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Skattefri virksomhedsomdannelse er en vigtig del af virksomhedsejerens langsigtede skatteplanlægning. I 
opgaven bliver regelsættet omkring virksomhedsomdannelse gennemgået og analyseret. Opgaven inde-
holder desuden konkrete regneeksempler med udgangspunkt i en fiktiv case.  
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1 INDLEDNING  
Mange iværksættere påbegynder deres iværksætter-liv, med at drive virksomhed i personligt regi. 
Valget af hvilken juridisk form virksomheden skal drives i, kan være meget komplekst og uoverskue-
ligt at tage stilling til for en iværksætter. I mange tilfælde vil det være selve driften af virksomheden, 
der tager iværksætterens interesse.  

Allerede ved etableringen af virksomheden er det vigtigt at vurdere, hvilken virksomhedsform der er 
den mest hensigtsmæssige at drive virksomhed i for den enkelte iværksætter. Ved valget skal der tages 
stilling til, hvilken økonomisk risiko man vil løbe, samt hvor stor en kapital man har til rådighed og har 
mulighed for at skyde ind i virksomheden. Derudover er det værd at undersøge hæftelsesforhold og 
lovreguleringer ved de forskellige virksomhedsformer.  

For mange iværksættere kan det dog ofte være det mest hensigtsmæssige at opstarte virksomhed i 
personligt regi. Blandt andet er det ofte gunstigt for ejeren af en ny virksomhed, der i mange tilfælde 
vil give underskud de første leveår, at denne kan modregne underskud fra virksomheden i anden ind-
komst jf.1, samt overføre resterende underskud til en eventuel ægtefælle.  

Opstarter man virksomhed i personligt regi, vil virksomheden i mange tilfælde nå til et punkt, hvor 
den kan have vokset sig til en størrelse, hvor det igen bør overvejes hvorvidt denne drives i den mest 
hensigtsmæssige juridiske form og med den rette struktur. Herunder bør det overvejes hvorvidt eje-
ren vil afgrænse risikoen og forsøge ikke længere at hæfte personligt for virksomheden, samt om eje-
ren har behov for at fradrage underskud i anden indkomst.  

Hvis det konkluderes, at virksomheden skal omdannes fra at være drevet i personligt regi til et sel-
skab, skal der tages stilling til en række komplekse problemstillinger. I den forbindelse fylder de skat-
temæssige regler og konsekvenser meget. Her skal der blandt andet tages stilling til, hvorvidt virk-
somhedsomdannelsen skal fortages skattepligtigt eller skattefrit.  

Denne opgave vil søge at skaffe et overblik over skattefri og skattepligtig virksomhedsomdannelse, 
med henblik på de skattemæssige konsekvenser. 

  

                                                             
1 Jf., afsnit 2.3.1 
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 PROBLEMFORMULERING 1.1
Mange ejere af personlige virksomheder overvejer i virksomhedens levetid, hvorvidt de bør omdanne 
deres enkeltmandsvirksomhed til et selskab. Først og fremmest er det væsentligt at finde ud af, hvad 
der kan være incitament og motivation, til at disse ejere overvejer en virksomhedsomdannelse. 

Når en virksomhedsejer ønsker at omdanne sin personligt drevne virksomhed til et selskab, findes der 
to primære metoder, der kan tages udgangspunkt i – den skattepligtige- og den skattefrie metode. I 
opgaven lægges hovedvægten på at undersøge de to metoder, og ikke mindst hvilke skattemæssige 
konsekvenser de to metoder har for virksomheden og dens ejer. Derudover lægges der vægt på at un-
dersøge hvordan en virksomhed værdiansættes i forbindelse med en omdannelse. 

Der vil afslutningsvist gives en vurdering af hvornår den ene omdannelsesform er mere fordelagtig 
frem for den anden med udgangspunkt i en fiktiv case.  

1.1.1 PROBLEMSTILLING 
Hvordan omdannes en personligt ejet virksomhed til et selskab på den mest fordelagtige måde, og 
hvilke krav er der til en sådan omdannelse?   

1.1.2 UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL 
For at belyse emnet, vil der i opgaven blive taget stilling til følgende undersøgelsesspørgsmål. 
 

1. Hvilke incitamenter kan der være til at omdanne en personligt ejet virksomhed til et selskab? 

I forbindelse med dette undersøgelsesspørgsmål redegøres der for de primære forskelle på at drive 
virksomhed som enkeltmandsvirksomhed kontra i selskabsform. Herunder redegøres der for de over-
ordnede forskelle der er på beskatningen samt hæftelse ved at drive enkeltmandsvirksomhed kontra 
selskab.  

2. Hvilke forudsætninger samt krav er der for de to omdannelsesmetoder – den skattepligtige- samt 

den skattefrie omdannelsesmetode.  

Som tidligere nævnt er der to metoder en enkeltmandsvirksomhed kan omdannes efter. For at kunne 
benytte de to metoder samt finde frem til den mest fordelagtige metode, skal der redegøres for de for-
skellige regelsæt for både den skattepligtige- og skattefrie metode.  
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3. Hvilke krav og love skal efterleves i forbindelse med værdiansættelsen af en virksomhed ved en 

virksomhedsomdannelse. 

Hvis en enkeltmandsvirksomhed skal omdannes til et selskab, skal alle aktiver og passiver værdian-
sættes. Der vil derfor blive redegjort hvilke regelsæt, der foreligger for værdiansættelsen af aktiver og 
passiver i forbindelse med en virksomhedsomdannelse. 

4. Vurderingen om hvorvidt omdannelsen af case-virksomheden Scenekunst v. Jannik Petersen skal 

fortages efter den skattepligtige- eller skattefrie metode?  Og hvornår bør virksomhedsomdannel-

sen finde sted? 

For at finde frem til den mest fordelagtige omdannelsesmetode, vil der med baggrund i gennemgået 
teori samt en fiktiv case (Scenekunst v. Jannik Petersen) blive udarbejdet to scenerier for en virksom-
hedsomdannelse. Ved at sammenligne disse resultater skal den bedste løsning for Scenekunst v. Jannik 
Petersen findes. 
Hvornår er det mest optimalt at omdanne en personlig virksomhed til et selskab? Det skal betragtes ud 
fra det synspunkt om, hvornår en virksomhed er klar til de forandringer, der følger med en sådan om-
dannelse.  

1.1.3 AFGRÆNSNING 
I opgaven tages der udgangspunkt i personligt drevne virksomheder, der skal omdannes til anparts- 
eller aktieselskaber. Opgaven afgrænses derfor fra at se på interessentselskaber, partnerselskaber, 
iværksætterselskaber, kommanditselskaber samt dødsboer. Derudover tages der udgangspunkt i at 
det er en virksomhed i regnskabsklasse A2, der skal omdannes til en virksomhed i regnskabsklasse B3, 
hvorfor øvrige regnskabsklasser ikke vil blive berørt.  

Opgaven vil ikke behandle andre omstruktureringsformer som spaltning, fusion mv. Reglerne indenfor 
omdannelse af landbrug vil heller ikke blive gennemgået.  

Opgaven tager udgangspunkt i at ejeren af enkeltmandsvirksomheden er fuldt skattepligtig til Dan-
mark. Opgaven afgrænses derfor fra at se på danske virksomheder, der er ejet af udlændinge, på trods 
af at de er drevet i Danmark. Dvs. at virksomheder drevet af ejere, der er begrænset skattepligtige til 

                                                             
2 Balancesum ≤ DKK 7 mio., nettoomsætning ≤ DKK 14 mio. og antal ansatte ≤ 10. - https://www.e-
conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/regnskabsklasser 
3 Balancesum ≤ DKK 36 mio., nettoomsætning ≤ DKK 72 mio., antal ansatte ≤ 50. - https://www.e-
conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/regnskabsklasser 
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Danmark, vil ikke blive berørt i opgaven. Derudover vil læseren ikke blive præsenteret for udenland-
ske virksomheder med fast driftssted i Danmark.  

Udover det relevante for opgaven, vil regler og love vedr. personskatteloven, kapitalafkastordningen 
og virksomhedsskatteloven, ikke blive gennemgået i opgaven.   

Opgaven vil ikke behandle problemstillinger inden for regnskabsmæssige forhold, moms og øvrige 
afgifter. Derudover vil selskabsretlige forhold heller ikke blive behandlet i opgaven udover det, der er 
nødvendigt for forståelse af opgaven.  

Dataindsamlingen er afsluttet den 15. september 2015, hvorfor artikler, lovændringer samt øvrigt 
data, der er offentliggjort efter denne dato, ikke er medtaget i opgaven.   

 METODE 1.2
Opgaven vil indeholde en beskrivelse af hvilke forhold, der kan føre til en virksomhedsomdannelse, 
samt en beskrivelse af de to omdannelsesmetoder. Disse beskrivelser bliver illustreret med praktiske, 
men fiktive, eksempler.  

På bagrund af beskrivelsen af de to omdannelsesmetoder samt analysen af værdiansættelsesdelen vil 
det således kunne vurderes hvilke faktorer, der har størst betydning for valg af omdannelsesmetode 
og dermed vil det være muligt at belyse hvilken omdannelsesmetode der er mest fordelagtig i forhold 
til den fiktive case-virksomhed.   

Den juridiske metode vil bestå i at identificere nødvendige retskilder til løsning af opgaven og henvise 
hertil. Derudover vil dette også bestå i at tolke retskilderne i forhold til en konkret sag. Der vil være 
henvisninger til retskilder i de tilfælde, hvor dette findes relevant for opgaven.  

 MÅLGRUPPE 1.3
Den primære målgruppe til opgaven vil bestå af revisorer, skatterådgivere samt øvrige rådgivere med 
en erhvervsøkonomisk baggrund, og derfor kender til elementerne i opgaven og har en hvis regn-
skabsmæssig og skattemæssig forståelse. Denne målgruppe vil typisk rådgive virksomhedsejere i for-
bindelse med en virksomhedsomdannelse.  

Derudover er der en sekundær målgruppe bestående af ejere af personlige virksomheder, der overve-
jer at fortage en virksomhedsomdannelse af deres personligt drevne virksomheder. Opgaven vil af 
disse virksomhedsejere kunne benyttes til at belyse, hvilken betydning en virksomhedsomdannelse 
kan have for dem, samt give en indikation af om disse bør overveje en virksomhedsomdannelse eller 
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lade virksomheden forblive i personligt regi. Derudover kan virksomhedsejerne få en indikation om, 
hvor meget en virksomhedsomdannelse kræver.  

 DISpOSITION 1.4

 

Indledning 
I indledningen er problemstillingen formulerert og udspecificeret. 

Derudover er emnet afgrænset, målgruppe og metode er 
beskrevet. 

Incetimenter til virksomhedsomdannelse
Her belyses hvad der i første omgang kan føre virksomhedsejere, 
der driver vriksomheder i privat regi til at omdanne til selskaber. I 
kapitlet indgår også en beskrivelse af forskelle mellem beskatning 

af henholdsvis personlig visksomhed vs. selskab. 

Skattefri vs. skattepligtigt
Her beskrives de to metoder der benyttes til at omdanne 

personlige virksomheder til selskaber. Samtidig belyses forskelle og 
ligheder med disse metoder. 

Værdiansættelse 
Her beskrives hvordan aktiver samt passiver værdiansættes i 

forbindelse med en virksomhedsomdannelse. 

Analyse af metoder
Her implementeres begge metoder på en fiktiv case - Scenekunst v. 

Jannik Petersen. De to metoder holdes op mod hinanden, og der 
vurderes hvilken omdannelsesmetode, der  er mest fordelagtig i en 

given situation.

Konklusion og perspektivering
Her gives en samlet konklusion af de ovenstånde punkter samt 

perspektivering i forbindelse med omdannelsen og fremtiden for 
virksomheden Scenekunst v. Jannik Petersren.
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 KILDEKRITIK 1.5
I opgaven bliver der primært benyttet sekundære kvantitative data. De anvendte kilder er noteret i 
litteraturfortegnelsen bagerst i opgaven.  

Kilderne, der benyttes i opgaven, består i store træk af fagbøger, der omhandler virksomhedsomdan-
nelse, lovtekster samt cirkulærer. Disse kilder bliver primært benyttet til at beskrive teorien som op-
gaven bygger på. Regneeksempler fortages på baggrund af regnskabstal fra den fiktive virksomhed 
Scenekunst v. Jannik Petersen. Regneeksemplerne benyttes primært til analysedelen i opgaven.   

På baggrund af kildernes omfang, samt den betragtning, at en stor del af kilderne består af fagbøger, 
lovtekster samt cirkulærer, vurderes det at kilderne er troværdige.   

 BEGREBSDEFINITIONER OG FORKORTELSER 1.6
FORKORTELSER:  

A/S – Aktieselskab VOL - Virksomhedsomdannelsesloven LL – Ligningsloven 
ApS - Anpartsselskab VSO – Virksomhedsskatteordningen CIR – Cirkulærer 
AL – Afskrivningsloven  ÅRL – Årsregnskabsloven TSS - Toldskattestyrelsen 
BL – Bogføringsloven 
 

VSL – Virksomhedsskatteloven  LV – Ligningsvejledningen 
PSL – Personskatteloven  SEL – Selskabsloven  KSL – Kildeskatteloven  
KAO – Kapitalafkastordningen  BL - Bogføringsloven  EBL – Ejd. avancebeskatningsloven  
KGL – Kursgevinstloven    
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2 VIRKSOMHEDSOMDANNELSE 
En virksomhedsomdannelse er den proces, hvor en personlig ejet virksomhed bliver omdannet til et 
selskab. En omdannelse kan enten fortages ved en skattefri metode efter VOL eller ved en skattepligtig 
omdannelse efter afståelsesprincippet. I begge tilfælde vil selskabslovens kapitel 3 finde anvendelse, 
og omdannelsen vil være den samme set fra et selskabsretligt synspunkt.  

 INCITAMENTER TIL OMDANNELSE 2.1
Der kan være flere årsager, til at man som virksomhedsejer overvejer at omdanne sin personligt drev-
ne virksomhed til et selskab.  

Inden en virksomhedsomdannelse sættes i værk er der flere overvejelser, der skal gøres klart fra virk-
somhedsejerens side. Disse overvejelser vil være relevante at gøre sig som virksomhedsejer uanset 
hvilken fase en virksomhed befinder sig i. 

En virksomhed kommer i sin levetid igennem en række faser. Det kan variere hvilke faser en virksom-
hed gennemgår og hvor længe virksomheden er i hver enkelt fase. Dog er et fælles kendetegn for de 
fleste virksomheder at de gennemgår følgende faser: 

 
Figur 1 4 

For en ejer af en enkelmandsvirksomhed kan der være flere incitamenter til hvorfor den personlige 
virksomhed skal drives videre i selskabsform. Deriblandt kan det være at virksomheden er i en fase 
hvor dette er det mest fordelagtige.  

En typisk faktor der bør tages i betragtning omkring virksomhedsomdannelse er hæftelsesformen ved 
at drive virksomhed i personligt regi mod at eje et selskab. Ejes en virksomhed i personligt regi hæfter 
virksomhedsejeren personligt for virksomheden overfor virksomhedens kreditorer. I et selskab vil 
kreditorer kun kunne gøre krav på selskabets formue og kan derfor ikke gå efter ejeren private for-
mue, medmindre virksomhedsejeren/hovedaktionærerne har kautioneret eller stillet sikkerhed for 
selskabets gæld. 
                                                             
4 http://marketingteorier.dk/plc-kurven  

Iværksætter Vækst Konsolidering Afvikling
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En anden faktor der kan være relevant at overveje, er hvorvidt kunder og kreditorer i højere grad for-
trækker at handle med et selskab i stedet for en personlig virksomhed. I mange brancher forholder det 
sig således, at selskaber oftest er mere respekteret og velsete i forhold til personlige virksomheder.  

For at få en bedre forståelse af hvilke incitamenter, der kan være til at omdanne en enkelmandsvirk-
somhed, vil forskellene på at drive virksomhed i personligt regi samt i selskabsform blive belyst i de 
følgende afsnit. Herunder vil der være en gennemgang af stiftelse og hæftelsesforhold samt beskatning 
ved henholdsvis enkelmandsvirksomheder og selskaber.   

 STIFTELSE OG HÆFTELSE 2.2
2.2.1 ENKELTMANDSVIRKSOMHED  
Enkeltmandsvirksomheder er virksomheder, der er drevet i privat regi. I forbindelsen med stiftelsen 
af sådan en virksomhed er der ikke de store krav. Virksomheden kan stiftes uden krav til indbetaling af 
kapital og uden krav til ledelsens opbygning med fx direktion, bestyrelse mv og ejeren kan derfor ale-
ne tage alle beslutninger vedr. virksomheden. 

Jf. BL § 1 er det påkrævet at en enkeltmandsvirksomhed udarbejder bogføring efter bogføringenlovens 
bestemmelser, dog er denne ikke forpligtet til at aflægge årsrapport til erhvervsstyrelsen. Hvis ejeren 
alligevel vælger at udarbejde et årsregnskab til pengeinstituttet, skal dette regnskab udarbejdes efter 
bestemmelserne i ÅRL. Hvis regnskabet derimod er til eget brug er der ingen formkrav. 

I enkelmandsvirksomheder er det ejeren, der hæfter personligt og solidarisk med hele sin formue for 
virksomheden. I den forbindelse vil kreditorer, pengeinstitutter mv., som virksomheden har gæld til, 
kunne gøre krav i ejerens private formue ved eksempelvis en konkurs.  

2.2.2  ANPARTS- OG AKTIESELSKAB  
I forbindelse med stiftelsen af et anparts- eller et aktieselskab er der modsat stiftelsen af enkelt-
mandsvirksomheden et krav om indskudskapital. Kapitalkravet er på minimum kr. 50.0005 for ApS’er 
og på kr. 500.0006 for A/S’ere. For IVS’ere er det muligt at stifte selskabet med et kapitalindskud på kr. 
1, dog skal der hvert år bindes 25 % 7 af årets overskud på en reservekonto ind til selskabskapitalen 
udgør kr. 50.000 og denne vælger at overgå til at være et ApS.  

                                                             
5 https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-registrering-selskaber  
6 https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-registrering-selskaber  
7 https://erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskaber-ivs  
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I forbindelse med stiftelsen af et ApS eller et A/S skal der udarbejdes stiftelsesdokumenter, der inde-
holder selskabers vedtægter.  

Ved stiftelse af et ApS8 eller A/S9 er der krav til de ledelsesmæssige forhold. I et ApS skal der som mi-
nimum være en direktør, hvorimod det i et A/S er et krav både at have en direktør og en bestyrelse, 
der som minimum består af tre medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vil have de samme opgaver i et 
ApS som de ville have i et A/S, hvor man frivilligt har valgt, at der skal være en bestyrelse. Bestyrelsens 
opgaver vil bestå i den overordnede ledelse af selskaberne samt med fastsættelse af retningslinjer til 
direktionen.   

Hæftelsen i et selskab adskiller sig betydeligt fra enkeltmandsvirksomheder, da der i selskaber kun 
hæftes med kapitalindskuddet. Kreditorer og pengeinstitutter som virksomheden skylder penge kan 
derfor ikke gå direkte efter ejerens private formue. Ofte sker der dog det, at eksempelvis kreditinsti-
tutter stiller krav om, at ejeren stiller personlig sikkerhed for selskabets gæld. De almindelige kredito-
rer vil derimod ikke have mulighed for at gøre krav i ejerens private formue.  

