska-

bet, og det vurderes derfor alt andet lige, at komplementaren har vetoret overfor ændring af

selskabets vedtægter.

Under pkt.19 fremgår det, at opløsning af kommanditselskabet og salg af ejendom jf. pkt. 18

kun kan vedtages på generalforsamling, og kræver at komplementarselskabet tiltrædes. Hvorfor

komplementaren har vetoret overfor større/væsentlige beslutninger i selskabet, og vurderes at

være i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning.

Økonomiske beføjelser

Under pkt. 3.7 står der, at komplementarselskabet udlåner hele sin anpartskapital til komman-

ditselskabet, og at lånet forrentes til den gældende mindsterente med tillæg af 5 % p.a., hvilket

svare til eksemplet fra Erhvervsstyrelsen, hvor der står at komplementaren modtager forrent-

ning af indskud/egenkapital i kommanditselskabet.

Derudover modtager komplementarselskabet et årligt vederlag fra kommanditselskabet for at

påtage sig den ubegrænsede hæftelse for kommanditselskabet. Dette er ligeledes i overensstem-

melse med Erhvervsstyrelsens eksempel, hvor det fremgår, at komplementaren modtager kom-

pensation for den personlige og ubegrænsede hæftelse. I dette tilfælde et årligt vederlag.

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at komplementarselskabet har forvaltningsmæssige

og økonomiske beføjelser i kommanditselskabet. Endvidere vurderes beføjelserne at være i

overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning. Derudover er beføjelserne beskrevet i

vedtægterne, hvorfor de vurderes at være sikret ved aftalebestemmelse.
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5.4 Kommanditistens hæftelse

Ved investering i kommanditselskaber er det særdeles vigtigt at have styr på hæftelsens stør-

relse, da den er forskellig fra selskab til selskab. Hæftelsen er et udtryk for, hvor meget man

kan risikere at tabe.

Jesper skal indbetale 5 t.kr.30 ved tegning af anparter til komplementarselskabet. Komplemen-

tarselskabet er et anpartsselskabet, og stiftes med en selskabskapital på 50.000. kr., hvilket svare

til mindstekravet for selskabskapital i et anpartsselskab. Et anpartsselskab er en selvstændig

juridisk enhed, og Jesper kan derfor kun risikere at tabe de indskudte 5.000 kr. i selskabet.

Ved investering i 1/10-andel af anparterne i kommanditselskabet udgør de nominelt 1.900.000

kr. Ved tegning skal Jesper indbetale 300.000 kr., og resthæftelse vil derefter udgør 1.600.000

kr. Den samlede hæftelse er som tidligere nævnt udtryk for der maksimalt kan fradrages, og vil

være stående på fradragskontoen.

Desuden står der i pkt. 6.2, at eventuelt udloddet overskud skal tillægges hæftelsen, hvilket

betyder, at investor kan risikere at udlodninger skal tilbagebetales.

Det er vigtigt, at investor læser vedtægterne, da der kan stå forhold som vedrører hæftelsen.

Eksempelvis står der i dette tilfælde, at der ved generalforsamling kan vedtages en forhøjelse

af hæftelsen jf. pkt. 6.3, dog skal dette vedtages enstemmigt af samtlige kommanditister jf. pkt.

16.3.31 Dette er set i tilfælde med nødlidende K/S’er, hvor investorerne har ønske om at k/s’et

skal holdes kørende, og derfor indbetales yderligere indskud.

Det er bestyrelsen, som kan kræve yderligere indbetalinger fra kommanditisterne, dog skal dette

ske hos alle kommanditister, og lige store opkrævninger. I mange tilfælde er det set, at ikke alle

kommanditisterne kan indbetale et yderligere indskud. I vedtægterne jf. pkt. 9 står der, at mis-

ligholdende kommanditister kan tvinges til at sælge deres anparter til tredjemand eller at de

øvrige kommanditister overtager anparterne. Salgsprisen skal minimum svare til, hvad der ville

30 Jf. præsentation

31 Bilag - vedtægter
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kunne opnås ved salg til en tredjemand. Den misligholdende kommanditist skal endvidere

dække eventuelle tab i forbindelse med overdragelsen af anparterne, hvilket kan være meget

dyrt for den enkelte.

