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1. Introduktion

I dette kapitel vil jeg komme med en begrundelse for, at emnet virksomhedsomdannelse er valgt.

Hvad er det, der gør emnet interessant samt hvad består problemstillingerne og udfordringerne i?

Emnet kan føre til mange spørgsmål indenfor forskellige områder, hvorfor der er lavet

afgrænsninger i forhold til opgaven.

Det metodiske grundlag i opgaven vil blive præsenteret og forklaret.

Det vil blive præsenteret, hvem der er den primære samt sekundære målgruppe. Årsagen til

opdeling i primær og sekundær målgruppe skyldes, at visse områder i opgaven forudsætter en vis

teknisk indsigt i eksempelvis skatteretlige regler, men sekundær målgruppe kan få et overblik over

det grundlæggende ved virksomhedsomdannelse ved gennemlæsning af opgaven.

Til sidst vil overvejelserne i forbindelse med valgte kildelitteratur fremgå, da pålideligheden har

stor betydning for opgavens løbende samt afsluttende konklusioner.

1.1 Indledning

Virksomhedsomdannelse er efter min mening et interessant emne, som jeg er blevet introduceret

nærmere til på mit studie ”Regnskab og økonomistyring” særligt i faget ”Erhvervsbeskatning”.

Under dette emne er der mange udfordringer samt problemstillinger såvel skatteretligt som

rådgivningsmæssigt, idet mange faktorer spiller ind på en virksomhedsomdannelse. Dette ønsker

jeg at få bedre indblik i via min hovedopgave i virksomhedsomdannelse.

En årsag til, at emnet virksomhedsomdannelse er interessant, er blandt andet, at det ikke er nemt

til at gennemskue, hvilke skattemæssige konsekvenser en virksomhedsomdannelse kan have for

en personlig drevet virksomhed. Desuden er det interessant at beskæftige sig med de

overvejelser, såvel rådgiver som virksomhedsejer bør gøre sig inden en eventuel

virksomhedsomdannelse.
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I opgaven vil der blive lagt vægt på, hvornår en virksomhed vil kunne opnå fordele ved en

virksomhedsomdannelse og dermed opnå den mest optimale virksomhedsform. Her vil primært

fokuseres på skattefordele samt rettigheder og forpligtelser. Der er ved en

virksomhedsomdannelse mange faktorer der spiller ind, hvorfor det er vigtigt at alle faktorer bliver

overvejet korrekt samt medtaget.

For at opstille kontrasten mellem at drive en virksomhed i personligt regi og et selskab, vil der i

opgaven fremgå forskellene mellem de forskellige virksomhedsformer.

En virksomhedsomdannelse kan laves skattepligtigt eller skattefrit. Ved en skattepligtig

virksomhedsomdannelse bliver virksomhedsejeren beskattet personligt ved omdannelse svarende

til afståelse af virksomheden. Ved skattefri virksomhedsomdannelse kan beskatningen udskydes,

og der skal i den forbindelse tages højde for alle faktorerne, som spiller ind i forbindelse med valg

af omdannelsesform (skattepligtig/skattefrit). For at belyse dette konkret i opgaven, vil der blive

udarbejdet nogle praktiske regneeksempler på virksomhedsomdannelse som grundlag for at

analysere de skattemæssige konsekvenser samt identificere fordele og ulemper ved de enkelte

virksomhedsomdannelsesformer.

1.2 Problemformulering

For at få det bedste indblik i emnet virksomhedsomdannelse, finder jeg det nødvendigt at

behandle følgende hovedproblemstilling:

- I hvilke situationer vil det være fordelagtigt at foretage en virksomhedsomdannelse samt

hvilken metode bør anvendes?
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Herunder behandles følgende underspørgsmål:- Hvilke overvejelser bør en virksomhedsejer i personligt regi gøre sig inden en

virksomhedsomdannelse?- Hvilke betingelser skal være opfyldt for at foretage henholdsvis skattepligt eller skattefri

virksomhedsomdannelse?- Hvilke muligheder er der med hensyn til regnskabsår samt omdannelse med

tilbagevirkende kraft?- Hvilke krav er der for vederlag, værdien af aktierne eller anparterne?- Hvilken betydning har det, hvis virksomhedsejeren tidligere har anvendt

personskatteloven, virksomhedsordning eller kapitalafkastordningen?- Er der muligheder for ikke at overdrage hele virksomheden til et selskab?- Hvilken påvirkning har det, hvis der i virksomheden er flere ejere på

omdannelsestidspunktet?