Selskaber er på lige fod med enkeltmandsvirksomheder underlagt bestemmelserne i BL, men er også 
underlagt årsregnskabslovens regler, da selskaber skal indsende årsregnskab til erhvervsstyrelsen. 
Selskaberne er som udgangspunkt underlagt revisionspligt, hvilket betyder yderligere administrati-
onsomkostninger til revisor mv. Nogle selskaber kan dog fravælge revisionspligten, hvis de opfylder 
følgende krav i to på hinanden følgende regnskabsår pr. statusdagen jf. ÅRL § 135 stk. 110: 

- En balancesum på kr. 4 mio. 
- En nettoomsætning på 8 mio.  
- Et gennemsnit af heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret over 12 

Hvis et selskab ikke overskrider de overstående krav, kan der vælges en række andre ydelser i stedet 
for revision. Selskaber i regnskabsklasse B kan både vælge udvidet gennemgang, review eller assi-
stance11 med opstilling af regnskab.  

Selvom der ind i mellem er penge at spare på at fravælge revisionen, er det ikke alle selskaber der be-
nytter sig af muligheden. Ofte ses det at en manglende revisionspåtegning kan mindske kreditorernes 

                                                             
8 https://ivaekst.dk/vaekst/0/3/2/2/1/naar-du-stifter-et-aps  
9 https://ivaekst.dk/vaekst/0/3/2/2/0/naar-du-stifter-et-as  
10 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision  
11 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Revisionsudtalels
er/700%20-%20Erklaering%20om%20opstilling%20af%20FI  
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og kreditinstitutternes tiltro til selskabet. Det skyldes, at de sidstnævnte ydelser ikke giver høj grad af 
sikkerhed, som en revision gør. Ved udvidet gennemgang og review gives der kun begrænset sikker-
hed, og til assistance med opstilling af regnskab gives der ingen form for sikkerhed.  

Ikke desto mindre skal selskabets ledelse i et ApS og A/S afholde generalforsamling senest 6 måneder 
efter, at denne har konstateret, at selskabets egenkapital udgør mindre end 50 % af den tegnede kapi-
tal. På generalforsamlingen skal der redegøres for selskabets økonomiske stilling, og der skal udarbej-
des en plan for selskabets fremadrettede drift.  

 BESKATNING 2.3
Et af incitamenterne til at omdanne en personlig virksomhed til et selskab kan være, at den model man 
bliver beskattet efter er mere fordelagtig, i forhold til den livscyklus virksomheden er i, samt de for-
ventninger ejeren har til løn mv.  

Der er forskellige beskatningsmuligheder afhængigt af, om man driver sin virksomhed i privat regi, 
eller som selskab. Herunder er det vigtigt at se på, hvordan man som ejer af en virksomhed eller et 
selskab bliver beskattet af den del, der trækkes ud til privat forbrug.  

2.3.1 BESKATNING AF VIRKSOMHED DREVET I PERSONLIGT REGI 
Hvis en virksomhedsejer driver sin virksomhed i personligt regi, er der her flere muligheder for be-
skatning, og der er herunder også forskel i måden hvorpå man beskattes af de penge man udtager fra 
virksomheden til eget brug. En virksomhedsejer kan lade sig beskatte efter tre metoder12 – de almin-
delige personskatteregler, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.   

I nedenstående afsnit vil de tre beskatningsmetoder blive gennemgået.  

2.3.1.1 Beskatning efter personskatteloven (PSL) 
Hvis en person beskattes efter de almindelige personskatteregler, vil det betyde, at ejeren af virksom-
heden skal indregne virksomhedens skattemæssige overskud før renter i den personlige indkomst 
efter PSL § 3. Reglerne i personskatteloven er også de regler, man beskattes efter, hvis man er almin-
delige lønmodtager.  

Ved denne beskatning får ejeren fuldt skattefradrag for virksomhedens driftsudgifter, dvs. uden finan-
sielle udgifter eller indtægter. Disse beskattes/fradrages som kapitalindkomst. Jf. PSL § 4 pkt. 3 indbe-
rettes kapitalindkomst som nettobeløb af de opnoterede indtægter/udgifter. Disse udgifter kan for 

                                                             
12 http://www.tax.dk/pjecer/skat_virksomhedsformer.htm  
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eksempel være finansielle indtægter og udgifter, skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab 
efter KGL, fortjeneste opgjort efter EBL og avancebeskatning på afståelsessummer efter ABL.   

Hvis der samlet set er et underskud i den personlige indkomst, kan denne fremføres til udnyttelse i 
positive indkomster i de kommende år. Dog skal det bemærkes, at hvis virksomhedsejeren er gift, skal 
det underskud i den personlige indkomst fremføres til modregning i en eventuel positiv indkomst hos 
ægtefælle, før underskuddet fremføres til udnyttelse i de kommende år. Underskuddet der måtte være 
tilbage herefter, fremføres så til modregning i de kommende år. Underskuddet kan også modregnes i 
positiv kapitalindkomst.  

2.3.1.2 Beskatning efter virksomhedsskatteordningen (VSO) 
Jf. VSL § 1 fremgår det at den skattepligtige person der driver selvstændig erhvervsvirksomhed kan 
vælge at anvende VSO. Dog kan ordningen blandt andet ikke bruges  hvis der er tale om konkursind-
komst.  

Hvis en virksomhedsejer lader sig beskatte efter VSO, skal denne være opmærksom og adskille den 
personlige økonomi og virksomhedens økonomi. Ligesom ved selskaber er det vigtigt at disse er ad-
skilt da hævningerne har betydning for beskatningen. 

VSO er blandt andet indført for at give personer, der driver deres virksomheder i personligt regi, mu-
lighed for nogle beskatningsforhold, der ligner dem man kender fra selskaber. Dette opnås blandt an-
det ved, at lade ejeren bestemme over hvad, der kommer til beskatning nu og her og hvad der skal 
beskattes på et senere tidspunkt.  

I VSO får virksomhedsejeren en række muligheder, der adskiller denne beskatningsform fra beskat-
ningen jf. PSL.  Ved beskatning i VSO får ejeren mulighed for at få det fulde skattemæssige fradrag af 
renteudgifterne, da de indgår ved opgørelsen af den personlige indkomst. Derudover giver VSO virk-
somheden mulighed for at opspare overskud, som ikke er hævet til privatforbrug. Det vil sige, at det 
opsparede overskud vil blive beskattet med en lavere skatteprocent på 23,5 % 13 (i 2015) end det der 
hæves som privatforbrug. Rest-beskatning af overskuddet sker først i forbindelse med, at ejeren væl-
ger at hæve det opsparede overskud. Ind til overskuddet hæves, vil denne blive bogført på en særskilt 
konto i skattebilaget.  

Fordelen for virksomhedens ejer ved muligheden for at opspare overskud findes i, at denne kan ud-
jævne beskatningen. Det vil sige, at i de år hvor virksomheden har store driftsmæssige overskud, kan 
der opspares noget overskud, så der ikke betales skat af det hele. Det opsparede overskud kan så 
                                                             
13 Bilag 1 
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komme til beskatningen i de år, hvor virksomheden enten har meget små driftsoverskud eller under-
skud. Ved at bruge denne beskatningsmetode har ejeren dermed mulighed for at optimere indkomsten 
til topskattegrænsen hvert år.  

Jf. VSL § 13 så er der mulighed for at fradrage de erhvervsmæssige underskud i den personlige ind-
komst og indkomsten for ægtefællen.  

Den del af overskuddet der ikke henføres til det opsparede overskud, dvs. det hævede overskud, deles 
op i kapitalafkast og et resterende overskud. Kapitalafkastet bliver herefter beskattet som kapitalind-
komst og skal beregnes på baggrund af kapitalafkastgrundlaget ganget med satsen for kapitalafkast. Jf. 
VSL § 8 er kapitalafkastgrundlaget virksomhedens aktiver med fradrag af gæld primo året. Resten af 
overskuddet beskattes som personlig indkomst.  

Virksomhedens ejer kan ved beskatningen efter VSO vælge at lade sig beskatte af fri bil. Blandede be-
nyttede aktiver skal enten indgå helt eller slet ikke i VSO. Hvis der indgår biler i virksomheden, kan 
omkostningerne fradrages helt i dens drift, derimod skal ejeren beskattes en procentdel af bilens vær-
di. Beskatningen beregnes ud fra en forudsætning om, at uanset hvad bilen er værd, beregnes skatten 
ud fra en minimumsværdi på t.kr. 160. For nye biler som ikke er over tre år gamle, da de blev anskaf-
fet, sættes værdien til nyvognspris og efter 36 mdr. nedsættes værdien til 75 % af nyvognsprisen dog 
minimum af t.kr. 16014. Hvis der tages udgangspunkt i en bil med en minimumsværdi på t.kr. 160, skal 
ejeren beskattes af t.kr. 47,5 og ved en bil med en værdi på 400 vil ejeren skulle beskattes af t.kr. 
102,5.  

Nedstående beregning er udarbejdet med udgangspunkt i SKAT’s beregning og satser15. 

 
Tabel 1 
                                                             
14  https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789830  
15  https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789830  
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 Eksempel på beskatning i VSO 

I nedstående regneeksempel der er bygget på fiktive tal, er indkomsten over topskattegrænsen for 
bedre at kunne illustrere hvorledes skatten kan optimeres.  

I eksemplet er indkomsten illustreret ved et overskud på t.kr. 1.200 samt et kapitalafkast på t.kr. 140. 
Ejeren har hævet t.kr. 600. 

I eksemplet ses det, at overskuddet minus kapitalafkastet udløser et restoverskud på t.kr. 1.060. Da 
ejeren ikke har hævet t.kr. 600 af overskuddet, divideres dette med 76,5 % 16, hvorefter man kommer 
frem til indkomsten til virksomhedsbeskatning.  

I eksemplet ses det at der i året skal betales en virksomhedsskat på t.kr. 184 samtidig med at der er et 
opsparet overskud på t.kr. 600.   

 
Tabel 2 

                                                             
16 100 % minus virksomhedsskatten på 23,5 %.  
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2.3.1.3 Beskatning efter kapitalafkastordningen (KAO) 
Kapitalafkastordningen er i bund og grund er en forenklet udgave af VSO. Reglerne for anvendelse af 
KAO ligger i afsnit II af VSL. Loven gælder ligeledes for personer, der driver virksomhed i Danmark, det 
vil sige det samme grundlag som for VSO.  

KAO giver en række af de muligheder, som VSO også gør, dog på en mere enkel måde. For eksempel er 
der ikke lige så skrappe krav til opdeling af privat økonomi og virksomhedens økonomi.  

I ordningen opgøres virksomhedens indkomst efter reglerne i PSL, samtidig med at de erhvervsmæs-
sige renteudgifter fratrækkes i kapitalindkomsten. Derefter beregnes et kapitalafkast som fratrækkes i 
den personlige indkomst og som lægges til kapitalindkomsten. 

I KAO kan man jf. VSL § 22 B benytte en konjunkturudligningsordning. I den forbindelse kan man hen-
lægge til senere hævning med op til 25 % af overskuddet. Henlæggelsen kan fradrages i forbindelse 
med opgørelsen af den skattepligtige indkomst mod betaling på en foreløbig konjunkturudligningsskat 
på 23,5 % 17.  

Set i forhold til VSO er der i KAO en række begrænsninger vedr. opsparingsmulighederne18. Deriblandt 
er der begrænsninger på, at henlæggelsen højest kan være 25 % af overskuddet dog mindst t.kr. 5.  Det 
beløb, der er tilbage efter konjunkturudligningsskatten dvs. 23,5 % af det henlagte beløb, skal indsæt-
tes på en bunden bankkonto, hvor den skal være i minimum 3 mdr. dog højest i 10 år, hvorefter det 
henlagte beløb skal indtægtsføres19.  

2.3.2 BESKATNING AF SELSKAB 
Når en virksomhed drives i selskabsform, er det væsentligt at forstå, at selskabet er en selvstændig 
juridisk enhed, og ejer og selskab er adskilte juridiske personer.  Det samme gør sig gældende, når 
man ser på økonomien, så er det ligeledes vigtigt at ejerens private økonomi og selskabets økonomi 
holdes adskilt. Dette afspejler sig også i beskatningen, idet selskabet beskattes som en selvstændig 
enhed og ejeren beksattes særskilt.  

Ejeren af selskabet har en række muligheder for at udtage penge fra selskabet til privat brug.  
En af de første muligheder for at udtage penge fra virksomheden som ejer, er at lade sig ansætte i sel-
skabet på lige vilkår med de øvrige ansatte. Ved at lade sig ansætte under de almindelige ansættelses-

                                                             
17 SKAT: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948939&chk=211047  
18 SKAT: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948939&chk=211047  
19 SKAT: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948939&chk=211047  
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regler og med gældende ansættelseskontakt20, vil man være lønmodtager i selskabet og på lige fod 
med øvrige medarbejdere, blive aflønnet løbende. I sådan et almindeligt ansættelsesforhold vil lønnen 
blive betragtet som A-indkomst, og man benytter derfor sit almindelige personfradrag. A-skat og AM-
bidrag vil løbende blive afregnet af selskabet. 

En anden mulighed for at udtage penge fra selskabet er, at man som ejer kan modtage udbytte. Der er 
mulighed for at udlodde ordinært udbytte, der afsættes en gang årligt i forbindelse med aflæggelse af 
årsregnskabet, og beskattes i det år hvor udbyttet er vedtaget på generalforsamlingen. Udbetalingen af 
udbyttet er derfor uden betydningen for, hvornår udbytter skal beskattes21.  
En anden form for udbytte er ekstraordinært udbytte22 samt aconto udbytte der ikke er vedtaget på 
generalforsamlingen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. Beskatningen af ekstraordinært 
udbytte samt aconto udbytte medtages i det indkomstår, hvor udbyttet bliver udbetalt.  

Udbyttet der modtages fra aktie- eller anpartsselskaber beskattes jf. reglerne i PSL § 8a stk. 1-2. Ifølge 
PSL § 8a stk. 1-2 beskattes de første kr. 49.90023 med en sats på 27 % 24. Beløb over de kr. 49.200 der 
udbetales som udbytte fra et aktie- eller anpartsselskab beskattes med 42 %. I det tilfælde af at ejeren 
der modtager udbytte, er gift, og ægtefællen ikke har aktieindkomst, kan ejeren også udnytte ægtefæl-
lens grundbeløb og dermed slippe med en beskatning på 27 % på de første kr. 99.800. I det sidstnævn-
te scenarie vil beløb over 99.800 blive beskattet med 42 %. 

Den samlede beskatning af udbyttet vil bestå af det, som selskabet bliver beskattet med. I 2015 er det 
23,5 % 25 tillagt de 27 % i udbytteskat, i alt 44,16 % 

Udbytte eller løn i 2015 

Hvis der tages udgangspunkt i indkomståret 2015, og kigger i den forbindelse på hvilken form der er 
mest fordelagtigt, for selskabets ejer at udtage penge fra selskabet, er det samtidig væsentligt at kigge 
på hvorvidt ejeren har en samlet lønindkomst under- eller over topskattegrænsen.  
Grundet de forholdsvist lave skatter på løn, sker der i praksis en tilnærmelse mellem udbytteskatten 
og lønbeskatningen eksklusiv kirkeskat, så der fremover kan være en lille fordel i at erhverve lønind-

                                                             
20 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=130583  
21 http://www.tax.dk/jv/cb/C_B_3_2.htm  
22 I A/S’er skal en beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte altid vedlægges en balance. I ApS er en 
balance i den forbindelse frivillig.  
23 2015-niveau – http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser  
24 Sats efter 2012 – jf. PSL § 8a stk. 1  
25 http://www.skatteinform.dk/fakta-om-skat/graenser-og-satser/satser-for-selskaber.aspx  
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komst fra sit eget selskab frem for udbytte. Da det er en marginal forskel, vil det i praksis også afhænge 
af den enkelte kommunes udskrivningsprocenter.  
I nedstående regneeksempler fremgår det, at for en ejer, der beskattes under topskattegrænsen26, vil 
den betalte skatteprocent være på 40,5 % inkl. AM-bidrag i en gennemsnitskommune. Det vil for den-
ne ejer til hver en tid betale sig at udtage penge af virksomheden som løn.  
Er der derimod tale om en ejer, der beskattes over topskattegrænsen, vil det for denne være en fordel 
at udtage løn op til topskattegrænsen dvs. op til kr. 499.130 og derefter udtage penge som udbytte – 
først udbytte på 49.900 til en skatteprocent på 44,1 % (hvis denne ikke er gift) og derefter udtage ud-
byttet over bundgrænsen med en skatteprocent på 55,3 %. 
  

 
Tabel 3 

  
                                                             
26 Topskattegrænsen i 2015: kr. 499.130 før AM-bidrag - 
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/beloebsgraenser-i-skattelovgivningen-der-reguleres-
efter-personskattelovens-%C2%A7-20-2014-2015  
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3 VIRKSOMHEDSOMDANNELSE, SKATTEFRI ELLER SKATTEPLIGTIG  
Der findes to forskellige muligheder for omdannelse af personlig virksomhed – den skattefrie- og den 
skattepligtige metode.  

Vælger man som virksomhedsejer en skattepligtig omdannelse, vil det sige, at virksomhedsejeren sæl-
ger aktiver og passiver til selskabet, til handelsværdien på omdannelsestidspunktet, som hvis aktiver-
ne var solgt til tredjemand. Tab og avancer på aktiver og passiver indgår herefter til beskatning i virk-
somhedsejerens skattepligtige indkomst27.  

Vælger ejeren derimod at omdanne via skattefri virksomhedsomdannelse, vil dette ske via såkaldt 
”succession”, hvor aktiverne til den skattemæssige nedskrevne værdi overdrages og dermed overdra-
ger beskatningen28.  

Den skattefrie virksomhedsomdannelse skal have fundet sted senest seks måneder efter omdannel-
sesdatoen, hvilket vil sige datoen, som følger efter statusdagen for den personlige virksomhed. Hvis 
statusdagen for den personlige virksomhed for eksempel er 31. december, vil omdannelsesdatoen 
således være 1. januar i det efterfølgende regnskabsår. Hvis ikke denne tidsfrist overholdes, vil om-
dannelsen gå hen og blive skattepligtig.  
Til modsætning for den skattefrie virksomhedsomdannelse kan man altid fortage en skattepligtig om-
dannelse, idet en sådan omdannelse anses som afstået – og man kan altid afstå sin virksomhed.  

 SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE  3.1
Som udgangspunkt er en virksomhedsomdannelse fra personlig drevet virksomhed til et selskab, hvad 
enten der er tale om et ApS eller et A/S, skattepligtig.  Omdannelsen kan dog ske skattefrit i henhold til 
VOL. 

3.1.1 BETINGELSER OG KRAV VED SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE 
For at benytte muligheden for at omdanne en personlig virksomhed til et selskab skattefrit, skal man 
overholde en række krav, for at skattemyndighederne godkender den skattefri omdannelse. I tilfælde 
af kravene ikke efterleves fuldt ud, vil skattemyndighederne nægte en skattefri omdannelse, hvormed 
omdannelsen automatisk bliver skattepligtig, og ejeren skal hermed beskattes af eventuelle avancer i 
den skattepligtige indkomst.  

                                                             
27 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2110602&chk=211047  
28 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2047467&chk=211047 og 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2047512&chk=211047  
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Der er i VOL § 2 opstillet 8 betingelser, som alle skal være opfyldt for at kunne anvende loven. Det er 
derfor vigtigt, at man i forbindelse med en virksomhedsomdannelse meget nøje gennemgår alle 8 krav 
og sikrer sig, at de er opfyldt.  