Jeg har endvidere gennem min revision af kommanditselskaber stødt på selskaber, hvor en

kommanditist ikke kan indbetale sine indskud, og kommanditselskabet overtager anparterne,

som typisk vil blive præsenteret, som tab. Den manglende indbetaling kan betyde, at de yderli-

gere kommanditister vil komme til at skulle indbetale yderligere, og her er risikoen at en yder-

ligere kommanditist ligeledes ikke kan indbetale mere. Derfor anbefales det, at man har et

grundlæggende kendskab til de øvrige kommanditister, som man investere med.
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6. Analyse af den skatteretlige behandling

Under præsentationen af projektet forudsatte jeg, at kommanditisten vil anvende virksomheds-

skatteordningen. Jeg vil i det følgende foretage en beregning af beskatningen i virksomheds-

skatteordningen.

Opfyldelse af betingelser:

Jesper overvejer, at investere i K/S Ejendom, hvor det forudsættes, at der samlet er 10 kom-

manditister. K/S Ejendom falder uden om at være en ”anpartsvirksomhed” i skattemæssigfor-

stand, og bliver i stedet anset for at være erhvervsdrivende. VSO kan derfor anvendes af Jesper.

Jesper er fuld skattepligtig i Danmark, Jespers lønindkomst fra sit arbejde, som læge kan ikke

medtages i virksomhedsordningen.

Det forudsættes, at Jesper ikke har andre virksomheder, som anvender VSO. Hvis dette ikke

var tilfældet, da skulle alle erhvervsvirksomheder indgå i VSO.

Komplementar Ejendom ApS er en kapitalvirksomhed, og kommanditselskabet skal derfor af-

lægge årsrapport jf. afsnit ”retlig regulering”. Som tidligere nævnt i opgaven er der krav om, at

virksomheden skal udarbejde et regnskab, som overholder bogføringslovens krav, hvorfor dette

krav ligeledes er opfyldt.

6.1 Virksomhedsskatteordningen

De væsentlige forhold omkring VSO er gennemgået under afsnittet herom, og nu vil jeg gen-

nemgå den skattemæssige effekt for Jesper.

Kommanditselskabet skattemæssige resultat er opgjort efter driftsbudgettet jf. bilag 3. Jeg for-

udsætter, at driftsbudgettet holder stik og tager derfor udgangspunkt i dette til beregningen af

den skattepligtige indkomst.
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I vedtægterne32 fremgår det, at overskud og tab fordeles mellem kommanditisterne i forhold til

deres andel af indskudskapitalen. Dette betyder, at fordelingsbrøken af resultatet er lig med

kommanditisternes ejerbrøk33, som er et udtryk for deltagernes ideele andel af aktiver og pas-

siver i kommanditselskabet. Dette skal ligeledes bruges til fordelingen af de skattemæssige af-

skrivninger.

Den skattepligtige indkomst er derfor fordelt ligeligt mellem de 10 kommanditister, og udgør

følgende:

Kilde: Egen tilvirkning

Som det ses giver investeringen i K/S Ejendom et skattemæssigt underskud på 190.000 kr. pr

kommanditist. Renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst ved anvendelse af VSO.

Det skattemæssige resultat er dermed udtryk for hvad Jesper skal bruge ved sin indkomstopgø-

relse for 2014.

32 Bilag 1, pkt. 5.2

33 Den skatteretlige behandling af personselskaber, side 93

Opgørelse af skattepligtig indkomst

I alt 10 % anparter

Andel af resultat K/S 800.000 80.000

andel af renter (1.500.000) (150.000)

Skattemæssige korrektioner

Andel af afskrivninger (1.200.000) (120.000)

Skattemæssigt resultat (1.900.000) (190.000)
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Endvidere har jeg beregnet de skattemæssige afskrivninger, som er 4 % af ejendommens værdi.

Ejendommen afskrives over 25 år, og de skattemæssige afskrivninger er dermed i overensstem-

melse med gældende afskrivningsgrundlag.

Kilde: Egen tilvirkning

På baggrund af de oplysninger jeg har om Jesper har jeg beregnet, hvor meget han har mulighed

for at optimere jf. nedenstående beregning. Hvor det her fremgår, at Jesper har mulighed for at

optimere med 125 t.kr., hvilket optimeres ved at, Jesper får fradrag for afskrivningerne på 120

t.kr., og derved kun skal betale topskat af 5 t.kr.