1.3 Afgrænsning

Der er ved emnet virksomhedsomdannelse samt overstående problemformulering muligheder for

en meget bred vifte af relaterede emner, hvorfor der foretages en række afgrænsninger.

- I opgaven lægges hovedvægt på gældende skatteregler i 2014.- Der vil løbende i opgaven blive perspektiveret til tidligere gældende skatteregler samt

hvorfor der er kommet ændringer hertil.- Der er fra primo 2014 sket nye muligheder indenfor virksomhedsstiftelses form, hvilket vil

blive beskrevet i kapital 3.2.1- Der er sket ændring af skattesatsen fra år 2014 til 2016 og fremover, påvirkningen af dette

vil blive medtaget i opgaven.- Der vil blive lagt vægt på skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse med

udgangspunkt i den skattemæssige behandling. Revisors arbejde i forbindelse hermed vil ej

blive behandlet.
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- Behandling af dødsboer, vil ikke blive behandlet, da dette ikke er væsentligt i forhold til

problemformuleringen.- Omdannelse foretages fra en personligt dreven virksomhed til et kapitalselskab. Andre

virksomhedsformer som kommanditselskaber, partnerselskaber m.v. vil ikke blive

behandlet, da disse ofte er stiftet med henblik på udnyttelse af andre skattemæssige

regler.- Andre omdannelser og omstruktureringer, så som aktieombytning, fusion, tilførsel af

aktiver, spaltning mv. vil ikke blive behandlet.

1.4 Metode

Fremgangsmåden i opgaven vil blive udført ved den generelt gældende teori, som vil blive testet

ved nogle beregninger baseret på belyste faktorer. Metode for opgaven vil derfor være deduktion.

Opgaven vil tage udgangspunkt i de gældende skattelove og praksis inden for

virksomhedsomdannelse. Hvor det er passende i opgaven, vil der blive henvist til retskilder m.v.

Der tages udgangspunkt i eksempler, hvor der vil være opstillet forskellige scenarier, som

involverer forskellige faktorer og afgrænsninger. I disse eksempler vil der blive foretaget

beregninger og analyser, som vil danne grundlag for opgavens konklusion.

Opgavens indhold vil bestå af lovgivning, cirkulærer samt praksis indenfor

virksomhedsomdannelse og fagbøger, hvilket bygger på kvalitative sekundære data.

Personlig virksomhedsform, herunder beskatningen, hæftelser m.v., vil blive beskrevet og

sammenholdt med kapitalselskaber. Således ses kontrasten mellem at drive personlig virksomhed

og selskab.

I den endelige konklusion vil der blive taget stilling til, om det kan anbefales at foretage en

skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse som generel regel, eller om der skal foretages



VirksomhedsomdannelseUdarbejdet af Tamara Lund Hansen

Side 9 af 76

individuel vurdering i alle omdannelsessituationer. Derudover vil der blive konkluderet på, hvilke

faktorer der taler for og imod skattefri eller skattepligt virksomhedsomdannelse.

1.5 Målgruppe

Hovedopgaven vil primært henvende sig til revisorer og andre rådgivere med indsigt i generelle

skatteretlige regler. Valg af målgruppe er baseret på, at det er mest oplagt, at det er revisorer der

er med til at rådgive klienter om virksomhedsomdannelse. Det forudsættes derfor, at læseren har

et grundlæggende kendskab til skatteret.

Den sekundære målgruppe kan bestå af virksomhedsejer, der har overvejelser om

virksomhedsomdannelse. Opgaven vil også behandle forhold af generel karakter og overvejelser

for en virksomhedsejer, således at den vil give forståelse til personer uden det store kendskab til

virksomhedsomdannelse eller skatteretlige regler. Dermed kan personerne få en fornemmelse for,

hvilke faktorer der spiller ind ved en virksomhedsomdannelse. Endvidere kan målgruppen se

formålet med at omdanne en virksomhed til selskab, samt hvilke konsekvenser det kan medføre

for virksomhedsejeren.