Kravene der er opstillet i VOL § 2 fremgår af følgende liste, og enkelte krav vil blive uddybet nedenfor.  

Følgende betingelser er opstillet i VOL § 229: 

• Ejeren skal være fuld skattepligtig til Danmark 
• Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages 
• Vederlaget skal ydes i form af aktier eller anparter i selskabet 
• Værdien af aktier eller anparter, der ydes som vederlag, skal svare til den samlede kapital 
• Aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ 
• Indskudskontoen må ikke være negativ 
• Omdannelsen skal være foretaget senest 6 måneder efter regnskabsafslutning 
• Ejeren skal blandt andet indsende de dokumenter til SKAT vedr. den skat der er beregnet i for-

bindelse med omdannelsen, samt opgørelse af anskaffelsessummen   
• Åbningsbalancen der udarbejdes i forbindelse med omdannelsen, skal indeholde hensættelse 

af den skat, der forventes afregnet ved fremtidig udligning af forskellen mellem den bogførte 
værdig og skattemæssige værdi.  
 

Skattepligtig til Danmark  

Jf. VOL § 2 stk. 1 fremgår det, at for at kunne anvende reglerne om omdannelse efter VOL, kræver det 
at ejeren af virksomheden er fuld skattepligtig til Danmark efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1. Jf. KSL § 1 stk. 1 
er følgende skattepligtige til Danmark: 

- Personer med bopæl i Danmark.  
- Personer uden bopæl i Danmark der opholder sig i landet i minimum 6 måneder.  
- Danske statsborgere der gør tjeneste om bord på skib, eller opholder sig på skib (medmindre 

den danske statsborger kan godtgøre, at denne er skattepligtig til et andet land), samt uden-
landske statsborgere der gør tjeneste om bord på skib og har senest været skattepligtig i Dan-
mark.  

- Danske statsborgere der er sendt i tjeneste af den danske stat uden for Danmark. 
                                                             
29 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173390  
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Aktiver og passiver der overdrages  

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal alle aktiver og passiver medtages ved omdannelsen. 
Aktiverne og passiverne bliver en del af det nye selskab, som de var en del af den personlige. Der er 
dog mulighed for at holde fast ejendom uden for omdannelsen. Hvis ejeren benytter reglerne om blan-
dede ejendomme, og vælger at medtage ejendommen i selskabet, skal hele ejendommen og ikke kun 
den erhvervsmæssige del, medtages i selskabet. I den forbindelse skal aktionæren/anpartshaveren 
efterfølgende beskattes af fri bolig. Da dette sjældent er til fordel for ejeren, sker det ikke så tit i prak-
sis. 

Negativ skattemæssig anskaffelsessum  

Omdanner man sin virksomhed, efter at have været beskattet i virksomhedsskatteordningen, er det 
muligt at have en negativ anskaffelsessum på aktierne eller anparterne ved omdannelsen, men om-
danner man efter at have været beskattet efter personskatteloven, er det ikke muligt at have en nega-
tiv anskaffelsessum på aktierne eller anparterne. Her skal ejeren indskyde den negative kapital såle-
des, at den negative anskaffelsessum på aktierne eller anparterne udlignes bliver positiv. 

Det kan ved omdannelse således forekomme, at anskaffelsessummen på aktierne eller anparterne bli-
ver negativ. Vælger ejeren herefter at sælge selskabet senere, vil den negative anskaffelsessum og en 
eventuel avance ved salget, blive beskattet som aktieindkomst. 

Er anskaffelsessummen på anparterne eller aktierne positiv eller negativ, og ejeren vælger at sælge 
inden for tre år efter omdannelsen, vil ejeren blive beskattet af avancen som kapitalindkomst jf. ABL § 
4, stk. 1. Vælger ejeren derimod at sælge efter tre år, vil beskatningen kun ske som aktieindkomst. 

Ejer en person flere personlige virksomheder, og bliver beskattet efter reglerne i virksomhedsskatte-
ordningen, bliver disse betragtet som én virksomhed. Vælger ejeren at omdanne én af sine personlige 
virksomheder til selskab, efter loven om skattefri virksomhedsomdannelse, betragtes denne som væ-
rende en selvstændig virksomhed i forhold til virksomhedsomdannelsesloven. 

Åbningsbalance  

Når den personlige virksomhed er omdannet til et selskab, skal der udarbejdes en åbningsbalance, 
hvori der skal afsættes til udskudt skat, såfremt der ved omdannelsen er opstået såkaldt ”udskudt 
skat”.    
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3.1.2 METODE OG TIDSFORLØB VED SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE 
En skattefri virksomhedsomdannelse fortages af en enkeltmandsvirksomhed til enten et nystiftet sel-
skab eller et allerede eksisterende selskab. Det er dog en forudsætning, hvis der skal omdannes til et 
eksisterende selskab, at det selskab man omdanner til er stiftet på omdannelsestidspunktet, samt at 
dette selskab ikke har haft erhvervsmæssig aktivitet, men er købt med henblik på omdannelsen.  

Tidsforløb ved omdannelse  

Figur 2 viser tidsforløbet ved en virksomhedsomdannelse. Det er vigtigt at dette tidsforløb overholdes, 
idet omdannelsen tager udgangspunkt i nogle formelle krav og datoer fremsat af ligningsmyndighe-
den.  

Omdannelsesdatoen er dagen efter statusdagen/skæringsdatoen for det sidste regnskabsår drevet i 
personligt regi jf. VOL § 3, stk. 1. I skattemæssig henseende er datoen for udarbejdelse af åbningsba-
lance omdannelsesdatoen. Derudover beskrives der i VOL § 3, stk. 2 at den første regnskabsperiode 
skal løbe fra omdannelsesdatoen og udgøre 12 måneder.  

 
Figur 2 

Året forud for omdannelsesåret, er for eksempel indkomståret 2015, hvis omdannelsen skal finde sted 
i indkomståret 2016. Året forud for omdannelsen, er derfor det sidste indkomstår, som personlig virk-
somhed, og hvor virksomhedsresultatet bliver beskattet i ejerens personlige indkomst, enten efter 
personskatteloven eller efter virksomhedsskatteordningen.  

Omdannelsesåret er det indkomstår hvor omdannelsen finder sted, altså indkomståret 2016, hvis året 
forud for omdannelsesåret er 2015. 
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Vedtagelsesdatoen finder sted den dag, hvor selskabet stiftes på generalforsamlingen. På generalfor-
samlingen deltager den nye aktionærkreds. 

3.1.3 SKATTEMÆSSIGE KONSEKVENSER VED SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE 
En skattefri virksomhedsomdannelse fortages ved succession, hvilket betyder, at det selskab der om-
dannes til, indtræder i indehaverens skattemæssige stilling. Når der fortages en sådan omdannelse, vil 
der på omdannelsestidspunktet ikke være nogen skattemæssig konsekvens for virksomhedsejer. Den 
skattemæssige konsekvens opstår først når/hvis selskabet afstås.  

Når en omdannelse sker ved succession bliver anskaffelsessummen også selskabets anskaffelsessum, 
hvilket i teorien vil betyde, at selskabet overtager de skattemæssige afskrivninger, der er fortaget af 
virksomhedsejeren. Hvis selskabet i forbindelse med omdannelsen overtager fordringer og gæld som 
ikke udløser beskatning eller fradrag for den hidtidige ejer, skal disse anses for anskaffet til kursværdi 
på anskaffelsesdagen jf. VOL § 6 stk. 1. 

Har ”ejer” erhvervet et aktiv eller et passiv i virksomhedsregi som led i spekulationshenseende eller i 
næring, skal selskabet ved afståelse af dette aktiv eller passiv beskattes efter samme regler. 

 SKATTEPLIGTIG TIG VIRKSOMHEDSOMDANNELSE  3.2
I mange tilfælde vil en skattepligtig virksomhedsomdannelse medføre en betydelig beskatning hos 
virksomhedsejeren, hvorfor mange virksomhedsomdannelser fortages skattefrit. Alligevel benyttes 
den skattepligtige omdannelse til tider. Den skattepligtige omdannelse benyttes først og fremmest når 
virksomheden, der skal omdannes, ikke opfylder kravene til den skattefri omdannelse jf. VOL § 2. Der-
udover kan den benyttes hvis omdannelsen ikke vil udløse en særlig stor beskatning. 

I modsætning til en skattefri virksomhedsomdannelse, der fortages ved succession, så behandles en 
skattepligtig omdannelse som afståelse. Ved denne metode afstår virksomhedsejeren sine aktiver og 
passiver i den personligt ejede virksomhed til handelsværdien for de enkelte aktiver og passiver. Det 
vil her sige, at en virksomheds aktiver og passiver skal ses på, som hvis de blev solgt til en tredjemand. 
I denne forbindelse skal der laves en opgørelse over avancen ved afståelsen, hvorefter ejeren vil blive 
beskattet af den eventuelle gevinst.  

I forbindelse med omdannelsen, overdrages den personligt ejede virksomhed til et selskab med sam-
me ejer, hvilket betyder at overdragelsen sker mellem to interesseforbundne parter. Når en virksom-
hedsoverdragelsen foretages mellem to interesseforbundne parter, er det særligt vigtigt, at det sker 
efter armlængdeprincippet, jf. LL § 2. Princippet går i store træk ud på, at de transaktioner der fortages 
mellem to interesseforbundne parter, skal ske på markedsvilkår.  
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Der er i forbindelse med den skattepligtige virksomhedsomdannelse, ikke nogle begrænsninger eller 
regler om hvilke aktiver, der må overdrages. Det eneste krav er, at der eksisterer en virksomhed i skat-
temæssig henseende – dvs. at der ikke må være tale om en hobbyvirksomhed30.  

3.2.1  METODE OG TIDSFORLØB VED SKATTEPLIGTIG VIRKSOMHEDSOMDANNELSE 
Anskaffelsessummen og afståelsessummen for goodwill, afskrivningsberettigede maskiner og inven-
tar, omregnes til kontantværdien31, men afstås fortsat til handelsværdien. Den samlede avance eller 
tab ved afståelsen, skal medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ejeren. Det nyopret-
tede selskab overtager herefter aktiverne og passiverne til handelsværdien. 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse, hvor der stiftes et nyt selskab, kan ligeledes ske med tilba-
gevirkende kraft. Det vil betyde, at det nye selskabs regnskabsår ligger før selve stiftelsesdatoen – dog 
højest seks måneder forud for stiftelsesdatoen. For at kunne omdanne med tilbagevirkende kraft er 
det vigtigt at overholde alle tidsfristerne – deriblandt skal alle dokumenter, såsom vurderingsberet-
ning, den anmeldte registrering til Erhvervsstyrelsen mv., fremsendes til SKAT senest en måned efter 
stiftelsen. Ikke desto mindre kræver det også, at det er en samlet virksomhed, der indskydes i et sel-
skab, og at det af stiftelsesdokumenterne fremgår, at omdannelsen sker med tilbagevirkende kraft.  

Ifølge AL § 45 skal alle immaterielle- og materielle anlægsaktiver kontantomregnes i forbindelse med 
afståelse og anskaffelse. Ifølge AL § 45, stk. 1 vil det sige at, i forbindelse med værdiansættelsen skal 
den kontante del af salgssummen/anskaffelsessummen tillægges kursværdien af aktivets gældspost. 
Hvis ikke aktiverne skal kontantomregnes, skal fortjeneste eller tab opgøres ud fra den nominelle 
salgssum. 

Når en virksomhed overdrages mellem to interesseforbundne parter, anvender man i praksis en kurs 
over 8032. Der vil i den forbindelse opstå en difference mellem den anvendte kurs på 80 og kurs 100, 
som kaldes for et kursnedslag. Kursnedslaget skal fordeles på de enkelte aktiver, der overdrages – dog 
ikke på den likvide beholdning33. 

Den kontante salgssum skal efterprøves hos ligningsmyndighederne, i henhold til afskrivningslovens § 
45, stk. 3, idet der er tale om overdragelse mellem interesseforbundne parter. 

  

                                                             
30 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2083457  
31 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2110602&chk=211047  
32 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2110602&chk=210152  
33 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2110602&chk=210152  
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4 VÆRDIANSÆTTELSE  
En vigtig og afgørende del af en virksomhedsomdannelse er værdiansættelsen af de aktiver og passi-
ver, som overdrages fra den personlige virksomhed til et selskab. Værdiansættelsen er derfor et red-
skab til at opgøre de værdier, den personlige virksomhed overdrager videre.  

En omdannelse anses, som om den personlige drevne virksomhed bliver solgt til et selskab, hvorfor 
værdien af aktiver og passiver skal opgøres således, at det beløb som selskabet skal betale for virk-
somheden bliver opgjort.  

Som tidligere nævnt er en virksomhedsomdannelse et salg mellem to interesseforbundne parter, da 
det er den samme ejer der både ejer den personlige virksomhed men også det selskab, som virksom-
heden sælges til. Disse transaktioner kaldes for kontrollerede transaktioner. Jf. LL § 2 fremgår det at 
kontrollerede transaktioner skal foregå på markedsmæssige vilkår. Det vil sige, at ligegyldigt om en 
omdannelse sker skattefrit eller skattepligtigt, skal en omdannelse ske til handelsværdi.  

Dette kapitel vil derfor redegøre for opgørelsen af aktiver og passiver til handelsværdi, deres værdian-
sættelse samt indregning af disse i åbningsbalance.  

Samtidig er der et yderligere element i en virksomhedsomdannelse – nemlig beskatningen af avancer 
og tab. Hvis virksomhedsejeren vælger at omdanne efter den skattepligtige metode, vil denne blive 
beskattet med det samme – dog er det muligt, hvis man tidligere har været beskattet i VSO at udskyde 
beskatningen med et år. Vælger virksomhedsejeren derimod at benytte den skattefrie omdannelses-
metode, vil beskatningen blive udskudt. Den skattemæssige udskydelse opgøres ligeledes her i kapit-
let.  
Grundet beskatningen i henholdsvis den skattepligtige- og skattefrie metode, er værdiansættelsen 
mest betydningsfuld for den skattepligtige omdannelsesmetode, idet beskatningen kommer til beta-
ling umiddelbart med det samme. Ved den skattefrie omdannelsesmetode udskydes skatten og kom-
mer først til betaling når aktivet afstås.  

 GENERELLE BETINGELSER FOR VÆRDIANSÆTTELSE  4.1
En værdiansættelse af en virksomhed skal ske ud fra en samlet vurdering af blandt andet virksomhe-
dens historiske indtjeningsevne  

I forbindelse med handel mellem to parter med modstridende økonomiske interesser, er der som ud-
gangspunkt aftalefrihed, og parterne kan frit aftale vederlaget for de handlede aktiver. I forbindelse 
med en virksomhedsomdannelse hvor den samme ejer sælger sin personlige virksomhed til et selskab, 
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som han selv ejer, er der ikke tale om uafhængige parter med modstridende økonomiske interesser, 
men derimod er der et interessefællesskab, og aftale- og overdragelsesvilkårene vil derfor ikke nød-
vendigvis betragtes for normale.  

SKAT har i begge tilfælde mulighed for at korrigere værdiansættelsen, hvis skattemyndighederne ikke 
anser de fastsatte værdier som værende i overensstemmelse med handelsværdierne som virksom-
hedsejeren har opgjort. 
Risikoen for at skattemyndighederne korrigerer værdiansættelsen er dog større i forbindelse med 
handel mellem interesseforbundne parter i forhold til handel mellem uafhængige parter. Særligt er 
skattemyndighederne interesserede i, at værdiansættelsen i en omdannelse er korrekt, da det netop er 
værdiansættelsen, der danner grundlag for beskatningen. Herunder er der opmærksomhed på hvor-
vidt købesummen på de enkelte aktivgrupper, da købers afskrivningsmuligheder vil være forskellige 
afhængigt af købesummens fordeling.  

Beskatningen af sælger sker efter skattelovgivningens almindelige regler hvilket betyder at kapitalge-
vinster og genvundne afskrivninger beskattes. Hvad angår beskatningen af salgssummen så sker den-
ne samlet, men beregningen af den samlede sum sker ud fra værdiansættelsen på hver enkelt aktiv og 
passiv. Værdiansættelsen og skatteberegningen skal derfor fortages på hvert enkelt aktiv og passiv. 
Fordelingen skal kunne aflæses i åbningsbalancen.  

I forbindelse med en værdiansættelse er det meget vigtigt at beskrive fremgangsmåden og argumen-
terne ved værdiansættelsen af hver enkelt aktivtype.  

 BESTEMMELSERNE I ÅRSREGNSKABSLOVEN  4.2
ÅRL34 lægger op til at regnskaber i høj grad skal afspejle aktivernes og passivernes reelle værdier, og 
så vidt muligt afspejle de værdier aktiverne ville have, hvis de blev handlet på et frit marked.  Loven 
kræver blandt andet at nogle finansielle aktiver og forpligtelser indregnes til dagsværdi. Derudover 
tillader loven at en række andre aktiver kan måles til dagsværdi. Det vil derfor sige, at hvis det seneste 
årsregnskab er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser, vil de anførte værdier der svarer til 
handelsværdier kunne bruges i forbindelse med en virksomhedsomdannelse. Værdien på de aktiver og 
passiver der er indregnet til dagsværdi kan direkte bruges i omdannelsen.  

 

 
                                                             
34 ÅRL §§ 36 – 50  
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 GOODWILL 4.3
Når en personlig virksomhed omdannes til et selskab, skal man beregne en goodwill, som er en beteg-
nelse for den merværdi som virksomheden er skønnet til at have, udover den værdi der er i aktiver. 
Goodwill kan ligeledes betegnes som den fremtidige potentielle indtjening som virksomheden forven-
tes at have.   
Overordnet set er goodwill den værdi en virksomhed har i form af for eksempel et brand samt et ry på 
markedet. Derudover er andre forhold der kan have værdi for virksomheden, såsom en god og fast 
kundekreds, som også er den goodwill der anerkendes skattemæssigt.  

Hvis man skal kunne betragte goodwill skattemæssigt, skal der opstilles en række forhold der indike-
rer, at der kan være tale om skattemæssig goodwill.  

Først og fremmest er det nødvendigt at overdragelsen af virksomheden er reel, og der skal ifølge SKAT 
ske en hel eller delvis overdragelse, herunder overdragelse af goodwill. For at vurdere om der er tale 
om en reel overdragelse, skal der henses til, for hvis regning og risiko virksomheden hidtil er drevet 
samt for hvis regning og risiko den drives for fremtiden. 
Dernæst skal goodwillen være tilknyttet virksomheden, og virksomheden skal være i drift. Det betyder 
blandt andet at virksomheden er i drift nu og her, men der også er en forventning om fremtidig indtje-
ning.  

4.3.1  BEREGNING AF GOODWILL VED OVERDRAGELSE MELLEM INTERESSEFORBUNDNE PARTER 
Hvis overdragelsen af virksomheden sker mellem interesseforbundne parter, skal goodwill værdian-
sættes efter et skøn over handelsværdien og med hensyn til de konkrete foreliggende omstændighe-
der35. Hvis der ikke eksisterer nogen praksis eller generel kutyme for værdiansættelse af goodwill i 
branchen, ved handel mellem to interesseforbundne parter, kan beregningen af goodwill baseres på 
den vejledende beregningsmodel der fremgår af cirkulære 2000-10. 

Beregningsmodelen er en standardmodel og det kan være nødvendigt at tage højde for særlige om-
stændigheder, der har betydning for beregningen. I den forbindelse er det vigtigt med aktivt stillingta-
gen om hvorvidt beregningsmodellen giver det mest retvisende billede og giver den mest realistiske 
værdiansættelse af goodwill.  