Kilde: Egen tilvirkning

Investeringen i kommanditselskabet vil dermed give Jesper mulighed for at optimere topskat-

tegrænsen i en del år. Jesper vil dog på et tidspunkt ikke længe kunne optimere topskattegræn-

sen som følge af, at afskrivningerne fragår fradragskontoen, som på et tidspunkt kan blive ud-

nyttet fuldt ud. Investeringen i ejendommen budgetteres med at genere overskud efter 6 år34,

dog vil afskrivninger fortsat give et skattemæssigt underskud nogle år endnu. Dette vil alt andet

lige betyde, at overskuddet vil være en yderligere indtægt. Inden for virksomhedsordningen er

der dog flere muligheder for optimering af overskud. Fx overføre til opsparet overskud, og

dermed kun beskattes af den gældende selskabsskat indtil pengene hæves.

34 Bilag 3

Ejendommen

Købspris 30.000.000 kr.

Afskrivningsperiode 25 år

Afskrivningssats 4%

Årlige afskrivninger 1.200.000 kr.

Lønindkomst 700.000

AM-bidrag 56.000

Personlig indkomst 644.000

Bundgrænse topskat (449.100)

Ønsket underskud K/S 194.900

Andel resultat K/S (70.000)

Mulighed for optimering 124.900
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6.2 Kapitalafkastgrundlaget og indskudskonto

Ved indtrædelse skal Jesper have opgjort kapitalafkastgrundlaget og indskudskontoen.

Indskudskontoen er opgørelse af den skattemæssige værdi af aktiver, der indskydes i virksom-

hedsordningen, hvor kapitalafkastgrundlaget er nettoopgørelse af aktiver og passiver i kom-

manditselskabet, som tidligere nævnt i opgaven. Alt andet lige på kapitalafkastgrundlaget og

indskudskontoen være ens, og vil svare til Jesper’s indskud i kommanditselskabet på 300.000

kr. 35

Kapitalafkastet kan beregnes som følger:

300.000 * 2 % = 6.000 kr.

Resultatet i kommanditselskabet er negativt, og kapitalafkastet skal derfor være nul, da kapital-

afkastet ikke må overstige nettoindkomsten fra selvstændig erhvervsvirksomhed jf. PSL § 3.

35 Jf. præsentation af projektet
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6.3 Fradragskonto

Som tidligere gennemgået er der krav om, at Jesper som kommanditist skal føre en fradrags-

konto, således at der er styr på at der ikke fradrages mere end hvad Jesper hæfter for.

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra ovenstående opgørelse ses, at hæftelsen for Jesper udgør 1.900 t.kr., som udgør 10 % af

stamkapitalen. Dette er svarende til Jespers ejerandel, og dermed samlede hæftelse i komman-

ditselskabet, og dermed også hvad der højst kan fradrages.

Hvis investor havde forpligtet sig med en yderligere kaution over for 2. prioritetsgælden, da

ville det også have været muligt at tillægge hæftelsen i fradragsbegrænsningen.

Fradragskontoen primo er altså 1.900 t.kr. som er den totale hæftelse, og fratrækkes det skatte-

mæssige resultat på 190 t.kr., som er beregnet tidligere. Derefter ses fradragskontoen ultimo,

som er positiv. Dette er udtryk for, at Jesper fortsat kan få fradrag for underskud og afskrivnin-

ger de næste år.

Kommanditselskaber giver typisk skattemæssigt under de første år grundet de gunstige rente-

udgifter og afskrivningen, som kan fratrækkes. Investorerne opnår derfor en skattebesparelse,

dog skal investor være opmærksom på, at der blot er tale om en skatteudskydelse.

I alt Pr. 10% anparter

kr. kr.