Ifølge SKAT’s cirkulære 2000-10, skal goodwill fastsættes på baggrund af en virksomheds regnskabs-
mæssige resultat for de seneste tre indkomstår.  

                                                             
35 SKAT, cirkulære 2000-10 - https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82338  
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Med udgangspunkt i SKAT’s cirkulære 2000-10 kan tabellen nedenfor opstilles. Tabellen skal benyttes 
til værdiansættelsen af goodwill i virksomheder, hvor det ikke er anden kutyme til værdiansættelse af 
goodwill.  

NB. Tabel ej en del af omdannelsen af Scenekunst v. Jannik Petersen.  

 

Tabel 4 
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Som det fremgår af tabellen, der er udarbejdet på baggrund af SKAT’s beregningens model36, er det en 
stor beregning som skal gennemføres for at kunne finde frem til virksomhedens goodwill. Tabellen 
ovenfor tager udgangspunkt i et fiktivt eksempel. 

Som beregningsgrundlaget viser i tabellen, er det reelt set kun levetiden på goodwill, som kan be-
stemmes. Levetiden på goodwill er med til at fastsætte kapitaliseringsfaktoren, som bruges til forrent-
ningen af goodwill. SKAT har opstillet retningslinjer for kapitaliseringsfaktoren afhængigt af goodwil-
lens forventet levetid. 

I goodwill beregningen ovenfor er valgt en levetid på 7 år, hvilket giver en afrundet kapitaliseringsfak-
tor på 2,70. 

 EJENDOM  4.4
I forbindelse med værdiansættelsen af en ejendom der overdrages mellem to interesseforbudne par-
ter, skal ejendommen værdiansættes til handelsværdi. SKAT har i enkelte tilfælde accepteret at den 
seneste offentlige vurdering benyttes, det er dog ikke en generel accepteret, metode. Hverken virk-
somhedsejer eller SKAT er bundet af den offentlige vurdering, hvis denne ikke vurderes retvisende. 
Det kan for eksempel være, hvis der er udført forbedringer eller lavet ombygninger på ejendommen 
som ikke var til stede på vurderingstidspunktet37. Hvis det sidstnævnte gør sig gældende, kan man 
enten bede om en ny ejendomsvurdering eller bede SKAT om et bindende svar på ejendommens han-
delsværdi. 
Det bindende man kan anmode SKAT om, benyttes for at undgå tvivl og efterkrav fra SKAT. SKAT’s 
svar på eksempelvis en værdiansættelse af en ejendom har tidligere været bindende, og begge parter 
(virksomhed og SKAT) har været bundet af svaret. Dog er der pr. 1. juli 2015 trådt nye regler i kræft 
der gør at det ikke længere er helt bindende. SKAT får dermed mulighed for at se bort fra det bindende 
svar, hvis det efterfølgende viser sig, at der er væsentlige afvigelser fra værdien i det bindende svar. 
Den konkrete ændring går ud på, at hvis værdien inden for den normale ligningsfrist overstiger det 
bindende svar med mindst t.kr. 1.000 og mindst 30 %, kan SKAT se bort fra det bindende svar38.  

SKAT har ligesom med værdiansættelsen af goodwill udarbejdet en vejledning, nemlig TSS 2000-5.  
 
 
                                                             
36 SKAT, cirkulære 2000-10 - https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82338 
37 SKAT, Den Juridiske vejledning, https://skat.dk/data.aspx?oId=1946444  
38 Lovforslag nr. L 167 – Skatteministeriet. J.nr. 14-5230259 - § 4 stk. 4 vedr. skatteforvaltningsloven § 25, stk. 2 
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L167/20141_L167_som_vedtaget.pdf   
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 DRIFTSMIDLER  4.5
Driftsmidler skal på lige fod med de øvrige aktiver opgøres til handelsværdi. Det vil sige, at driftsmid-
lerne skal opgøres til den værdi, som aktiverne ville kunne indbringe ved salg i det åbne marked.  

I praksis vil det formendeligt være muligt at benytte den regnskabsmæssige værdi, der er på statusda-
gen i virksomhedens seneste årsrapport. Det er muligt at benytte værdien på statusdagen da disse 
værdier er et udtryk for kostprisen minus afskrivninger.  I forbindelse med anskaffelsen af det enkelte 
driftsmiddel er det anslået hvor lang en levetid denne vil have, og aktivet er afskrevet ud fra disse pa-
rametre.   

Ifølge ÅRL skal genindvindingsværdien anvendes såfremt, man ikke anvender dagsværdien i regnska-
bet. Genindvindingsværdien er et udtryk for, hvad det vil koste at genanskaffe aktivet og er dermed 
tilnærmet handelsværdien. 

Ydemere er det en mulighed at indhente en vurdering fra en uvildig vurderingsmand, der kan benyttes 
til værdiansættelsen af driftsmidlet.  

 DEBITORER 4.6
I forbindelse med en virksomhedsomdannelse skal debitorerne værdiansættes til handelsværdien. 
Debitorernes handelsværdi svarer til den skattemæssige bogførte værdi, dvs. den regnskabsmæssige 
værdi fratrukket henholdsvis konstaterede tab på debitorer og nedskrivninger til imødegåelse på tab 
på debitorer. Den regnskabsmæssige værdi og skattemæssige værdi vil i mange tilfælde være det 
samme – på nær når der er konstaterede tab på debitorer. Tab på debitorer påvirker kun den skatte-
mæssige værdi, når denne er konstateret.  

Ved værdiansættelse af debitorer vil det derfor være muligt at benytte de anførte værdier i det seneste 
årsregnskab. I det seneste årsregnskab er der taget stilling til eventuel nedskrivning til imødegåelse af 
tab.  

 VÆRDIPAPIRER  4.7
Når værdipapirer skal værdiansættes i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, skal værdipapi-
rerne opdeles i to hovedgrupper – de noterede- og de unoterede værdipapirer.   

Hvad angår de noterede værdipapirer, der handles på et reguleret marked, er det ikke et problem at 
finde deres markedsværdier på omdannelsesdagen. Hvis det seneste årsregnskab er aflagt ud fra ÅRL, 
vil værdierne der er angivet heri på de børsnoterede værdipapirer kunne benyttes.  
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Ved værdiansættelsen af de unoterede værdipapirer er det noget vanskeligere, da disse ikke handles 
på et reguleret marked. Disse værdipapirer skal værdiansættes ud fra SKAT’s cirkulære, der er udar-
bejdet til formålet – 2000-0939 - og som beskriver at disse skal fastsættes til handelsværdi. . Ifølge cir-
kulæret 2000-09 skal værdien opgøres ud fra selskabets indre værdi jf. det senest aflagte årsregnskab 
med højde for diverse korrektioner til den regnskabsmæssige værdi.  

 PASSIVPOSTER OG GÆLD 4.8
Når gæld og passivposter skal værdiansættes i forbindelse med virksomhedsomdannelsen deles, de op 
i to kategorier – den kortfristede gæld og den langfristede. Passiv poster og øvrige gældsposter værdi-
ansættes til handelsværdien, som anses for at være den værdi posterne havde på regnskabstidspunk-
tet. Kursen på disse poster reguleres ifølge kontantomregningsprincippet, der tager udgangspunkt i 
KGL.  

 BLANDEDE BENYTTEDE AKTIVER OG DRIFTSMIDLER 4.9
Ligesom det er nævnt i forbindelse med værdiansættelsen af ejendomme og driftsmidler, skal de blan-
dede benyttede aktiver ligeledes værdiansættes til handelsværdien.    

Ligegyldigt om der omdannes efter den skattefrie- eller den skattepligtige metode, vil handelsværdien 
være ens. Der vil dog være en forskel i den skattemæssige værdi afhængigt om man omdanner efter 
den skattefrie- eller skattepligtige metode.  

I forbindelse med overdragelsen af de blandede benyttede aktiver, betragtes indehaveren andel af 
aktiveret for solgt til virksomheden til handelsværdi.  

De genvundne afskrivninger beregnes ved at de blandet benyttede driftsmidler skal opgøres. Der skal 
opgøres hvor stor en del der er benyttet erhvervsmæssigt pr. år. Derefter skal de erhvervsmæssige 
afskrivninger over årene divideres med de samlede aktiver, hvorefter man finder den gennemsnitlige 
erhvervsmæssige anvendelse af aktivet. Efter den gennemsnitlige erhvervsmæssige anvendelsespro-
cent er fundet ganges, denne med aktivets værdi hvorved der findes den værdi, af aktivet som selska-
bet succederer i. Herefter findes handelsværdien af den del af aktivet der er benyttet privat. Handels-
værdien tillægges den erhvervsmæssige andel, derved findes den samlede værdi af aktivet, som der 
kan afskrives på.  

I nedstående eksempel tages der udgangspunkt i et fiktivt eksempel vedr. en blandet benyttet bil.  

                                                             
39 SKAT, den juridiske vejledning - http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1946398&chk=211047 
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NB. Tabel ej en del af omdannelsen af Scenekunst v. Jannik Petersen.  

 
Tabel 5 

Jf. ovenstående eksempel, så er der erhvervsmæssigt afskrevet t.kr. 60 på bilen over de to år aktivet 
har eksisteret. Dette svarer til en erhvervsmæssig afskrivning på 46 % af de samlede afskrivninger. 
Selskabet kan derfor succedere i 46 % af bilens uafskrevne værdi. Den uafskrevne værdi svarer i om-
dannelsesåret til 46 % af t.kr. 168.  

Til successionsværdien tillægges handelsværdien af den private andel af bilen. Efterfølgende kan sel-
skabet afskrive på de t.kr. 158.  

 DELKONKLUSION  4.10
I værdiansættelses afsnit er det beskrevet, hvordan aktiver og passiver indregnes i et selskabet i for-
bindelse med virksomhedsomdannelse.  I forbindelse med omdannelsen udarbejdes der en åbningsba-
lance samt en skattemæssig opgørelse for selskabet, der er et udtryk for alle de aktiver og passiver der 
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overdrages fra virksomheden til selskabet. Åbningsbalancen skal udarbejdes ud fra de i dette afsnit 
beskrevne principper.   

Ved en skattepligtig omdannelse vil åbningsbalancen og den skattemæssige opgørelse være ens. Ved 
omdannelse efter den skattefrie metode, der tager udgangspunkt i VOL, vil åbningsbalance og den 
skattemæssige opgørelse være forskellige, da selskabet succederer i indehaverens skattemæssige 
værdier. Åbningsbalancen og den skattemæssige opgørelse danner grundlag for beskatningen ved 
virksomhedsomdannelsen.  

Da værdiansættelsen danner grundlag for åbningsbalancen, der derefter er grundlag for beskatningen 
sammen med den skattemæssige opgørelse, er det vigtigt at denne udarbejdes efter et objektivt grund-
lag og at værdiansættelsen sker til handelsværdier jf. LL § 2.  

Ved en række af de værdier som kan være svære og uhåndgribelige at værdiansætte, har SKAT udar-
bejdet en række vejledninger, der hjælper med værdiansættelsen. Eksempelvis er der til værdiansæt-
telsen af goodwill udarbejdet en standardmodel – cirkulære 2000-10. Ved hjælp af denne standard-
formel, som tager udgangspunkt i de tre seneste års regnskaber, kan man udregne en goodwill værdi, 
som almindeligvis accepteres af SKAT. 

På trods af at SKAT har en række standardmodeller til værdiansættelse af eksempelvis goodwill mv. 
skal der stadig holdes fast i, at det er vigtigt at resultatet giver et retvisende billede. Hvis brugen af 
eksempelvis cirkulæret 2000-10 til værdiansættelse af goodwill eller cirkulæret TSS 2000-9 til værdi-
ansættelse af værdipapirer, af en given årsag ikke giver et retvisende billede, er det nødvendigt at fra-
vige cirkulæret.  

Hvad angår fast ejendom og driftsmidler, der skal indregnes til handelsværdi, kan man i mange tilfæl-
de benytte værdien, der er angivet i det seneste årsregnskab hvis ikke der er et effektivt marked, der 
kan bruges til værdi ansættelse af aktiverne. Igen er det vigtigt at de værdier, man benytter er retvi-
sende og at der dermed tages højde for hvis der for eksempel er foretaget forbedringer på ejendom 
men efter det senest aflagte regnskab.  

Værdipapirer der er noterede værdiansættes til børskursen. For værdipapirer der er unoterede, er der 
mulighed for at benytte cirkulæret TSS 2000-9 til værdiansættelse.  

Debitorer skal indregnes til regnskabsmæssig værdi. I forbindelse med indregningen til regnskabs-
mæssigt værdi, tages der højde for hensættelser til imødegåelse af tab og der tages højde for dubiøse 
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debitorer. Det skattemæssige tab må først indregnes, når tabet er konstateret om omfanget af denne er 
præcis.  

Ved værdiansættelsen af de blandede benyttede aktiver skal den erhvervsmæssige- og private andel 
udregnes for aktivet. Efter andelene er fastsat skal de private andele overdrages til selskabet. I praksis 
vil det betyde, at hvis der er en blandet benyttet bil, skal indehaveren overdrage denne til selskabet, 
hvorefter han vil blive beskattet af fri bil.  

I forbindelse med opgørelsen af de skattemæssige værdier, skal handelsværdien udregnes med fra-
drag for skattemæssige fortjenester. De skattemæssige fortjenester omfatter blandt andet goodwill, 
ejendomsavancer og genvundne afskrivninger.  

 

 
  



Afgangsprojekt HD 2. del  Virksomhedsomdannelse 
Copenhagen Business School 
Amel S. Latif 
 

Side 36 af 91 
 

5 OMDANNELSE AF SCENEKUNST  
Jannik Petersen har besluttet at omdanne sin personlige virksomhed Scenekunst v. Jannik Petersen da 
virksomheden er vokset til en vis størrelse, og Jannik føler et større pres fra samarbejdspartnere, der 
helst handler med andre selskaber. I den forbindelse ønsker Jannik at der med udgangspunkt i regn-
skabet for 2014 opstilles de to omdannelsesmuligheder, hvorefter han ønsker rådgivning til valg af 
omdannelsesmetode.  

Jannik er 35 år og er virksomhedsejer, skuespiller og kunster og driver til dagligt virksomheden Sce-
nekunst. Scenekunsts hovedaktivitet er opstilling og udlejning af scene i egne lokaler til diverse teater-
forestillinger, foredrag mv.. Scenekunst har også et varelager, hvoraf der sælges diverse rekvisitter til 
kunder der afholder forestillinger hos Scenekunst v. Jannik Petersen. I virksomheden Scenekunst er 
der også en ejendom, hvorfor det er i egne lokaler forestillingerne afholdes.  

Jannik ønsker at drive virksomheden videre med ham selv som eneste ejer. Derudover ønsker Jannik 
at påbegynde investering i aktier og obligationer.  

Struktur efter omdannelsen  

Efter at have drøftet en række forhold med revisor, ønsker Jannik at omdanne sin personlige virksom-
hed til to selskaber – Scenekunst ApS og Scenekunst Ejendomme ApS.  

 
Figur 3 

En af hovedårsagerne til at Jannik ønsker at omdanne sin personlige virksomhed til to selskaber er 
risikospredningen. Hvis virksomheden opdeles i to selskaber hvor ejendommen er isoleret i det ene 
selskab og driften i det andet selskab, vil driften af virksomheden ikke nødvendigvis have påvirkning 
på ejendommen. Hvis driften går dårligt i driftsselskabet vil banker og øvrige kreditorer ikke have 
mulighed for at tage pant i ejendommen. 

Begge selskaber omdannes til anpartsselskaber, idet Jannik først og fremmest ikke vil binde mere ka-
pital end højest nødvendigt. Derudover ønskes der heller ikke at ansætte en bestyrelse.  
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Strukturen for de nye virksomheder vil være således:  

 
Figur 4 

For Jannik er det samtidig vigtigt at undersøge, hvorvidt det for ham kan betale sig at omdanne sin 
personlige virksomhed, samtidig med at han kan være sikret, at begge selskaber formår at skabe over-
skud og likviditet til driften.  

Særligt hvad angår ejendomsselskabet, er det vigtigt at sikre at denne kan køre rundt. I ejendomssel-
skabet vil der årligt skulle betales afdrag og renter til realkreditlånet, der i omdannelsen følger med 
ejendommen, derudover vil der være revisorregninger, forsikringer, vedligeholdelse, vand, varme etc.. 
Disse omkostninger er skønnet til t.kr. 240 om året, hvor t.kr. 190 er den årlige ydelse på realkreditlå-
net. Ud fra de omkostninger som ejendomsselskabet har om året fastsættes en husleje til driftsselska-
bet på t.kr. 240 der i overensstemmelse med markedslejen, og dermed i overensstemmelse med arm-
lægslængdeprincippet. Derudover vil ejendomsselskabet kunne udleje lokaler til skoler til forestillin-
ger. Tidligere år har indtægten fra udlejning til skoler ligget på mellem t.kr. 30 og 50. Med denne bag-
grund vurderes det at ejendomsselskabet vil kunne generere tilstrækkelig likviditet til driften.   

Ud over vurderingen af ejendomsselskabet der skal kunne køre rundt, er det også vigtigt at Scenekunst 
ApS kan bære en stigning i omkostningerne på t.kr. 240 til husleje.  
På baggrund af balancen fra første kvartal 2015 hvor balancen for Scenekunst v. Jannik Petersen viser 
et resultat på t.kr. 400 før løn og husleje, vurderes det, at selskabet ville kunne bære en husleje på t.kr. 
240 pr. år.  

 SKATTEFRI OMDANNELSE AF SCENEKUNST  5.1
For at kunne omdanne en virksomhed skattefrit skal der udarbejdes en regnskabsmæssig balance 
samt en skattemæssig balance. Den regnskabsmæssige balance skal benyttes som åbningsbalance i 
selskabet. Til den regnskabsmæssige balance skal aktivernes handelsværdi opgøres. Ydemere skal der 
beregnes en goodwill for virksomheden og den udskudte skat skal afsættes.  
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Der skal i forbindelse med omdannelsen også udarbejdes en skattemæssig opgørelse af anskaffelses-
summerne af anparterne i de nye selskaber. Anskaffelsessummerne skal bruges til beregningen af 
skatten som, Jannik skal betale i tilfælde af senere afståelse af anparterne.  

5.1.1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIVER OG PASSIVER 
I forbindelse med den skattefrie virksomhedsomdannelse skal aktiver og passiver værdiansættes kor-
rekt. Særligt, da der i en virksomhedsomdannelse er tale om to interesseforbundne parter, har SKAT 
stor fokus på at værdiansættelsen er korrekt. Derudover er der jf. VOL § 4 stk. 2 fastsat, at værdien af 
virksomheden skal ske på markedsmæssige forhold, som hvis handlen skete mellem to uafhængige 
parter. Værdiansættelsen er vigtig, idet den danner grundlag for selskabernes egenkapital.  

5.1.1.1 Goodwill  

Som udgangspunkt i et almindeligt virksomhedssalg er goodwillen et udtryk for den solgte virksom-
heds egenkapital (den bogførte værdi) og salgsprisen på denne, som dermed er et udtryk for virksom-
hedens mere værdi. I forbindelse med en virksomhedsomdannelse er der ingen, der byder en pris for 
virksomheden, og der kan dermed ikke opstå nogen goodwill på den måde, hvorfor goodwillen skal 
beregnes. Goodwillen skal illustrere kostbare faktorer ved virksomheden, såsom brand, kunder, image 
mv.  