Fradragskonto i alt
Hæftelsen udgør i alt 19.000.000 1.900.000

Stamkapitalen 19.000.000 1.900.000

Selvskyldnerkaution, 2. prioriteten 100% af restgælden 0 0

19.000.000 1.900.000

Saldo fradragskonto primo 19.000.000 1.900.000

Skattemæssigt resultat kommanditselskab (1.900.000) (190.000)

Ej fradragsberettigede udgifter 0

Saldo fradragskonto ultimo 17.100.000 1.710.000
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6.4 Investering i ApS

For at give investor en indikation af betydningen ved investering i en ejendom i hhv. personlig

regi vs. kapitalselskab. Vil jeg foretage sammenligning af investeringen i ejendommen med

udgangspunkt i et anpartsselskab.

Forudsætningerne for analysen er følgende:

 Ejendommens værdi 30.000.000 kr.

 Anpartskapital 50.000 kr.

 Ejendom er udlejer – lejeindtægter udgør 1 mio. pr. år

 Lejen reguleres efter markedslejen hver år.

 Ejendommen finansieres via prioritetslån

Forudsætningerne er primært de samme, som ved investeringen i kommanditselskabet. Den

primære forskel er, at anpartskapitalen er 50.000 kr. og indskydes ved stiftelse. Investorernes

hæftelses begrænses dermed til anpartskapital, da de ikke vil kunne risikere at tabe yderligere.

Et anpartsselskab adskiller sig fra et kommanditselskab ved, at det ikke er skattemæssigt trans-

parent. Dette betyder, at årets skattemæssige resultat behandles ”internt” i selskabet. Jeg vil

kigge nærmere på dette.

Årets resultat forudsættes at være det samme som ved kommanditselskabet, og der tages ikke

højde for regnskabsmæssige afskrivninger. Resultatet fordeler sig, som følgende:

Lejeindtægter 1.000.000

Driftsomkostninger (200.000)

Resultat før renter 800.000

Renteudgifter (1.500.000)

Driftsresultat (700.000)
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Ejendommen afskrives skattemæssigt ligeledes over 25 år med 4 %, og svare til 1.200.000 kr.

i årlige afskrivninger.

På baggrund af ovenstående oplysninger vil jeg opgøre den skattepligtige indkomst for ApS’et

jf. nedenstående

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Årets resultat (700.000)

Skattemæssige afskrivning (1.200.000)

Skattepligtig indkomst (1.900.000)

Den skattepligtige indkomst udgør derved 1.900 t.kr., som følge af at der er fradrag for de skat-

temæssige afskrivninger. Skatteværdien af den skattepligtige indkomst er (1.900.000*24,5) =

465.500 kr.

Ved underskud i et anpartsselskab vil ejerne ikke kunne trække noget fra i deres personlige

indkomst. Underskuddet bliver i stedet ”opsparet” i anpartsselskabet, og kan bruges til modreg-

ning, hvis der på et senere år genereres overskud.

Hvis det derimod forudsættes, at Jesper har andre overskudsgivende virksomheder, som ejer

over 50 % eller har bestemmende indflydelse i dette selskab, da vil han kunne udnytte under-

skuddet i sambeskatning.
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6.5 Genvundne afskrivninger

Ved investering i ejendomme er det med forventning, at ejendommen vil stige i værdi. Derfor

er det vigtigt at have for øje, at der i stort set alle tilfælde vil være genvundne afskrivning ved

salg.

For at illustrere dette forudsætter jeg, at ejendommen bliver solgt om 20 år for 40 mio. kr.

Kilde: Egen tilvirkning

Skattemæssigt har ejendommen en nedskrevet værdi på 6 mio. kr., da der over 20 år er afskrevet

4 % af ejendommens værdi. Ved salg af ejendommen for 40 mio. kr. opnås en ejendomsavance

på 34 mio. kr. heraf udgør genvundne afskrivninger 24 mio. Samlet set er der 34 mio. kr. til

beskatning.

Jeg vil i det efterfølgende foretage en beregning af beskatningen i hhv. et anpartsselskab og

kommanditselskab, samt vurdere hvorledes der er mulighed for optimering.

Salgspris 40.000.000

Købspris 30.000.000

Fortagne afskrivninger 24.000.000 6.000.000

Ejendomsavance 34.000.000

Heraf genvundne afskrivninger 24.000.000

Til beskatning i alt 34.000.000
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Beskatning i ApS

I et anpartsselskab vil ejendomsavance og genvundne afskrivninger indgå i den skattepligtige

indkomst, og blive beskattet med den gældende selskabsskattesats.

Da skattesatsen ikke kendes for 2034 vil jeg foretage beregningen af skatten med en sats på

24,5. Skatten vil derved udgøre:

34.000.000 * 24,5 % = 8.330.000 kr.

Beregningen har ikke taget udgangspunkt i, hvis der er andre indtægter, udgifter, ikke fradrags-

berettigede udgifter mv. Beregningen er blot til illustration.

Igen vil det være muligt, at anvende overskuddet i sambeskattede virksomheder, hvis forudsæt-

ningerne herfor er opfyldt. Alternativt er der flere muligheder for optimering af overskud i ka-

pitalselskaber, dog vil dette ikke blive behandlet yderligere.

Beskatning i K/S

Ejendomsavance og genvundne afskrivninger vil normalt blive beskattet, som personlig ind-

komst i VSO. Overskuddet vil for Jesper, derfor beskattes med topskattesatsen, som forudsættes

at være 54 % for Jesper. Dette vil udløse en skattebetaling på:

34.000.000 kr. / 10 = 3.400.000 kr.

3.400.000 * 54 % = 1.836.000 kr.

Ved salg af ejendommen vil det som regel betyde, at kommanditselskabet vil ophøre, og derved

vil der ikke længere være drevet en selvstændig erhvervsvirksomhed for Jesper. Betingelsen

for at anvende virksomhedsordningen vil dermed ikke være opfyldt længere.

Overskuddet på 3,4 mio. kr. vil komme til beskatning i ophørsåret til topskattesatsen svarende

til 1,8 mio. kr. for Jesper.
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Jesper har dog mulighed for videreføre virksomhedsskatteordningen ved at påbegynde anden

erhvervsmæssig virksomhed. Eksempelvis udlejning af fast ejendom.

Der er for nyligt kommet en afgørelse i en sag36, som vedrører en selvstændig, der har anvendt

VSO i forbindelse med udlejning af en garage for 400 kr. om måneden. SKAT nægtede den

selvstændige anvendelse af VSO, idet de ikke mente at der blev drevet selvstændig erhvervs-

virksomhed. Landskatteretten ændrede dog SKAT’s afgørelse, da de har afgjort at udlejning af

garage i skattemæssige henseende betragtes som selvstændig erhvervsvirksomhed.

Ovenstående er udtryk for, at der ikke er særlige strenge krav for hvornår man kan anses at være

selvstændig erhvervsdrivende.

Jesper kan derfor eksempelvis udleje fast ejendom, når han træder ud af kommanditselskabet,

som typisk vil ophøre når ejendommen er solgt. Jesper vil derefter kunne videreføre virksom-

hedsskatteordningen, som betyder at de genvundne afskrivninger og ejendomsavance overfø-

res til opsparet overskud, som vil blive beskattet med en a conto skat på 24,5 %. Dette vil

svare til en skattebetaling på 833.000 kr., som er væsentlig mindre end den først beregnede på

1.836.000 kr. Forløbet kan illustreres jf. nedenstående figur.

Kilde: Egen tilvirkning

36 SKM2014,732 LSR

Skattefradrag
for

afskrivninger

Genvundne
afskrivniger

ved salg

Overføres til
opsparet
overskud

A conte
beskatning

24,5 %

Geninvestering
af overførte

midler
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Alternativt kan Jesper vælge, at træde ud af virksomhedsordningen i det år hvor ejendommen

sælges. Ejendomsavancen og genvundne afskrivninger vil dermed blive beskattet, som kapital-

indkomst jf. personskatteloven, som har en væsentlig lavere skattesats end satsen for topskat.

Dog skal Jesper være opmærksom på, at der er mange regler for udtræden af virksomhedsskat-

teordningen. Dette vil derfor kræve en konkret vurdering i forhold den enkelte for at kunne

vurdere om dette ville være fordelagtigt.

7. Investering i kommanditselskab vs. anpartsselskab

Fordelen ved investering i et anpartsselskab er, at virksomhedens økonomi og drift begrænses

til udelukkende at ligge i selskabet. I et ApS begrænses hæftelsen til selskabskapital, som bliver

indskudt ved stiftelse. Investor vil ikke kunne blive opkrævet yderligere indbetalinger, hvis

selskabet fx er ved at gå konkurs.