Der vil kun blive bergnet goodwill til Scenekunst ApS idet det kun er hertil driften overgår.  

Beregning af goodwill  

SKAT har stor opmærksomhed på beregningen og værdiansættelsen af goodwill i forbindelse med 
virksomhedsomdannelser, da dette sker mellem interesseforbundne parter. Til beregningen af good-
will har SKAT udarbejdet en vejledning, der danner rammer for fastsættelsen af goodwill. Denne be-
regningsmodel der er udarbejdet af SKAT, er kun vejledende og skal kun benyttes hvis denne giver det 
mest retvisende billede. Udover beregningerne fortaget på baggrund af TSS-cirkulære 2000-10 har 
SKAT også accepteret andre beregningsmodeller til goodwill.  

TSS-cirkuleret, som er SKAT’s beregningsvejledning, kan som udgangspunkt kun anvendes hvis virk-
somheden har eksisteret i tre år eller derover, idet beregningen tager udgangspunkt i de tre seneste 
års resultater.  

I forbindelse med beregningen af goodwill skal der tages stilling til, hvorvidt den beregnede goodwill 
giver et realistisk billede af den værdi, som en tredjemand vil give for virksomheden. I denne vurde-
ring kan følgende faktorer have en indvirkning: 
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- Efterfølgende begivenheder. Med efterfølgende begivenheder menes der de begivenheder, der 
er fremkommet efter statusdagen og frem til omdannelsestidspunktet. Der kan eksempelvis 
være tale om at Scenekunst ifalder et stort erstatningsansvar, eller at virksomheden har mistet 
en vigtig kunde.  

- Eventuelle fremtidige indgåede aftaler. Det kan eksempelvis være som i Scenekunst’s tilfælde, 
hvor der er aftalt at Scenekunst ApS skal betale en husleje på t.kr. 240 fremadrettet til Scene-
kunst Ejendomme ApS. Denne omkostning skal der tages højde for goodwill-beregningen.  
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Beregning af goodwill for Scenekunst 

 
Tabel 6 
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Grundlag for goodwill 

Beregningen af goodwill sker som tidligere nævnt på baggrund af resultatet for de tre seneste år, så-
fremt at resultaterne er opgjort efter reglerne i ÅRL. Hvis dette ikke er tilfældet, skal goodwill bereg-
nes ud fra virksomhedens skattepligtige indkomst for de tre seneste år. De to beregninger vil resultere 
i forskellige beregninger af goodwill og forskellige resultater, idet der ved den skattepligtige indkomst 
er reguleret for de regnskabsmæssige afskrivninger og fratrukket de skattemæssige afskrivninger.  

Scenekunst har siden stiftelsen fået udarbejdet årsregnskab af revisor efter årsregnskabslovens be-
stemmelser, hvorfor det er det regnskabsmæssige resultat, der benyttes som grundlag for beregning af 
goodwill.   

Regulering af resultat 

De seneste tre års resultater skal typisk reguleres for følgende: 

- Ikke udgiftsført løn/vederlag til medarbejdende ægtefælle.  
- Finansielle indtægter og udgifter. 
- Afskrivninger fra tilkøbt goodwill.  
- Ekstraordinære indtægter/udgifter  

For at tegne et korrekt billede af virksomhedens goodwill, tages der udgangspunkt i de tre seneste års 
resultater og reguleringer for ovenstående.  For Scenekunst v. Jannik Petersen bliver der reguleret for 
finansielle indtægter og udgifter, der primært består af renteudgifter til banken. Virksomheden har 
hverken haft ekstraordinære poster i de tre regnskabsår, tilkøbt goodwill og Janniks kone har ikke 
arbejdet i virksomheden, og dermed ikke modtaget løn eller vederlag.  

I dette tilfælde bliver resultaterne dog reguleret for den husleje der fremover vil blive omkostningsført 
i selskabet. Det er vigtigt at den beregnede goodwill tegner et realistisk billede af virksomhedens ind-
tjening, hvorfor allerede kendte udgifter der påvirker resultatet reguleres.  Der reguleres med t.kr. 240 
som er den kendte husleje, Scenekunst ApS skal betale til Scenekunst Ejendomme ApS fremadrettet.  

Vægtning af resultatet og korrektion for udviklingstendens  

Efter de seneste tre års resultater er reguleret, skal de enkelte år vægtes med en given faktor, hvoref-
ter der findes et gennemsnitligt resultat. Vægtningen udføres ved at gange 2014-resultatet med faktor 
3, 2013-resultatet med faktor 2 og 2012-resultatet ganges med faktor 1. Grunden til denne faktorfor-
deling er, at man antager at det seneste års resultat giver det mest realistiske billede af virksomhedens 
drift på nuværende tidspunkt og skal derfor vægtes højere end de to andre år.  
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Efter de seneste tre års resultater er ganget med de givne faktorer og resultaterne er lagt sammen, skal 
disse divideres med 6 hvorefter gennemsnitsresultatet findes.  

Hvis de seneste tre års resultater efter reguleringen har haft en enten konstant positiv eller negativ 
tendens – som Scenekunst har haft – skal gennemsnittet af resultaterne reguleres for denne udvikling. 
Der reguleres her for t.kr. 96, der trækkes fra gennemsnittet af resultaterne, idet der har været en ne-
gativ udviklingstendens.   

Gennemsnits resultatet for Scenekunst, efter der er reguleret for udviklingstendens, er på kr. 590 som 
er noget lavere resultatet fra 2014 og endnu lavere end 2012 resultatet. Grunden til gennemsnitsresul-
tatet er så meget lavere, skyldes at 2014 resultatet vægter højere end 2012, hvorfor gennemsnittet 
bliver trukket ned på t.kr. 685, hvorefter der reguleres for den negative udviklingstendens, der har 
været og det samlede gennemsnit ender på t.kr. 590.   

Driftsherreløn 

Efter gennemsnitsresultatet er fundet og er reguleret for udviklingstendens, skal denne reguleres for 
driftsherreløn. Grunden til man regulerer resultatet for driftsherreløn, er at der i den personligt drev-
ne virksomhed ikke er udbetalt løn til Jannik. Jannik har tidligere trukket sin egen løn ud ved at hæve 
penge ud af virksomheden. Fremover vil Jannik være nødt til at udbetale løn til sig selv, der påvirker 
driften, da virksomheden skal drives videre i selskabsform.  

Driftsherrelønnen reguleres efter en fast sats med 50 % af den vægtede gennemsnitlige resultat, dog 
må dette minimum udgøre t.kr. 250 og maksimum t.kr. 1.000.  

I Scenekunst v. Jannik Petersen udgør driftsherrelønnen t.kr. 295 som fratrækkes gennemsnitsresulta-
tet efter udviklingstendens på t.kr. 590. 

Forrentning af virksomhedens aktiver  

Videre i forløbet skal der reguleres for forrentningen af virksomhedens aktiver. Grunden til denne 
regulering er at der kun kan opstå goodwill hvis resultatet kan bære at der udbetales løn til ejeren, 
samtidig med at denne kan bære en forrentning af virksomhedens aktiver udover den beregnede 
goodwill. Denne regulering sker ud fra virksomhedens aktiver, dog ikke de driftsfremmede aktiver 
såsom den likvide beholdning, da denne allerede reguleres i første del, hvor der tages højde for ren-
terne.  
I Scenekunst v. Jannik Petersen vil der ligeledes blive reguleret for de aktiver der videreføres til Scene-
kunst Ejendomme ApS. Her er der tale om ejendommen, solcelleanlægget samt udsugningsanlægget.  



Afgangsprojekt HD 2. del  Virksomhedsomdannelse 
Copenhagen Business School 
Amel S. Latif 
 

Side 43 af 91 
 

I Scenekunst v. Jannik Petersen er der pr. 31. december 2014 forudbetalinger fra kunder i forbindelse 
med igangværende arbejder for t.kr. 45. Landsretten besluttede i 199140 at fratrække de forudbetalin-
ger, der står som en passivpost i beregningen af forrentningen af de overtagne aktiver. Forudbetalin-
gerne på t.kr. 45 fratrækkes beregningen af forrentning på lige fod med den likvide beholdning, samt 
de aktiver der skal overføres til Scenekunst Ejendomme ApS.  

I Scenekunst v. Jannik Petersen vil forretningen af aktiverne blive beregnet på baggrund af t.kr. 1.528, 
som er udtryk for de aktiver, der er i virksomheden ved omdannelsestidspunktet foruden de fratrukne 
aktiver. Forrentningssatsen er 3 % + 2 % som er kapitaliseringsfaktoren. Den samlede regulering er 
derfor på t.kr. 76. Reguleringen fratrækkes gennemsnitsresultatet, der er reguleret for udviklingsten-
densen med et resultat på t.kr. 218.  

Kapitaliseringen  

Som det sidste led i fastsættelsen af goodwill skal kapitaliseringen beregnes på baggrund af kapitalise-
ringsfaktoren. Kapitaliseringsfaktoren tager højde for goodwillens levetid samt det forventede årlige 
afkast.  Kapitalafkast faktoren beregnes ud fra kapitalafkastsatsen, der er på overdragelsestidspunktet, 
altså 2 % i 2015. Dertil skal der tillægges 8 % der til sammen udgør en rente på 10 %. Beregningen af 
renten skal sikre, at den anvendte rente følger markedsrenten. Efter renten er fastsat skal den forven-
tede levetid på goodwill fastsættes. Jf. cirkulæret41 vil goodwillen i en virksomhed med et standard-
produkt have en levetid på 7 år. Levetiden på goodwillen fastsættes derfor til 7 år, hvorfor kapitalise-
ringsfaktoren beregnes til 2,7.  
Den beregnede goodwill er på t.kr. 589, hvorefter denne rundes op til t.kr. 600. 
 
Eventuel justering af den beregnede goodwill 

Selv om beregningen af goodwill er fortaget på baggrund af en beregningsmodel som SKAT har god-
kendt som beregningsmodel, skal der tages aktiv stilling til hvorvidt den beregnede goodwill giver et 
retvisende billede af virksomhedens fremtidige indtjening.  
Cirkulæret som goodwillen beregnes ud fra er karakteriseret som en beregningsmodel, der tager ud-
gangspunkt i fortiden, og ikke i fremtiden som ledelsens budgetter gør. Det er derfor vigtigt at nævne, 
at det er muligt at regulere i modellen såfremt, man på beregningstidspunktet er bekendt med indgåe-
de aftaler, som ledelsen har indgået, der kan føre til væsentlig højere indtjening i fremtiden.  
Efter ovenstående forhold er drøftet med Jannik vurderes det ikke, at der er faktorer der skal regule-
res. 
                                                             
40 TfS 1991, 140 LSR 
41 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_2.htm  



Afgangsprojekt HD 2. del  Virksomhedsomdannelse 
Copenhagen Business School 
Amel S. Latif 
 

Side 44 af 91 
 

 

Udskudt skat af goodwill 

Der har tidligere været meget delte meninger om hvorvidt der skulle afsættes udskudt skat af goodwill 
i forbindelse med en virksomhedsomdannelse eller ej. Grunden til de delte meninger har været at der i 
henhold til lov om skattefri virksomhedsomdannelse står der at der skal hensættes enhver skat. Dette 
har været i uoverensstemmelse med ÅRL indregnings og målingskriterier, idet ÅRL fortolkes ud fra de 
internationale standarder, herunder IAS 12 hvoraf det fremgår at der kun skal hensættes skat af af-
skrivningsberettiget goodwill.  
Tvivlen er i forbindelse med ændringerne til ÅRL blevet skudt ned. Lovgiver har i forbindelse med den 
nye ÅRL accepteret/annerkendt de skattemæssige regler omkring virksomhedsomdannelse, herunder 
at der skal hensættes udskudt skat af goodwill.  
 
5.1.1.2 Grunde og bygninger 

Scenekunst v. Jannik Petersen har pr. 31. december 2014 en ejendom i virksomheden, der i forbindelse 
med omdannelsen skal overføres til Scenekunst Ejendomme ApS. Ejendommen anvendes til den dagli-
ge drift, da det er her alle forestillinger mv. afholdes. Det er også i ejendommen alle driftsmidler er. 
Ejendommen har pr. statusdagen en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 2.260. 

 
Tabel 7 

 

Handelsværdi 

Jf. TSSCIR 2000-5 skal fast ejendom værdiansættes til handelsværdi i forbindelse med en virksom-
hedsomdannelse mellem to interesseforbundne parter. Handelsværdien er også et udtryk for den pris, 
som en uafhængig tredjemand ville give for ejendommen.  

Ejendommen i Scenekunst v. Jannik Petersen er af uafhængig vurderingsmand vurderet medio 2014, 
hvor værdien af ejendommen blev fastslået til t.kr. 2.650 hvoraf grundværdien udgør t.kr. 450.  
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Udskudt skat af grunde og bygninger 

For at fastsætte den udskudte skat af virksomhedens ejendom, skal der udarbejdes to avancebereg-
ninger. I forbindelse med afståelsen af grunde og bygninger skal der jf. AL § 21 fortages en avancebe-
regning af de genvundne afskrivninger, og jf. AL §§ 14-15 samt AL § 21 skal der udarbejdes en avance-
beregning over avancen som kapitalindkomst idet reglerne i EBL anvendes. Dermed skal der både 
beregnes udskudt skat af de genvunde afskrivninger samt af ejendomsavance. Ydemere skal den skat-
temæssige værdi der skal overføres til Scenekunst Ejendomme ApS ved succession, beregnes ud fra de 
genvundne afskrivninger, samt ejendomsavancen.  

Genvundne afskrivninger 

Jf. AL §§ 14 – 15 og AL § 21 skal der opgøres genvundne af alle afskrivningsberettigede bygninger. Dis-
se opgøres på baggrund af forskellen mellem den kontant omregnede handelsværdi, fratrukket den 
skattemæssige værdi. Jf. nedstående beregning giver dette en avance på t.kr. 440. Dog kan de gen-
vundne afskrivninger maksimalt udgøre de afskrivninger som faktisk er fortaget på bygningen. De 
genvundne afskrivninger bliver derfor t.kr. 240.  

 
Tabel 8 
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Ejendomsavance 

Efter de genvundne afskrivninger er fastslået, skal der fortages en beregning af ejendomsavancen, som 
beregnes på baggrund af reglerne i EBL.  

For at komme frem til avancen ved overdragelse af ejendommen, skal forskellen mellem anskaffelses-
summen og den regulerede afståelsessum fastslås. Jf. EBL er der en række reguleringer, der påvirker 
den avance hvoraf der skal afsættes udskudt skat.  

Jf. EBL § 4 skal afståelsessummen opgøres, hvorefter den skal omregnes til kontantværdi. Kontant-
værdien opgøres som den kontante udbetaling og værdien af gældsposter efter kursen på afståelses-
tidspunktet. Da der på realkreditlånet ikke er forskel på den nominelle værdi og kursværdien, er afstå-
elsessummen også kontantværdien.  

I et ordinært salg vil det også være muligt at fratrække omkostninger afholdt i forbindelse med salget, 
såsom revisor, advokat, ejendomsmægler mv. Da der ikke er tale om et reelt salg, er disse omkostnin-
ger ikke til stede.  

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at afståelsessummen ikke skal reguleres og indregnes 
derfor til t.kr. 2.650. 

 
Tabel 9 

Efter afståelsessummen er fastslået skal anskaffelsessummen findes. Hvis ejendommen er erhvervet 
før 19. maj 1993, skal anskaffelsessummen opgøres som indgangsværdi. Er ejendommen som i tilfæl-
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det hos Scenekunst erhvervet efter 19. maj 1993 skal anskaffelsessummen opgøres efter den kontant-
omregnede anskaffelsessum.  

Ved opgørelsen af anskaffelsessummen skal der tillægges et fastslået tillæg på t.kr. 10 pr. påbegynd 
ejerår. Dette skal ikke gøres for afståelsesåret, medmindre afståelsesåret er det samme som anskaffel-
sesåret. For Scenekunst skal der tillægges t.kr. 30, da ejendommen er ejet fra 2012 til 2014.  
Derudover skal Scenekunst tillægge t.kr. 50 som udgør de forbedringer, der er lavet på ejendommen. 

Avancen på ejendommen udgør t.kr. 70, hvilket betyder at Scenekunst Ejendomme ApS sagtens kan 
succedere i ejendommen. Det havde ikke været muligt, hvis der havde været et tab, idet der kun kan 
succederes i fortjeneste på fast ejendom.  Scenekunst Ejendomme ApS kan succedere i hele ejendoms-
avancen, da ejendommen alene er benyttet erhvervsmæssigt jf. KSL § 33 C.  

 

Udskudt skat  

Den udskudte skat beregnes på følgende måde og skal afsættes i åbningsbalancen for Scenekunst 
Ejendomme ApS. 

 
Tabel 10 

 

Den skattemæssige værdi af ejendommen 

Den skattemæssige værdi af ejendommen beregnes på følgende måde, og skal ligeledes fremgå af åb-
ningsbalancen for Scenekunst Ejendomme ApS. 

 
Tabel 11 
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5.1.1.3 Driftsmidler  

Driftsmidler er ingen undtagelse og skal som de øvrige aktiver værdiansættes til handelsværdien. De 
værdier der er bogført i regnskabet pr. 31. december 2014 er kostprisen fratrukket afskrivninger, som 
er et udtryk for den handelsværdi, driftsmidlerne har på statusdagen.  

Som udgangspunkt bliver de regnskabsmæssige værdier accepteret som handelsværdier for driftsmid-
lerne. Dog bør man konsultere en branchekyndig, hvis der er tvivl om driftsmidlernes handelsværdi.  

Af de driftsmidler Scenekunst v. Jannik Petersen har pr. 31. december 2014 overføres alt sceneudstyr 
og biler til Scenekunst ApS til en værdi af t.kr. 776, mens solcelleanlæg og udsugningsanlæg overføres 
til Scenekunst Ejendomme ApS til en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 317 jf. bilag 3 og bilag 4. 

 

De skattemæssige værdier af driftsmidlerne  

De skattemæssige værdier værdifastes forskelligt fra de regnskabsmæssige. Jf. AL § 5 stk. 2 afskrives 
driftsmidlerne efter saldometoden, hvor der regnskabsmæssigt oftest afskrives efter den lineære me-
tode, dvs. lige store afskrivninger hvert år. Forskellen på de skattemæssige- og de regnskabsmæssige 
afskrivninger afspejles i den udskudte skat.  

Da aktivet vil blive afskrevet hurtigere regnskabsmæssigt end skattemæssigt, vil de skattemæssige 
afskrivninger aldrig ramme nul, da afskrivningen højest kan være 25 % af saldoen primo tillagt tilgang 
og fratrukket afgang. Dog er det muligt at straksafskrive et aktiv skattemæssigt, når den er på t.kr. 
12,842. 

Skattemæssigt bliver der afskrevet på alle driftsmidler som en samlet saldo. Dog kan man vælge at 
afskrive særskilt på driftsmidler, der er anskaffet mellem 1. juni 2012 til den 31. december 2013. Det 
er muligt at afskrive skattemæssigt på driftsmidler anskaffet mellem 1. juni 2012 til den 31. december 
2013 med 115 % af anskaffelsesværdien.  

Denne mulighed er opstået, da man politisk har været inde og regulere på området med formålet om at 
fremme investeringerne i den givne periode. Det ekstra skattefradrag kan ligeledes have positiv ind-
virkning på likviditeten. 