Det er nemmere at skaffe kapital i et anpartsselskab i forhold til kommanditselskaber, da kom-

manditselskaber som udgangspunkt ikke er godt kapitaliseret. Soliditeten vil være meget lille,

hvis der kigges på den indskudte kapital, hvorfor kommanditselskaber er meget sårbare. End-

videre er kommanditisterne hæftelse begrænset i vedtægterne til kommanditistens ejerandel,

hvorfor nogle kreditgivere er skeptiske ved at yde lån til kommanditselskaber.

Den illikvide egenkapital, som resthæftelsen udtrykker i et kommanditselskab kan være om-

kostningstung for långiver at opkræve, hvis investeringen giver underskud, og lånegiver ønsker

lånet indfriet. Derudover har långiver typisk ikke fuld indsigt i kommanditisternes økonomi, og

derfor ikke har mulighed for at vurdere om den hæftende resthæftelse fortsat er tilstede.

I anpartsselskaber beskattes årets resultat efter satsen for selskabsskat, som er betydelig lavere

end personskatten.

Ulempen er, at investorerne i anpartsselskabet ikke kan opnå fradrag i deres personlige ind-

komst for underskud og skattemæssige afskrivninger i forhold til kommanditselskaber, hvor

investorerne typisk er topskattebetalere.

Fordelene ved investering i kommanditselskaber er, at man opnår fradrag i den personlige ind-

komst for underskud og afskrivninger, og derved undgår topskatten. Derudover kan fradragene
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anvendes til geninvestering i fx kommanditselskabet. Dette betyder, at man ved hjælp af skat-

tefradragene kan finansiere investering i ejendom, som kan illustreres som følger:

Kilde: Egen tilvirkning

En yderligere fordel er, at der ikke er krav om at hele selskabskapitalen skal være indbetalt ved

stiftelse, og er derfor ikke så likviditetskrævende ved opstart. I modsætning til anpartsselskaber

hvor kapitalen skal være indbetalt. Endvidere kan det kræves, at investorerne indskyder en

større likviditet til investeringen, hvilket kan være problematisk, da der typisk vil være tale om

større beløb.

Derudover giver kommanditselskaber mulighed for at anvende virksomhedsskatteordningen,

og man kan derved opnå nogenlunde samme beskatning som for kapitalselskaber.

Ulemperne er den ubegrænsede hæftelse for komplementaren, som dog kan begrænses ved at

komplementaren er et kapitalselskab. Derudover er der hæftelsen for kommanditisterne, som

typisk er en stor resthæftelse, der vil blive opkrævet løbende. Resthæftelsen er dog begrænset

til ejerandelen af kommanditistens anparter. En anden ulempe kan være, at der stilles krav til

investor om, at der skal stilles en selvskyldnerkaution for gælden, og derved øges hæftelsen

yderligere.

Alt andet lige, kan det konkluderes at kommanditselskaber vil være den bedste investering i en

underskudssituation under forudsætning, at investorerne er topskattebetalere. Det investorerne

Skattefradrag
for underskud

og
afskrivninger

Skattefradrag
genindskydes

i K/S

Gæld på
ejendom

nedbringes
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dermed kan udnytte de gunstige skattebesparelser til geninvestering, og dermed udskyde skat-

tebetalingen.

7.1 Hvem henvender kommanditselskaber sig til?

I praksis ses det, at det typisk advokater, direktører, læger mv., som typisk er velhavende og

topskattebetaler. Investorernes motiv er som regel, at de ønsker at undgå topskatten.

Ved investering i kommanditselskaber bliver der typisk reklameret med store skattebesparelser,

grundet gunstige fradrag for renteudgifter og skattemæssige afskrivninger. Flere investorer fin-

der det derfor attraktivt at investere i disse projekter.

7.2 Faldgruber ved kommanditselskaber

Indgangen til investering i en ejendom via et kommanditselskab er primært med forventning

om at opnå en værdistigning ved salg af ejendommen, samt et ønske om at begrænse den per-

sonlige topskat. Det kan derfor argumenteres for, at investorerne til kommanditselskaber kan

være interesseret i en høj købspris, for derved at øge afskrivningsgrundlaget og underskuddet i

selskabet, dog inden for fradragskontoens rammer.

Faldgruben i dette tilfælde kan være, at man køber en ejendom med al for høj værdi, og ved

salgstidspunktet ikke kan opnå den forventede værdistigning. I værste fald sælges ejendommen

med tab, og dermed med store omkostninger for den enkelte kommanditist.

Dette er særligt set i forbindelse med finanskrisen, hvor mange kommanditselskaber endte med

at have ejendomme med en markant lavere markedsværdi end købsprisen.

Investor skal have for øje, at de store skattebesparelser der opnås ved investering i et komman-

ditselskaber er blot en skatteudskydelse. Skattefradragene vil i de fleste tilfælde blive opkrævet

som indskud i kommanditselskabet, og bruges til afvikling af gælden. Dog kan det tænkes, at

man har et K/S, som skaber god likviditet, og derfor ikke har brug for større indskud fra kom-

manditisterne. I dette tilfælde skal investor ikke bruge fradragene på privatforbrug, men i stedet

geninvestere fradragene. Hvis de først bliver brugt på privatforbrug vil dette højst sandsynligt

give et likviditetsproblem for investoren, når genbeskatningen falder.
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Kommanditselskaber er driftsmæssigt afhængige af en lejer, der betaler til tiden. Ideen med

kommanditselskaber er, at det driftsmæssigt skal kunne klare sig selv gennem lejeindtægter,

som indtjenes. De fleste kommanditselskaber har regnskabsmæssigt overskud, og det er først

når de skattemæssige afskrivninger tillægges, at det opnås et skattemæssigt underskud. Investor

skal derfor være opmærksom på, at hvis lejeren fx går konkurs kan det give store problemer.

Det kan fx kræves, at evt. resthæftelse indbetales eller at hæftelsen bliver forhøjet for at kunne

dække de driftsmæssige omkostninger.

Derudover er det vigtigt for investor, at have et grundlæggende kendskab til de øvrige kom-

manditister og deres betalingsevne. Eksempel hvis en investor ikke kan betale hans indskud kan

det medføre yderligere hæftelse for de andre kommanditister, hvis man vil have selskabet til at

løbe rundt.
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8. Konklusion

Definitionen på et K/S findes i LEV § 2 stk. 2, og er, at der skal være to deltagere, hvoraf den

ene hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk - komplementaren, og den anden hæfter be-

grænset for virksomhedens forpligtelser - kommanditisten. I de fleste situationer er strukturen

i et K/S, at komplementaren er et kapitalselskab, da der ikke er noget retligt til hinder herfor,

selvom det formentligt ikke har været hensigten med loven. Dette betyder, at konstruktionen på

mange områder kommer til at ligne et kapitalselskab med den begrænsede hæftelse, men med

de fordele der er for et K/S.

Kommanditselskaber er ikke reguleret ved lov, og reguleres som udgangspunkt af hvad der

aftales mellem selskabsdeltagerne. Bestemmelserne i vedtægterne er særdeles vigtige, da de er

afgørende for den selskabsretlige behandling. Den store aftalefrihed på området fremhæver vig-

tigheden af, at investor skal sætte sig grundigt ind i vedtægtsbestemmelserne.

Komplementaren skal have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser jf. LEV § 2 stk. 2,

som modvare den ubegrænsede hæftelse, som komplementaren stiller. I praksis ses det dog

oftest, at komplementaren kun får tildelt et minimum af forvaltningsmæssige og økonomiske

forhold. Dette giver dog ikke nogen væsentlig betydning i praksis, da komplementarselskabet

ejes af kommanditisterne.

Kommanditselskaber er skattemæssigt transparente, hvilket betyder at beskatningen sker hos

den enkelte kommanditist. Dette har medvirket til, at kommanditselskaber har været anset for

at være attraktive, da de giver mulighed for at den enkelte investor kan opnå store skattebespa-

relser. Fordeling af over/-underskud svare typisk til ejerandelen, dog er det ikke et krav. De

skattemæssige afskrivninger skal dog følge ejerandelen.
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Kommanditselskaber har gennem årene oplevet en del lovindgreb, da mange af de såkaldte

publikumsbaserede anpartsprojekter var baseret på passive investeringer med flere tusinde in-

vestorer, som følge af de daværende tidspunkts gunstige skatteregler. I 1989 blev det anparts-

indgrebet vedtaget, som betød at hvis en erhvervsvirksomhed har mere end 10 deltagere, da vil

de ikke kunne medtage indkomsten i deres personlige indkomst. Lovindgrebet havde til formål

at fjerne de skattemæssige fordele ved passive investeringer, hvorfor der i dag kun ses kom-

manditselskaber med op til 10 deltagere.