                                                             
42 2015-sats 
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Som tidligere nævnt bliver anlægsaktiverne i forbindelse med omdannelsen delt op, således at scene-
udstyr og biler skal være i Scenekunst ApS, mens solcelleanlægget og udsugningsanlægget skal være i 
Scenekunst Ejendomme ApS. Der har i perioden ikke været afgange, hvorfor saldoen nemt kan deles 
op.  

I Scenekunst v. Jannik Petersen er alle afskrevet på følgende måde:  

 
Tabel 12 

Da virksomheden i forbindelse med omdannelsen skal opdeles i to selskaber, og hvert selskab skal 
have overdraget nogle af driftsmidlerne, giver ovenstående fordeling problemer. Dette løses ved at 
dele ovenstående op, ved at føre solcelleanlæg og udsugningsanlæg til Scenekunst Ejendomme ApS og 
de resterende driftsmidler til Scenekunst ApS.  
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Da der ikke har været afgange i perioden fra anskaffelsen, kan saldoen opdeles uden de store udfor-
dringer. Opdelingen sker på følgende måde: 

 
Tabel 13 

 
Tabel 14 

Jf. ovenstående har Scenekunst ApS via succession pr. 31. december 2014 en ultimosaldo på driftsmi-
lerne på t.kr. 15, på de driftsmidler der er anskaffet før 1. juni 2012 og efter 31. december 2013, og en 
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saldo på t.kr. 798 på de driftsmidler, der er anskaffet mellem 1. juni 2012 og 31. december 2013 og 
afskrevet med forhøjet afskrivningsgrundlag. Scenekunst Ejendomme ApS har via succession pr. 31. 
december 2014 en saldo på t.kr. 243 på driftsmidler anskaffet før 1. juni 2012 og efter 31. december 
2013.    

Udskudt skat af driftsmidlerne  

På baggrund af de handelsværdierne jf. regnskabet/anlægskartoteket samt opgørelsen af de skatte-
mæssige værdier, kan den udskudte skat nu beregnes som forskellen mellem disse to. Den udskudte 
skat skal derefter hensættes i åbningsbalancen.  

Når den udskudte skat beregnes og afsættes, trækkes de 15 % ud af beregningen. Grunden til at de 15 
% skal trækkes ud er, at når et driftsmiddel der er afskrevet med forhøjet afskrivningsgrundlag på 15 
% skal sælges, skal 15 % af salgsprisen lægges til. Dette gælder hvis aktivet sælges før den 31. decem-
ber 2017. Efter den 31. december 2017 overføres en evt. restsaldo til det normale afskrivningsgrund-
lag. Udskudt skat beregnes på følgende måde: 

    
Tabel 15 
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Den udskudte skat af driftsmidlerne der hensættes i Scenekunst ApS er t.kr. 42, mens der i Scenekunst 
Ejendomme ApS hensættes en udskudt skat på t.kr. 17. 

 
5.1.1.4 Varelager 

For at opgøre varelagerets handelsværdi benyttes bestemmelserne i ÅRL, da disse præciserer at vare-
lageret indregnes i regnskabet til den pris, en tredjemand ville give for varelageret.  

For klasse B virksomheder, som er den type virksomhed Scenekunst ApS bliver til efter omdannelsen, 
skal varelaget indregnes til laveste værdi af enten kostpris eller nettorealisationsværdi. Kostprisen 
består af de omkostninger, der er opstået på baggrund af anskaffelsen eller direkte kan henføres til 
egen fremstillede aktiv.  

Varebeholdningerne hos Scenekunst v. Jannik Petersen er i årsregnskabet indregnet til kostprisen af 
de varer, de har købt. Da lageret primært består af scenetøj og diverse andre rekvisitter, som ikke mi-
ster værdi, skal der ikke tages højde for ukurans.  

Skattemæssigt skal værdien af varebeholdningen opgøres til indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og 
lignende (fakturaprisen) efter varelagerlovens bestemmelser43. Denne værdi er den samme som kost-
prisen og som handelsværdien er opgjort til. Differencen mellem den skattemæssige værdi og han-
delsværdien er derfor nul og der skal hensættes kr. 0 i udskudt skat. 

5.1.1.5 Igangværende arbejder 

Hos Scenekunst v. Jannik Petersen er igangværende arbejder pr. 31. december 2014 opdelt under ak-
tiverne samt under passiverne hvor forudbetalingerne er bogført. Fordelingen er på baggrund af de 
gældende regler fra ÅRL.  

Handelsværdien for igangværende arbejder udgør derfor:  

 
Tabel 16 

                                                             
43 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=63227  
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Set fra et regnskabsmæssigt synspunkt så er igangværende arbejder for fremmed regning indregnet 
efter produktionskriteriet, hvorfor disse bliver målt til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsvær-
dien af igangværende arbejder for fremmed regning måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på 
balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. 

Handelsværdien er i dette tilfælde det samme som den regnskabsmæssige værdi, idet denne er opgjort 
som kostprisen med tillæg af bruttoavancen for den udførte del af arbejdet. Denne værdi er også et 
udtryk for den værdi som, en eventuel tredjemand ville give for aktivet. For Scenekunst v. Jannik Pe-
tersen er igangværende for fremmed regning t.kr. 105. 

Skattemæssig værdi af igangværende arbejder 

Den skattemæssige værdi opgøres her efter faktureringskriteriet, hvor fortjenesten først indregnes, 
når denne er en realitet. Skattemæssigt fratrækkes de skønsmæssige forhold. Færdiggørelsesgra-
den/bruttoavancen er et skøn, hvorfor bruttoavancen trækkes fra de t.kr. 104. Bruttoavancen bliver en 
del af beskatningsgrundlaget når denne er realiseret.  

Scenekunst v. Jannik Petersen har en bruttoavancen 20 %, hvorfor den skattemæssige værdi af igang-
værende arbejder for fremmed regning opgøres således: 

 
Tabel 17 

Udskudt skat af igangværende arbejder 

Der er forskel på handelsværdien og den skattemæssige værdi, hvorfor der afsættes udskudt skat af 
denne. Den udskudte skat der beregnes herunder skal hensættes i åbningsbalancen.  

  
Tabel 18 
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5.1.1.6 Debitorer og andre tilgodehavender 

I forbindelse med omdannelsen skal virksomhedens debitorer opgøres til handelsværdien. Handels-
værdien for Scenekunsts debitorer udgør den nominelle værdi, som også er den regnskabsmæssige 
værdi. Debitorerne har en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2014 på t.kr. 175. Samtidig er den 
skattemæssige værdi af debitorerne også den samme som den regnskabsmæssige værdi, da man jf. 
KGL § 25, stk. 4 efter indkomståret 2010 har haft mulighed for at vælge lagerprincippet.  

På baggrund af ovenstående er der ingen forskel på handelsværdien og den skattemæssige værdi, 
hvorfor der heller ikke afsættes udskudt skat heraf. 

Hvad angår virksomhedens andre tilgodehavender, skal disse overføres til Scenekunst ApS med en 
værdi på t.kr. 72. Her er handelsværdien og den skattemæssige værdi den samme, hvorfor der heller 
ikke her beregnes nogen udskudt skat.  

5.1.1.7 Likvide midler og realkreditlån 

De likvide midler som Scenekunst v. Jannik Petersen har pr. 31. december 2014, overføres til en bank-
konto i Scenekunst ApS. Handelsværdien og den skattemæssige værdi for likvide midler er den sam-
me, hvorfor der ikke skal beregnes nogen udskudt skat.  

Pr. 31. december 2014 har Scenekunst v. Jannik Petersen et realkreditlån på t.kr. 1.980 der i forbindel-
se med omdannelsen skal overføres til Scenekunst Ejendomme ApS, da lånet er optaget i forbindelse 
med ejendommen, der også overføres til ejendomsselskabet.   

I forbindelse med overførslen af lånet sker der rent praktisk et debitorskifte, da lånet overføres fra et 
skattesubjektiv til et andet. For at kunne fortage denne overførsel er det derfor vigtigt at huske, at det 
er nødvendigt med en accept fra realkreditinstituttets side. Realkreditinstituttet, som Scenekunst har 
optaget lånt hos, ønsker at tage pant i ejendommen, hvilket betyder at såfremt selskabet misligholder 
lånet kan realkreditinstituttet overtage ejendommen. 

Hvad angår realkreditlånet værdiansættes handelsværdien og den skattemæssige værdi for lånet til 
kursværdien på stiftelsestidspunktet. Da kursen på lånet er sat til kurs 100 ved overdragelsen mellem 
Scenekunst v. Jannik Petersen og Scenekunst Ejendomme ApS, er der ingen forskel på handelsværdien 
og den skattemæssige værdi, hvorfor der ikke beregnes nogen udskudt skat heraf.  

5.1.1.8 Kreditorer og anden gæld 

Hvad angår kreditorer og anden gæld er handelsværdien og den skattemæssige værdi den samme. Der 
skal derfor ikke beregnes nogen udskudt skat af disse værdier. 
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5.1.2 HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT 
Værdiansættelsen af aktivernes handelsværdi samt den skattemæssige værdi og hensættelsen til den 
udskudte skat er meget vigtigt i forbindelse med omdannelsen. Jf. VOL § 2 nr. 8 er det en betingelse for 
en skattefri virksomhedsomdannelse, at der i åbningsbalancen for de nystiftede selskaber hensættes 
til udskudt skat. Hvis betingelsen ikke overholdes og der ikke hensættes til udskudt skat, betragtes 
omdannelsen som fortaget efter afståelsesprincippet og virksomhedens omdannelse bliver derfor 
skattepligtig for ejeren. Dvs. at den skat der ellers skulle have været udskudt, forfalder til betaling med 
det samme.   

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse ønsker man at selskabet træder ind i ejerens skattemæssige 
stilling, hvorfor det er vigtigt at hensætte den udskudte skat i åbningsbalancen.  

Der skal afsættes udskudt skat med den gældende skatteprocent, med udgangspunkt i det år hvor 
skatten kan komme til betaling. Den skatteprocent der bruges til den udskudte udgør 23,5 %. 

I forbindelse med nedsættelsen af skatteprocenten44 kan der være diskussion om, hvorvidt den ud-
skudte skat skal hensættes med de 23,5 %, der er gældende for regnskabsåret 2015 eller de 22 %, der 
er gældende fra 2016 og frem. Her kan der laves en opdeling af hvor meget af den udskudte skat, man 
regner med at realisere i henholdsvis 2015, 2016 eller derefter.  

For Scenekunst ApS og Scenekunst Ejendomme hensættes der til udskudt skat med 23,5 %, da det før-
ste indkomstår for selskaberne vil være 2015 hvor skatteprocenten er 23,5 %. Det er derfor også i 
2015 hvor selskaberne har mulighed for at sælge nogle af aktiverne, der i 2015 vil blive beskattet med 
en skatteprocent på 23,5 %. 

  

                                                             
44 Bilag 1 – nedsættelse af skatteprocent 
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Den udskudte skat for Scenekunst ApS og Scenekunst Ejendomme ApS vil i åbningsbalancen udgøre 
følgende:  

 
Tabel 19 

 
5.1.3 OMDANNELSE VED VSO 
Scenekunst v. Jannik Petersen er alle årene siden stiftelsen beskattet i VSO. Forholdene for beskatning 
i VSO er beskrevet tidligere i opgaven.  

I forbindelse med omdannelsen skal hensat til senere hævning, mellemregningskontoen, opsparet 
overskud samt indskudskontoen behandles på følgende måde:  

5.1.3.1 Mellemregning og hensat til senere faktisk hævning 
Kontoen for hensat til senere faktisk hævning er en konto, hvor den skattepligtige har mulighed for at 
hensætte et beløb til senere hævning. Det beløb der hensættes til senere hævning beskattes i hensæt-
telsesåret, hvorefter denne kan hæves skattefrit forud for hæverækkefølgen. Regnskabsmæssigt skal 
beløbet fremstå som en passiv post i balancen og fragå opgørelsen af kapitalgrundlaget ultimo.  

Hvad angår mellemregningskontoen er denne jf. VSL § 4 A stk. 1 midlertidige kontante overførsler fra 
privatøkonomien til virksomheden, som ikke betragtes som indskud. Disse beløb kan skattefrit overfø-
res tilbage til privatøkonomien uden om hæverækkefølgen.  

I forbindelse med omdannelsen kan Jannik selv bestemme om han vil tage hensættelsen til senere 
hævning med i omdannelsen. Det samme gælder for mellemregningskontoen, hvor han kan bestemme, 
hvorvidt han vil hæve beløbet. Hvis Jannik vælger at holde beløbene uden for omdannelsen og hæver 
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dem, skal disse være hævet inden omdannelsen finder sted. Hvis beløbene ikke er hævet på omdannel-
sestidspunktet, vil disse indgå i selskabernes egenkapital, og kan senere hæves som udbytte. 

Med baggrund i ovenstående vælger Jannik at hæve både mellemregningen, og det der er hensat til 
senere faktisk hævning, da han ikke ønsker at blive beskattet af det som udbytte.  

De overvejelser Jannik har måttet gøre sig i denne forbindelse, udover den ekstra skat han kan blive 
pålagt ved at lade beløbene indgå i omdannelse, er likviditeten i selskaberne. Der er pr. 31. december 
2014 hensat til senere hævninger t.kr. 5545 samt en mellemregning på t.kr. 2046. Derudover har virk-
somheden et indestående i banken pr. 31. december 2014 på t.kr. 612. Det vurderes derfor ikke som 
værende et problem for omdannelsen at hæve de t.kr. 75.  

5.1.3.2 Indskudskonto 

Indskudskontoen er et udtryk for værdien af de aktiver, ejeren har skudt i virksomheden med fradrag 
af gælden – det vil sige nettobeløbet. Som udgangspunkt vil indskudskontoen ved stiftelsen være lig 
med virksomhedens skattemæssige egenkapital første gang denne opgøres. 

Indskudskontoen skal i forbindelse med en virksomhedsomdannelse være positiv, ellers skal den ud-
lignes før omdannelsen finder sted. Indskudskontoen kan blive udlignet ved at Jannik laver et kontant 
indskud i virksomheden, ved at modregne i mellemregningskontoen eller hensættelsen til senere fak-
tisk hævning, eller ved at modregne i opsparet overskud. Den sidste mulighed udløser dog en beskat-
ning.  
En anden mulighed for at udligne en negativ indskudskonto på, kan være ved at skyde tidligere private 
aktiver ind i virksomheden, eksempelvis biler, aktier, bolig47 mv.  

Scenekunst v. Jannik Petersen har pr. 31. december 2014 en negativ indskudskonto på t.kr. 41, som 
han vælger at modregne i de t.kr. 75 vedr. mellemregningskontoen og hensat til senere hævning, som 
han til at starte med ville hæve ud.  Han kan derfor netto kun hæve de t.kr. 34 ud privat.  

Jannik hæver først de t.kr. 75 ud privat, hvorefter han indbetaler de t.kr. 4148. SKAT kræver dokumen-
tation på overførslerne, hvorfor overførelserne skal finde sted.  

 

                                                             
45 Bilag 5 
46 Bilag 5  
47 SKM.2009.481.VLR.  
48 Bilag 4 
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5.1.3.3 Opsparet overskud 

I VSO har ejeren mulighed for at foretage resultatudligning ved at lade en del af virksomhedens over-
skud blive opsparet på en konto, hvorfra der senere kan hæves. Denne konto kan på samme måde som 
kontoen for hensat til senere hævning og mellemregningskontoen enten blive taget med i omdannel-
sen eller holdt uden for.  

Jannik kan vælge at lade sig beskatte af det opsparede overskud fratrukket den allrede betalte virk-
somhedsskat. Hvis han vælger at lade sig beskatte, vil beløbet blive medtaget i den personlige ind-
komst, i det år hvor omdannelsen finder sted. Beregningen for beskatning som personlig indkomst vil 
se således ud:  

 
Tabel 20 

Der er i beregningen ikke taget højde for personfradrag eller beskæftigelsesfradrag.  

Hvis Jannik derimod vælger at lade det opsparede overskud overgå til selskabet, vil det have betydning 
for anskaffelsessummerne for selskaberne. Anparterne for selskaberne vil blive nedsat med det opspa-
rede overskud efter virksomhedsskatten.  
Da Scenekunst v. Jannik Petersen bliver omdannet til to selskaber, skal det opsparede overskud forde-
les på de to selskaber. Fordelingen sker på baggrund af kapitalafkastgrundlaget, som fremgår af bilag 
5. Det opsparede overskud skal fordeles således:  

  
Tabel 21 
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Når anskaffelsessummerne for selskaberne er opgjort skal de nedsættes med henholdsvis t.kr. 513 i 
Scenekunst ApS og t.kr. 9 i Scenekunst Ejendomme ApS.  

Såfremt Jannik vælger at lade det opsparede overskud nedsætte anskaffelsessummerne på kapitalan-
delene, skal han beskattes når virksomheden afstås. Beskatningen som aktieindkomst vil være: 

 
Tabel 22 

På trods af at skatten er en del større ved beskatning som aktieindkomst, vælger Jannik denne mulig-
hed, da skatten kan udskydes til senere.  

5.1.3.4  Blandede benyttede aktiver  

Jannik har en bil der benyttes i virksomheden og privat, men beskattes ikke af fri bil, da denne er holdt 
uden for VSO. Jannik skal derfor i forbindelse med omdannelsen beslutte, hvorvidt han ønsker at lade 
bilen indgå i omdannelsen, eller holde den ude af omdannelsen.  

Hvis Jannik vælger at holde bilen ude af omdannelsen, skal han beskattes af den andel af avancen, som 
den erhvervsmæssige del ville have indbragt ved et salg. Hvis bilen holdes ude og den stadigvæk bliver 
brugt til erhvervsmæssig kørsel, vil Jannik fremover kunne modtage kørselsgodtgørelse fra selskabet.  

Hvis Jannik derimod lader bilen indgå i omdannelsen, vil den private andel blive betragtet som et ind-
skud i selskabet, og anskaffelsessummen for anparterne vil blive større. Selskabet succederer i den 
andel af bilen der er blevet anvendt erhvervsmæssigt. Hvis bilen bliver en del af selskabets aktiver, og 
Jannik efterfølgende vil bruge bilen til private formål, skal han beskattes af fri bil.  

Bilen er anvendt med følgende fordeling de sidste de år, hvor bilen har været anskaffet: 

 
Tabel 23 
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Bilen blev anskaffet i 2012 til t.kr. 310 og Jannik har fået vurderet bilen af en bilforhandler til t.kr. 180. 

Såfremt Jannik lader bilen indgå i omdannelsen, vil det have følgende konsekvenser jf. nedstående 
beregning: 

 
Tabel 24 

Med baggrund i ovenstående vil der til driftsmidlerne blive overført t.kr. 168, hvoraf de t.kr. 32 vil væ-
re overført til selskabet via succession. Derudover bliver der overført t.kr. 137 til handelsværdi, og 
betragtes som et indskud fra Jannik.  

Hvis Jannik vælger at have bilen i selskabet, vil det føre til beskatning af fri bil. I forbindelse med en 
virksomhedsomdannelse fastsættes et nyt beregningsgrundlag for beregningen af beskatning af fri bil 
hvis bilen er mere end 36 måneder gammel, regnet fra første registreringsdato (2012). Hvis bilen er 
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over 36 måneder gammel, reduceres beregningsgrundlaget til handelsværdien for omdannelsen. Han-
delsværdien er som tidligere nævnt t.kr. 180. 

Beskatningen af fri bil vil ske på baggrund af følgende beregning:  

 
Tabel 25 

  

Jannik vil i dette tilfælde blive beskattet af t.kr. 53 om året.  

Hvis Jannik derimod vælger at holde bilen uden for omdannelse, og beholde den i privaten, skal han 
beskattes af den gevinst, der er på erhvervsmæssige del af bilen. Jf. nedstående beregning skal Jannik 
beskattes af en avance på t.kr. 12. 

 
Tabel 26 

Udover at Jannik skal beskattes af de t.kr. 12 én gang, vil han få skattefri kørselsgodtgørelse såfremt, 
han kører erhvervsmæssig kørsel i egen bil og opfylder SKAT’s krav til dokumentation.  

Tidligere år har Jannik i gennemsnit kørt ca. 30.000 km i bilen om året hvor ca. 24 % har været er-
hvervsmæssig kørsel, svarende til 7.200 kørte km. Hvis det forudsættes at Jannik fortsat vil have lige 
så meget erhvervsmæssig kørsel, vil han kunne se frem til at modtage omkring t.kr. 27 (7.200 x 3,70) 
som skattefri kørselsgodtgørelse.  
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Da Jannik vurderer at fastholde det antal kørte km de kommende år, vælger han at holde bilen uden 
for omdannelsen. I det til fælde skal han beskattes én gang af t.kr. 12, men kan se frem til at få udbetalt 
ca. t.kr. 27 om året. 

Med baggrund i ovenstående beregninger vælger Jannik at holde bilen uden for omdannelsen, og be-
holde den privat, hvorfor han skal beskattes af t.kr. 12.  

5.1.4  SKATTEMÆSSIG ANSKAFFELSESSUM FOR ANPARTERNE  
Den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne er et udtryk for den skattemæssige værdi af virk-
somheden, dvs. handelsværdien for aktiver fratrukket den skattepligtige fortjeneste. Det vil sige, at der 
skal opgøres en skattepligtig anskaffelsessum for at se, hvad en eventuel avance der vil være ved afstå-
else af selskaberne. Det betyder at Jannik i forbindelse med en afståelse vil blive beskattet af forskellen 
mellem værdien for selskaberne og den skattemæssige anskaffelsessum.  

Jf. VOL § 4, stk. 2 skal anskaffelsessummen for aktiverne være positive, da eventuelle tab ikke kan til-
lægges avanceopgørelsen.  

Jf. VOL § 4 stk. 2 skal den udskudte skat holdes uden for beregningen af den skattemæssige anskaffel-
sessum for anparterne, da denne ikke har nogen indflydelse. Jf. bilag 7 ses det at den skattemæssige 
anskaffelsessum for anparterne i Scenekunst ApS er t.kr. 810 mens den i Scenekunst Ejendomme ApS 
er på t.kr. 595. Begge beløb er efter modregning af opsparet overskud49 og er begge positive.  

5.1.5 VEDERLAG FOR SELSKABET  
For at kunne fortage en omdannelse skattefrit er det en betingelse at vederlaget ydes i form af enten 
anparter eller aktier. Før 1999 har det været muligt at yde 25 % af vederlaget som stiftertilgodeha-
vende, men efter i stramning er dette faldet bort.  

Jf. bilag 7 fremgår det at vederlaget for Scenekunst ApS er på t.kr. 1.719, men overkursen ved stiftelsen 
på t.kr. 1.669. Overkursen som selskabet stiftes med er forholdsvist stor, og betyder at selskabet har 
frie reserver til udlodning af udbytte. Samtidig tegner den store overkurs også et billede af en virk-
somhed med et fornuftigt fundament.  

Vederlaget for Scenekunst Ejendomme ApS er jf. bilag 7 t.kr. 897 med en overkurs på t.kr. 847. Det 
samme billede tegner sig også for dette selskab.  

 

                                                             
49 Bilag 6 – Fordeling af opsparet overskud mellem Scenekunst ApS og Scenekunst Ejendomme ApS.  
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5.1.6 DELKONKLUSION PÅ DEN SKATTEFRIE OMDANNELSE 
I forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse er der udarbejdet en regnskabsmæssig balan-
ce samt en skattemæssig balance, der til sammen danner grundlag for åbningsbalancen. De værdier 
der indregnes i den balance indregnes til handelsværdier fratrukket avance.  

Derudover bliver goodwillen opgjort som er et udtryk for den indtjening virksomheden forventes at 
have i fremtiden. Der er kun beregnet goodwill i Scenekunst ApS, da det er hertil den reelle aktivitet 
overdrages til. Til beregning af goodwillen er der taget udgangspunkt i SKAT’s vejledning til beregning 
af goodwill – TSS-cirkulære 200-10, der giver en beregnet goodwill på t.kr. 600. Der er afsat udskudt 
skat af goodwill. 

Ejendommen fra Scenekunst v. Jannik Petersen, der skal overdrages til Scenekunst Ejendomme ApS, er 
værdiansat efter ejendomsvurdering, hvor værdien af ejendommen blev fastslået til t.kr. 2.650 hvoraf 
grundværdien udgør t.kr. 450. Der er beregnet udskudt skat af genvundne afskrivninger og ejendoms-
avance. Den skattemæssige værdi der overføres til selskabet via succession er t.kr. 2.340.  

Driftsmidlernes værdier er uændrede, da det vurderes at disse til svarer handelsværdierne. Driftsmid-
lerne er delt op således at Scenekunst ApS får overdraget sceneudstyr samt biler, mens Scenekunst 
Ejendomme får overdraget solcelleanlæg og udsugningsanlæg.  
Driftsmidlerne er derudover opdelt afhængigt af om de er anskaffet før eller efter perioden mellem 1. 
juni 2012 og 31. december 2013. Der er afskrevet med 15 % mere på de driftsmidler der er anskaffet 
mellem 1. juni 2012 og 31. december 2013. Der er dog ikke afsat udskudt skat af de 15 % ekstra.  

Igangværende arbejder er i regnskabet opdelt på både aktiver og passiver og er netto på t.kr. 104. Den 
skattemæssige værdi er beregnet som igangværende arbejde (t.kr. 104) fratrukket en bruttoavance på 
20 %, hvorfor den skattemæssige værdi er t.kr. 84.  

For øvrige aktiver og passiver er den regnskabsmæssige værdi den samme som den skattemæssige.  

Der er afsat udskudt skat, da omdannelsen ellers vil blive betragtet som udført efter afståelsesprincip-
pet, og bliver derfor skattepligtig her og nu for Jannik. Den udskudte skat er afsat med 23,5 % da det er 
den gældende skatteprocent i 2015, som er selskabernes første regnskabsår.   

Jannik har indtil omdannelsen været beskattet i VSO, hvorfor der skal tages højde for en række konti i 
forbindelse med omdannelsen. Jannik har valgt at lade den negative indskudskonto blive udlignet af 
mellemregningen samt hensat til senere faktisk hævning – hvorefter resten er udbetalt til ham privat.  
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Kontoen for opsparet overskud vil indgå i omdannelsen, der ved omdannelsen vil blive fordelt på Sce-
nekunst ApS og Scenekunst Ejendomme ApS.  

Den skattemæssige anskaffelsessum for begge selskaber er positiv og forholdsvist høje. I selskaberne 
skal der bindes en kapital på t.kr. 50, da Jannik ikke ser nogen grund til at binde yderligere kapital.  

 SKATTEPLIGTIG OMDANNELSE AF SCENEKUNST  5.2
I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse overdrages virksomheden som apportind-
skud og ejeren modtager anparter i selskaberne som vederlag. Derfor ses overdragelsen af aktiverne 
som en afståelse og ejeren skal derfor beskattes af avancen.  

Der tages udgangspunkt i de samme handelsværdier som i opgørelsen af handelsværdierne til den 
skattefrie omdannelse. Opdelingen af virksomheden til de to selskaber sker også på samme måde som 
nævnt under den skattefrie omdannelse.  

Selskaberne ønskes stiftet med en anpartskapital på t.kr. 50, mens resten af vederlaget udregnes i 
form af stiftertilgodehavende, hvortil der oprettes gældsbreve50 med en rente på 5 %, til kurs 90 og en 
løbetid på 9 år.  

5.2.1 KURSNEDSLAG VED STIFTERTILGODEHAVENDER 
Jf. Bilag 8 fremgår det at der ved overdragelsen af aktiverne til selskaberne udløses der et stiftertilgo-
dehavende på t.kr. 1.891 for Scenekunst ApS samt på t.kr. 937 for Scenekunst Ejendomme ApS.  

Grundet at alle aktiverne skal værdiansættes til handelsværdien, skal stiftertilgodehavendet omregnes 
til kontantværdi på omdannelsestidspunktet, hvorfor der vil opstå et kursnedslag. Kursnedslaget skal 
fordeles på de aktiver der overdrages til selskaberne, dog ikke på den likvide beholdning.  
Som det fremgår af nedstående beregning vil kursnedslaget for Scenekunst ApS være på t.kr. 189 samt 
t.kr. 93 for Scenekunst Ejendomme ApS.   

                                                             
50 Bilag 9 
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Tabel 27 

Der er for Scenekunst Ejendomme ApS sket en fordeling af driftsmidler anskaffet før og efter perioden 
mellem den 1. juni 2012 og den 31. december 2013. da der senere skal tillægges 15 %.  

Det er vigtigt at reglerne for gældsbreve overholdes, ellers risikerer man at SKAT betragter det som 
anfordringstilgodehavender, idet der er tale om interesseforbundne parter.  

Fordelen ved kursnedslaget er at skatten bliver mindre nu og her, mens resten af skatten bliver ud-
skudt. Jannik skal nemlig beskattes af kursgevinsten jf. KGL § 14 stk. 1 de næste 9 år. Grunden til at 
Jannik kan udskyde noget af skatten, men derimod blive beskattet de næste 9 år, er fordi han beskattes 
efter realisationsprincippet, der betyder at man bliver beskattet løbende efterhånden som lånet afdra-
ges. Jf. bilag 9 skal han beskattes af t.kr. 15 for gældsbrevet til Scenekunst ApS samt t.kr. 7 vedr. gælds-
brevet til Scenekunst Ejendomme ApS. Beskatningen sker som kapitalindkomst.  

5.2.2 FORTJENESTE / TAB VED OMDANNELSEN  
Den primære forskel mellem de to omdannelsesmetoder – den skattefrie og den skattepligtige – er om 
hvorvidt skatten skal betales nu, eller udskydes til senere.  
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Fortjeneste/tab i Scenekunst ApS 

Der skal ske beskatning af følgende aktiver der overføres til Scenekunst ApS: 

 
Tabel 28 

Som tidligere anført opdeles driftsmidlerne i dem der er anskaffet før og efter perioden mellem den 1. 
juni 2012 og den 31. december 2015. Grunden til at opdelingen er vigtig er at modsat den skattefrie 
virksomhedsomdannelse, indtræder selskaberne ikke i ejerens tidligere skattepligtige stilling. Det be-
tyder dermed at selskabet ikke kan hæve afskrivningsgrundlaget med 15 %, da driftsmidlerne ikke 
længere er nye. Der skal i forbindelse med afståelsen tillægges 15 % til afståelsesprisen, som i dette 
tilfælde er nettooverdragelsessummen af, det aktiv der er anskaffet før og efter perioden mellem den  
1. juni 2012 og 31. december 2015. Jf. AL § er gevinsten skattepligtig.  
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Jannik beskattes af følgende værdier på øvrige aktiver: 

 
Tabel 29 

  
Tabel 30 
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Fortjeneste/tab i Scenekunst Ejendomme ApS 

Samme regler gør sig gældende for driftsmidlerne i ejendomsselskaber. Disse bliver opgjort på følgen-
de måde: 

 
Tabel 31 

I forhold til ejendommen der overdrages til Scenekunst Ejendomme ApS, skal Jannik beskattes af gen-
vundne afskrivninger og ejendomsavance. De genvundne afskrivninger er jf. nedstående beregning 
t.kr. 240 som svarer til det Scenekunst v. Jannik Petersen har afskrevet tidligere.  

 
Tabel 32 

Ejendomsavancen giver et tab på t.kr. 12, som er et kildeartsbegrænset tab. Jf. EBL § 6 og VOL § 4 stk. 2 
kan kildeartstab kun fradrages i salg af anden ejendom (som ikke er parcelhus), hvorfor denne ikke 
kan fradrages i personlig indkomst. Grunden til at der ved den skattepligtige omdannelsesmetode er et 
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tab på ejendommen mens der ved den skattefrie metode er en avance, skyldes det kursnedslag der 
trækkes fra overdragelsessumme51. 

Gevinsten for afståelse af aktiverne til Scenekunst Ejendomme ApS fordeler sig således: 

 
Tabel 33 

 
5.2.3 DELKONKLUSION  
Jannik skal ved den skattepligtige omdannelse beskattes af de avancer der består ved overdragelsen 
fra Scenekunst v. Jannik Petersen til Scenekunst ApS og Scenekunst Ejendomme ApS. Som vederlag får 
Jannik anparter i selskaberne, som oprettes med en virksomhedskapital på t.kr. 50 hver. Resten af til-
godehavendet ydes i stiftertilgodehavender, hvorpå der oprettes gældsbreve. Gælden oprettes til kurs 
90, og kursnedslaget skal fordeles på de øvrige aktiver på nær likvider. Fordelen ved kursnedslaget er 
at noget af beskatningen udskydes til senere.  

Ved den skattepligtige omdannelse skal der ved overdragelsen af driftsmidlerne der er anskaffet efter 
den 1. juni 2012 tillægges 15 % af overdragelsessummerne, da aktiverne betragtes som afstået. Sel-
skaberne der modtager de enkelte driftsmidler kan ikke forhøje afskrivningsgrundlaget.  

Goodwillen har ikke nogen skattemæssig værdi, hvorfor Jannik skal betale skat af hele værdien. Der-
udover skal Jannik beskattes af genvundne afskrivninger, dog er ejendomsavancen et tab hvorfor han 
ikke skal beskattes af denne. Tabet kan dog ikke fradrages i gevinsterne idet det er et kildearsbegræn-
set tab.  

Vælger Jannik at omdanne efter den skattepligtige metode skal han beskattes af t.kr. 546 for overdra-
gelsen af aktiverne til Scenekunst ApS og t.kr. 98 for overdragelse af aktiverne til Scenekunst Ejen-
domme ApS.  

                                                             
51 Bilag 8 
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 SAMMENLIGNING AF DE TO OMDANNELSESMETODER FOR SCENEKUNST  5.3
Sammenligningsgrundlaget for de to metoder tager udgangspunkt i den skat der skal betales, ved den 
ene, og ved den anden metode.  Dermed ses der på den skat der skal betales nu og her i den skatteplig-
tige metode, og den skat der udskydes i den skattefrie metode.  

Med skatteforskellen i betragtningen skal Jannik derefter beslutte om han ønsker og har mulighed for 
at betale skatten med det samme, eller over de næste 9 år grundet gældsbrevene, eller om han ønsker 
at udskyde denne.  

5.3.1 BESKATNING VED DEN SKATTEFRIE METODE: 
Den skattemæssige anskaffelsessum fratrækkes virksomhedens markedsværdi, og svarer til aktieind-
komsten ved salg. Jannik skal derfor beskattes på følgende måde ved reglerne i ABL. 

  
Tabel 34 

Nettoværdien for selskaberne er t.kr. 1.211. Af disse skal de første t.kr. 10052 beskattes med 27 % så-
fremt man er gift som Jannik er, og ens partner ikke selv modtager udbytte anden aktieindkomst. Det 
resterende beløb skal beskattes med 42 %, hvorfor det samlet set giver en beskatning på t.kr. 493.  

De t.kr. 493 er ikke noget der skal afregnes i forbindelse med omdannelsen, men er en udskudt skat. 
Beløbet kan også ændre sig i forbindelse med at udbyttesatserne kan ændre sig. Dog er det et vejle-
dende estimat, der tegner et billede af skattepligten i den skattefrie metode.  

 
                                                             
52 Kr. 99.800 – 2015 sats 
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5.3.2 BESKATNING VED DEN SKATTEPLIGTIGE METODE 
Ved valg af den skattepligtige metode, er det ikke muligt at udskyde skatten som ved den skattefrie 
metode. Dog vil dele af skatten blive fordelt over de 9 år, som er den periode gældsbrevene afdrages 
over. Avancerne der opstår skal beskattes i omdannelsesåret.  

Følgende avancer opstår ved afståelsen af Scenekunst v. Jannik Petersen:  

 
Tabel 35 

Jannik beskattes af ovenstående som personlig indkomst, hvorfor beskatningen ser ud som følgende: 

 
Tabel 36 

Den betalte virksomhedsskat på t.kr. 160 fratrækkes da denne ikke skal betales igen.  

Ud over beskatningen af den personlige indkomst udskyder Jannik skatten af kapitalindkomsten til 
senere. Denne består i kursgevinsterne samt renteindtægterne der opstår fra gældsbrevene. I nedstå-
ende beregninger tages der forbehold for ændring i skatteprocenten for kapitalindkomst samt for at 
topskattegrænsen ikke overskrides. Dog giver nedstående beregninger et estimat af den skat Jannik 
løbende skal betale af renteindtægter og kursgevinster: 

 
Tabel 37 
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Samlet skal Jannik beskattes af følgende: 

 
Tabel 38 

Dog skal det gøres opmærksom på at Jannik gennem årene vil modtage renteindtægter af gældsbreve-
ne der kan blive brugt til at betale skatten af renteindtægterne. De renteindtægter Jannik vil få af 
gældsbrevene vil være på t.kr. 83553 hvoraf der skal betales en ca. skat på t.kr. 301. 

Sammenlignes de to omdannelsesmetoder, og beskatningen heraf skal Jannik beskattes af ca. t.kr. 412 
mindre ved den skattefrie metode, i forhold til den skattepligtige. Dog vil Jannik have renteindtægter 
for t.kr. 835 ved den skattepligtige metode.  
Derudover den faldende skatteprocent en anden faktor der spiller ind. Den sats den udskudte skat er 
beregnet med er 23,5 % som er den skatteprocent der er i 2015. Dog vil noget af den udskudte skat 
først blive realiseret senere når skatteprocenten er 22 %, hvorfor skatten der skal betales bliver min-
dre.  

Et andet forhold der er værd at betragte, er likviditeten i de to omdannelse metoder. Ved at vælge den 
skattepligtige metode skal Jannik i det kommende indkomst år betale en skat på t.kr. 501. På trods af 
at Jannik vil modtage midler fra gældsbrevet vil hans økonomi blive drænet for likviditet. Ved den 
skattefrie omdannelsesmetode vil Jannik få langt mere luft i økonomien. 

Jannik rådes på baggrund af ovenstående til at vælge den skattefri omdannelsesmetode.  

5.3.3 DELKONKLUSION  
For at vurdere hvilken omdannelsesmetode der er den mest fordelagtige for Jannik, sammenlignes 
forskellen mellem den skat der skal betales ved den skattefrie- og den skattepligtige metode. Ved den 
skattefrie omdannelsesmetode udskydes der en skat på t.kr. 492 som Jannik skal betale på et senere 
tidspunkt, og ved den skattepligtige metode skal Jannik betale en skat på t.kr. 501 med det samme, 
samtidig med at t.kr. 403 fordeles over årene gældsbrevet eksister. Ved den skattepligtige metode vil 
Jannik dog modtage renteindtægter vedr. gældsbrevene.  

                                                             
53 Bilag  
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Ud fra ovenstående betragtninger vurderes det at den mest fordelagtige omdannelsesmetode for Jan-
nik vil være efter den skattefrie metode.  