Endvidere blev der indført en fradragsbegrænsning, som betyder at en kommanditist ikke kan

opnå et større fradrag end størrelsen på hæftelsen. Fradragskontoen er det maksimale en kom-

manditist kan få i fradrag i form af skattemæssige underskud og afskrivninger. Ved investering

i kommanditselskaber er der dermed et krav om, at fradragskontoen skal opgøres.

Kommanditisterne, som er fysiske personer kan vælge mellem tre forskellige beskatningsfor-

mer: beskatning efter personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteord-

ningen. I praksis ses det, at virksomhedsskatteordningen er den mest foretrukne blandt kom-

manditister. Hvilket skyldes, at virksomhedsordningerne giver stort set de samme muligheder,

som var investeringen drevet i selskabsregi.

Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal den selvstændige kunne adskille privatøkono-

mien og virksomhedens økonomi, hvorfor det anbefales at der oprettes en bankkonto, som knyt-

tes til virksomhedsordningen. Hævninger mellem virksomhedsordningen og privatøkonomien

skal foretages efter den såkaldte hæverækkefølge. Hvis der holdes styr på hævningerne kan

man nøjes med at betale skat, svarende til selskabsskatten, og derved kan den selvstændige

undgå at betale topskat. Virksomhedsordningen giver rig mulighed for, at man kan undgå be-

skatning overskud med topskat, ved at udskyde den fulde beskatning af opsparet overskud til et

tidspunkt hvor indkomsten er under topskattegrænsen.

Der er ingen regler for hvor længe virksomhedsskatteordningen kan anvendes, så længe man

dog fortsat driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Dette betyder, at man som investor kan

blive ved med at udskyde den fulde beskatning af opsparet overskud.
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Investorer, som typisk er topskattebetalere finder kommanditselskaber særligt attraktive grun-

det muligheden for skattefradrag, som følge af skattemæssige underskud og afskrivninger. In-

vestor skal dog være opmærksom på, at der blot er tale om en skatteudskydelse. Dette skyldes,

at der vil være genvundne afskrivninger ved afhændelse af aktiver.

De store skattefradrag giver dog investor mulighed for at geninvestere skattefradragene. Dette

ses typisk, ved at skattefradragene indskydes i kommanditselskabet, som anvendes til afvikling

af gæld. Dermed har man en situation, hvor man ved hjælp af skattefradrag får finansieret in-

vesteringen.

Ud fra den foretagne analyse af sammenligning af investering i ejendom i et kommanditselskab

vs. et anpartsselskab, kan det konkluderes at kommanditselskaber vil være den bedste investe-

ring i en underskudssituation. Dette skyldes, at investorerne dermed kan undgå betaling af top-

skat, hvorimod at underskud i anpartsselskaber ikke kan anvendes i investors personlige be-

skatning. Underskuddet vil derimod opspares i anpartsselskabet til evt. modregning i fremtidige

overskud.

Ved investering i kommanditselskaber er det særdeles vigtigt at investor foretager en grundig

vurdering af projektet inden, da der er mange faldgruber ved investering i et kommanditselskab.

Vurderingen kan bl.a. indeholde en vurdering af ejendommens købspris, vurdering af lejers

betalingsevne, kendskab til de øvrige kommanditister.

Afhandlingen formål har været at øge kendskabet til kommanditselskaber, og gældende regler

herfor. Kommanditselskabers konstruktion og skattemæssige fordele tiltrækker stadig investo-

rer, hvorfor de også kan være en god investering for investorer. Investorerne er dog meget af-

hængige af, at der ikke ske yderligere lovindgreb, som gør at skattefordelene ikke er lige så

attraktive.
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Bilag 1- Vedtægter K/S
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Bilag 2 – Vedtægter komplementar
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Bilag 3 - Driftsbudget