5.3.4 HVORNÅR BØR OMDANNELSEN AF SCENEKUNST V. JANNIK PETERSEN FORTAGES 
Gennem opgaven er der fortaget beskrivelse af hvilke incitamenter der kan være til en virksomheds-
omdannelse samt krav til værdiansættelsen af aktiver og passiver ved en sådan omdannelse. Derud-
over er der fortaget en analyse af hvilken omdannelsesform er den mest hensigtsmæssige for Scene-
kunst v. Jannik Petersen. En anden betragtning der skal indgå i den samlede rådgivning af ejeren af 
Scenekunst er om hvorvidt han bør fortage virksomhedsomdannelsen nu eller i fremtiden.  

Til denne vurdering tages der udgangspunkt de tidligere fortaget betragtninger samt i forhold som: 

- Risiko 
- Vækst i virksomheden  
- Ændringer i lovgivning 
- Hensigtsmæssigheden i at opdele af Scenekunst til to selskaber 

Risikoen ved at drive virksomhed om enkeltmandsvirksomhed er at kreditorer og banker kan gå efter 
Janniks personlige formue ved en konkurs.  

Scenekunst forventer en yderligere vækst i virksomheden de kommende år, og der er på nuværende 
tidspunkt en stor aktivmasse i virksomheden. Med den betragtning er mest hensigtsmæssigt at føre 
virksomheden videre som selskab. Jannik har samtidig givet udtryk for at flere samarbejdspartnere 
vælger Scenekunst fra da det ikke er et selskab, og dermed ikke udviser nok sikkerhed.  
Hvad angår virksomhedens vækst rådes Jannik til at omdanne virksomheden nu.  

Sidst men ikke mindst har Jannik oplyst at han ønsker at begynde at investere i aktier og obligationer i 
virksomheden. Aktier kan som udgangspunkt ikke indgå i VSO54, hvorfor Jannik bør omdanne virk-
somheden med det samme for at kunne investere overskuds likviditeten i aktier.  

Hvad angår lovforslag og lovændringer der taler for eller imod at omdanne virksomheden på nuvæ-
rende tidspunkt, så foreligger der på nuværende tidspunkt ikke lovforslag til vedtagelse der ville have 
direkte indflydelse. Dog vides det at selskabsskatten falder gradvist hvor den i 2015 vil være 23,5 % 
mens den i 2016 vil være 22 %. Den faldende skatteprocent vil blot have indflydelse på den udskudte 
skat der afsættes i åbningsbalancen. Men da denne ikke er en reel skat der skal betales, vil det ikke 
gøre nogen forskel for Jannik.  
                                                             
54 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_2_5.htm  
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Ud fra ovenstående kan det for Jannik betale sig at omdanne Scenekunst med det samme. Især væk-
sten af virksomheden samt aktieinvesteringen peger i retning af at virksomheden bør omdannes.  
Lovmæssigt ligner det heller ikke at der i fremtiden kommer yderligere lovgivning der vil gøre en om-
dannelse nemmere eller mere fordelagtig end måden den kan gøres på i dag.  
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6 KONKLUSION 
En omdannelse kan være hensigtsmæssig såfremt ejeren ønsker at begrænse den personlige hæftelse 
og dermed risikoafgrænse. Derudover kan det være hensigter såsom salg af virksomhed, eller genera-
tionsskifte på længere sigt, der er incitament til at omdanne den personlige virksomhed.  
Sidst men ikke mindst kan der i nogle tilfælde også være tale om at styrke sin troværdihed på marke-
det. Der har i visse brancher bredt sig en kutyme, der gør, at leverandører og kunder har mere tillid til 
en virksomhed, der drives i selskabsform. Dette gør sig gældende på trods af, at leverandører eksem-
pelvis er bedre stillet, hvis de har et tilgodehavende hos en virksomhed drevet i privat regi, da de kan 
gøre krav i virksomhedsejerens private formue.  

Beskatningen ved at drive virksomhed i personligt regi vs. at drive virksomhed i selskabsform er også 
forskellig, og kan dermed for nogen være incitament til at omdanne sin personlige virksomhed.  
Fordelen ved at drive virksomhed i personligt regi, er at et eventuelt underskud i virksomheden kan 
fradrages i anden personlig indkomst og kan ligeledes også fradrages i en eventuel ægtefælles ind-
komst. Benyttes VSO er der også mulighed for at optimere til topskattegrænsen såfremt de hævninger, 
der er fortaget i året, ikke overstiger denne. Ved at drive virksomhed i selskabsform kan man ikke fra-
drage underskud i personlig indkomst, dog kan man optimere til topskattegrænsen ved blot at undlade 
at udbetale mere løn end til topskattegrænsen. Samtidig kan man i selskaber opspare eventuelle un-
derskud, og modregne dem i efterfølgende års eventuelle overskud. Derudover er det for ejeren muligt 
at udbetale udbytte fra selskabet med en skatteprocent på 27 % op til t.kr. 50 og op til kr. 100 hvis 
man er gift og ægtefællen ikke modtager aktieudbytte – alt udbytte derover beskattes med 42 %. Hvad 
angår beskatningen er der ikke noget entydigt svar på hvilke forhold, der taler for omdannelse eller ej. 
Om beskatningen er et incitament til at omdanne, kommer an på virksomhedens resultathistorik, eje-
rens forventninger til løn og lignede forhold.  

Den skattefrie virksomhedsomdannelsesmetode er opstået i forbindelse med at man mente, at virk-
somhedens ejer ikke bør blive beskattet når en personlig virksomhed overdrages til et selskab. I stedet 
er det muligt at udskyde skatten, ved at overdrage skatteforpligtelsen til det selskab som akti-
ver/passiver overdrages til. Ved den skattepligtige metode derimod, er det ikke muligt at udskyde 
skatten via succession. Den personlige virksomhed betragtes som afstået, og avancer der måtte opstå i 
den forbindelse, beskattes hos ejeren som personligt indkomst.  
Successionen giver en fordel ved overdragelsen af de nye driftsmidler der er anskaffet i perioden mel-
lem 1. juni 2012 og 30. december 2013og frem til omdannelsesdatoen. Det er nemlig tilladt at hæve 
afskrivningsgrundlaget til 115 % af aktivets værdi. Da selskabet ved en succession indtræder i omdan-
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ners skattepligtige stilling, overtager denne også afskrivningsgrundlaget, er det tilladt at afskrive på de 
115 %. Dette er ikke muligt ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse, idet aktiverne betragtes 
for afstået og er dermed ikke nye efter overtagelsen.  
Både under den skattefrie- og skattepligtige metode overdrages alle aktiver og passiver til handels-
værdi, som hvis de skulle sælges til en tredje mand.  
Der skal i forbindelse med begge omdannelser beregnes goodwill ud fra samme betingelser, som hvis 
salget var til en tredje mand, på trods af der her er tale om interesseforbundne parter.  
For Scenekunst er der beregnet en goodwill på t.kr. 600, hvoraf der er en udskudt skat på t.kr. 141. 

Når Jannik skal gøre sine overvejelser omkring hvorvidt han skal omdanne Scenekunst, skal han vur-
dere hvorvidt det er mest fordelagtigt at lade virksomheden forblive i VSO eller lade virksomheden 
blive drevet videre som selskab.   

Jannik skal rådgives på den bedst mulige måde hvilken omdannelsesmetode, der er den mest optimale 
for Scenekunst v. Jannik Petersen.  

Ved den skattepligtige omdannelse beskattes Jannik af det opsparede overskud og skal udligne mel-
lemregningskontoen, hensat til senere faktisk hævning og indksudskontoen. Ved den skattefrie meto-
de skal en negativ indskudskonto udlignes som ved den skattepligtige metode, dog kan Jannik selv 
vælge, om han vil lade hensat til senere faktisk hævning og mellemregningskontoen indgå i virksom-
hedsomdannelsen eller ej. Kontoen for opsparet overskud kan ligeledes indgå i omdannelsen, eller 
blive holdt ude.  

Inden en eventuel omdannelse af den personlige virksomhed, skal der besluttes hvilken selskabsform 
Jannik ønsker at omdanne sin virksomhed til. Her står valget mellem et ApS og et A/S, hvoraf Jannik 
vælger ApS modellen, grundet et lavere bunden kapital. I ApS formen skal Jannik stifte selskabet med 
min. t.kr. 50, hvorimod han i A/S formen skal stifte selskabet med minimum t.kr. 500. Derudover er det 
at krav at der i A/S selskabet skal være en bestyrelse, hvilket Jannik heller ikke er parat til.  

I forbindelse med omdannelse af en virksomhed, skal overdragelsessummen mellem køber og sælger 
opgøres. Som udgangspunkt opgøres overdragelsessummen til handelsværdien, overdragelses-
summen skal opgøres aktiv for aktiv. Dog skal aktiver, som er omfattet af afskrivningsloven § 45, kon-
tantomregnes. Kontantomregningen skal fratrækkes kursværdien af aktivets passivpost. Det er blandt 
andet driftsmidler som skal kontantomregnes. Tilgodehavender og varebeholdninger optages til den 
skattemæssige nedskrevne værdi. Gældsposterne, hvad enten disse er kortfristede eller langfristede 
gæld, optages til kursværdien. 
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Det immaterielle anlægsaktiv goodwill skal værdiansættes efter enten branche kutymer eller Told-
Skat cirkulære 2000-10, som viser retningslinjerne for hvordan goodwill skal værdiansættes. Told-
Skat cirkulæret tager udgangspunkt i en virksomheds korrigerede regnskabsmæssige resultat. Fra det 
korrigerede regnskabsmæssige resultat skal blandt andet driftsherreløn fratrækkes. Levetiden på 
goodwill er med til at bestemme den kapitaliseringsfaktor, som skal forrente goodwill over levetiden. 

I vurderingen om hvilken omdannelsesmetode der er den mest fordelagtige for Scenekunst v. Jannik 
Petersen, sammenlignes den skat der bliver udskudt ved den skattefrie omdannelsesmetode, og den 
skat der kommer til betaling med det samme ved den skattepligtige metode.  
På baggrund af beregningerne ved den skattefrie metode fremgår det at Jannik vil udskyde en skat på 
t.kr. 492. Den udskudte skat er afsat med en skatteprocent på 23,5 %.  
Ved den skattepligtige omdannelsesmetode viser beregningerne, at Jannik skal betale en skat på t.kr. 
501 i det år virksomheden omdannes, samt en skat på t.kr. 403, der betales over årene vedr. kursge-
vinsterne og renteindtægterne forbindelse med gældsbrevene. Jannik vil ved skattepligtige omdannel-
sesmetode få renteindtægter over årene vedr. gældsbrevene, som kan bruges til betaling af noget af 
skatten.  
Med baggrund i den skat der fremgår af beregningerne rådgives Jannik til at omdanne efter den skatte-
frie omdannelsesmetode. Først og fremmest er den skat Jannik skal betale mindre ved den skattefrie 
omdannelsesmetode.  

Derudover rådgives Jannik til at omdanne Scenekunst med det samme. Der er ikke nogle forhold der 
peger i retning af, at det i fremtiden bliver mere fordelagtigt at omdanne virksomheden. Den faldende 
skatteprocent i 2015 på 23,5 % til 22 % fra 2016 og fremmedrettet er ikke argument nok til at vente 
med at omdanne. Skatteprocenten kommer kun til udtryk i den udskudte skat og er dermed ikke en 
skat, der skal betales med 1,5 procentpoint mere.  
Ydemere er Janniks ønsker om opstart af investering i værdipapirer ligeledes et incitament til at om-
danne virksomheden med det samme. Jannik vil ikke kunne have aktier i VSO, og det vil derfor være 
mest hensigtsmæssigt at omdanne virksomheden i 2015 og investere i aktier derefter.  
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7 PERSPEKTIVERING  
Afslutningsvist skal Jannik rådgives til hvad han yderligere kan gøre for at risikoafdække i virksomhe-
den, i forbindelse med virksomhedsomdannelsen. Jannik rådes til at lave en aktieombytning, således at 
han stifter et holdingselskab, der fremadrettet skal eje anparterne i Scenekunst ApS samt Scenekunst 
Ejendomme ApS. Jannik selv vil have anparterne i holdingselskabet. 

Fordelen i holdingstrukturen er først og fremmest, at datterselskaberne kan udlodde skattefrit udbytte 
til moderselskabet, såfremt de ejes med mere end 10 %, hvilket det ville være tilfældet for Scenekunst 
ApS og Scenekunst Ejendomme ApS. Helt lavpraktisk vil det betyde, at Scenekunst ApS og Scenekunst 
Ejendomme ApS kan udlodde udbytte til et moderselskab, og dermed flytte likvide midler fra datter-
selskaberne til et holdingselskab. Fordelen i at flytte likviderne og dermed et aktiv til holding, vil være 
at kreditorer i Scenekunst ApS og Scenekunst Ejendomme ApS ikke umiddelbart vil have adgang til 
den del ved en eventuel konkurs. Desuden vil det også være nemmere at sælge datterselskaberne eller 
fortage generationsskifte. Ydemere vil selskaberne blive sambeskattet og kan dermed udnytte hindan-
dens eventuelle skattemæssige underskud.  

Aktieombytningen giver som tidligere nævnt en ny struktur med et holdingselskab. Strukturen vil se 
ud på følgende måde:  

 
Figur 5 

Aktieombytningen kan ske på tre forskellige måder. Her er der også tale om en skattefri og en skatte-
pligtig metode. Aktieombygningen kan ske på følgende måder: 

- Den skattepligtige aktieombytning 
- Den skattefrie aktieombytning med tilladelse  
- Den skattefrie aktieombytning uden tilladelse  
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 DEN SKATTEPLIGTIGE AKTIEOMBYTNING  7.1
Den skattepligtige aktieombytning sidestilles med et salg hvorfor Jannik vil opnå en gevinst eller et tab 
ved afståelsen. Jannik skal beskattes efter de gældende regner af en sådan eventuel gevinst.  

Den skattepligtige aktieombytning kan til dels sammenlignes med den skattepligtige virksomhed om-
dannelse, hvor aktiverne anses for afstået til selskabet. I begge tilfælde vil alle aktiver, som ejeren har 
og overdrager videre, komme til beskatning.   

Hvis der realiseres en gevinst vil Jannik blive beskattet jf. ABL § 23 stk. 1. Beskatningen af aktieavan-
cen sker i det indkomstår, hvor fortjenesten er realiseret. I forbindelse med opgørelsen af avancen 
fratrækkes anskaffelsessummen fra salgssummen. Et eventuelt fradrag gives jf. ABL § 13, hvis der er 
tale om et tab. ABL § 13 gør sig gældende, da der ikke er tale om aktier, der er optaget til handel på et 
reguleret marked.   

Det er vigtigt at understrege at hvis Jannik vælger at fortage en skattepligtig virksomhedsomdannelse 
han skal beskattes af, og derefter en skattepligtig aktieombytning, vil han blive beskattet to gange af 
salget.  

 DEN SKATTEFRIE AKTIEOMBYTNING  7.2
Aktieombygningen kan også ske skattefrit, med eller uden tilladelse. Den skattefrie aktieombytning 
skal ske i overensstemmelse med ABL § 36. Jannik kan ombytte sine aktier i Scenekunst ApS og Scene-
kunst Ejendomme ApS til aktier i et nyt selskab – Scenekunst Holding ApS. På samme måde som ved 
den skattefrie virksomhedsomdannelse, udskyder ejeren beskatningen til senere, når holdingselskabet 
afstås.  

På samme måde som ved virksomhedsomdannelsen er det et krav at aktionæren, der har den be-
stemmende indflydelse i det aktieombyttede selskab også har stemmeflertal efter ombytningen. 

Ved den skattefrie aktieombytning der gennemføres efter ABL § 36 stk. 1-3 forudsættes det at SKAT 
har givet tilladelse herom. Efter SKAT har modtaget ansøgningen, vil de fastlægge særlige vilkår for 
tilladelsen. Eksempelvis kan SKAT stille krav om et 3-års anmeldelseskrav55.  
I ansøgningen behandler SKAT først og fremmest ansøgernes motiv til aktieombytningen, samt om der 
ligger tilstrækkelig forretningsmæssigt begrundelse for ombytningen. Skattemyndigheden vil typisk 
ikke give tilladelse ved begrundelse om en mere hensigtsmæssig koncernstruktur. SKAT’s primære 
                                                             
55 Ansøgeren skal redegøre overfor SKAT hvis der er påtænkte eller forudsigelse dispositioner. Redegørelsen 
skal være SKAT i hænde 3 måneder forud for denne disposition. Sker der uforudsete hændelser, skal SKAT have 
en redegørelse senest 1 måned efter denne er sket.  
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formål er at sikre, at ansøgeren ikke blot ønsker at fortage en aktieombytning grundet skatteundgåel-
se. SKAT vil typisk sikre sig, at der ikke sker afståelse af anparter inden for kort tid med skatteundgå-
else for øje. Det er blandt andet også derfor, der er indført det 3-års anmeldelseskrav.  

Der er som tidligere nævnt også mulighed for at fortage den skattefrie aktieombytning uden tilladelse 
fra SKAT, dette sker i overensstemmelse med ABL § 36, stk. 6 og 7. Det kræver dog stadig at de objek-
tive krav i ABL § 36 stk. 1-5 er opfyldt.  
I den skattefrie aktieombytning er det dog et krav, at anparterne ikke afstås i en periode på under tre 
år. Kravet er til for at sikre, at der er forretningsmæssige incitamenter til aktieombytningen udover 
skatteundgåelse.  
Hvis en skattefri aktieombytning er fortaget, skal SKAT have meddelelse herom i forbindelse med ind-
sendelsen af selvangivelsen. Dog kræver SKAT ikke, at der indsendes dokumenter mv. vedr. aktieom-
bytningen.  

 KONKLUSION PÅ PERSPEKTIVERINGEN 7.3
Jannik rådgives på baggrund af ovenstående til, efter virksomhedsomdannelsen, at lave en skattefri 
aktieombytning hvor der stiftes et holding selskab. Det vil give ham mulighed for at udlodde udbytte 
fra datterselskaberne til holdingselskabet og dermed flytte noget af likviditeten til holdingselskabet og 
herigennem fortage risikoafdækning.  

Jannik har som tidligere nævnt givet udtryk for ønske om at investere i aktier, hvilket ville være hen-
sigtsmæssigt, at han kunne gøre i et holdingselskab.  

Da Jannik er forholdsvist ung og ønsker at drive virksomhederne videre i en årrække efter omdannel-
sen, vil det for Jannik være oplagt at fortage en skattefri aktieombytning uden tilladelse. Det krav der 
stilles til den skattefrie aktieombytning uden tilladelse er, at anparterne ikke må afstås inden for de 
første tre år fra ombytningen, hvilket for Jannik ikke er noget problem, grundet hans ønsker om at 
drive virksomhederne videre i mange år frem.  
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Figur 1– Virksomhedens faser – egen tilskrivning med inspiration fra Marketingteorier56 
Figur 2 – Tidsfrister ved omdannelse – egen tilskrivning med udgangspunkt i beskrivelse fra SKAT 57 
Figur 3 – Illustration af omdannelse af Scenekunst v. Jannik Petersen – egen tilskrivning.  
Figur 4 – Ejerstruktur efter omdannelse af Scenekunst v. Jannik Petersen – egen tilskrivning 
Figur 5 – Ejerstruktur efter omdannelse af Scenekunst v. Jannik Petersen med holding – egen tilskriv-
ning  
 
  

                                                             
56 http://marketingteorier.dk/plc-kurven  
57 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2133285&vId=0  
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