1.6 Kildekritik

De primære kilder, der anvendes til hovedopgaven, består af materiale fra CBS samt det benyttede

undervisningsmateriale, herunder lovgivning samt retskilder. Der er gjort brug af bøger om emnet

udarbejdet af skatteeksperter fra såvel revisionsbranchen, advokatbranchen og SKAT.

Derudover er der gjort brug af hjemmesider, hvor kilden er troværdig.

For nærmere oplysninger herom henvises til litteraturlisten og kildeoversigten i kapitel 11. Det

vurderes derfor, at alle kilder er troværdige.
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1.7 Summary

The objective of this task is Danish legislation with regard to regulations concerning company

transformation. The company transformation can be performed in a taxable mode, where the tax

is going to be paid immediately, or it can be made tax-free, in the case when the tax is postponed.

During the establishment phase of the enterprise it may be advantageous to consider the future

plans for the company, so the strategy concerning the choice of the most appropriate legal

structure, in order to achieve the company’s targets, is considered at an early stage. The

requirements for the appropriate/optimal business form can change as a result of the business

growth. Thus, the business transformation can be needed.

The transformation of the company can have economic consequences if it is made taxable.

Therefore, the owner’s finances and preferences is a significant factor for the desired taxable or

tax-free business transformation.

There are many factors affecting, which business transformation is the most appropriate for the

individual company. Thus, it is very difficult to recommend an unambiguous and economically

most beneficial solution, as the result depends on the complexity of different factors each

company consists of.

It is important to make sure that all demands is fulfilled when you want a tax-free business

transformation since lack of demands will means that the business transformation will be fully

taxable.
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2. Overvejelser for virksomhedsejer

I forbindelse med drift af virksomhed, bør virksomhedsejeren gøre sig en række overvejelser, idet

der er både fordele og ulemper ved de forskellige virksomhedsformer.

I første omgang skal virksomhedsejeren overveje årsager til eventuelt at foretage en

virksomhedsomdannelse. Nogle af de forhold virksomhedsejeren bør overveje er:

- Årsag til omdannelse

o Generationsskifte

o Risikoafgrænsning (hæftelse)

o Optagelse af kompagnon (investor)

- Skattemæssige underskud- Offentlighed ved regnskab- Beskatning personlig indkomst / selskabsindkomst- Likviditet

2.1 Årsag til omdannelse

Såfremt virksomheden står overfor et generationsskifte eller et salg, kan det være en overvejelse

om det er lettere, at drive virksomheden i et selskab. Der er en række omstrukturerings

muligheder, hvis virksomheden er drevet i selskabsform.

Det er muligt efter en omdannelse, at foretage en skattefri aktieombytning og dermed etablere en

holding konstruktion. Holding konstruktionen muliggør et salg uden at der udløses beskatning af

ejeren eller virksomheden.

En anden årsag til omdannelse kan være ønsket om at foretage en risikobegrænsning. Ved en

personligt dreven virksomhed hæfter ejeren direkte og ubegrænset (se nærmere i kapitel 3.1.1).

Over for pengeinstitut vil risikoen formentlig være den samme, idet pengeinstitut typisk vil kræve
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kaution eller sikkerhedsstillelse fra ejeren. Er der risiko for retssag som følge af produktansvar eller

lignende, kan der være en fordel ved at drive virksomheden fra et selskab. Fordelen betyder, at

tidligere optjente penge, der er trukket ud fra selskabet ikke længere skal anvendes til at betale

kreditorer og andre krav. Yderligere hæfter ejeren ikke personligt med sin private formue for

virksomhedens gæld.

Såfremt der skal optages en kompagnon eller investor i virksomheden, er det ofte fordelagtigt at

gøre dette i et selskab frem for i en personlig virksomhed. Såfremt der skal optages en ny ejer i

den personlige virksomhed, vil virksomheden blive til et interessentskab. I kapitel 3.1 gennemgås

de ulemper, der er forbundet med, at være flere ejere i en personlig dreven virksomhed, hvor det

administrativt, finansielt og skatteretligt er langt mere besværligt end ved køb/salg af aktier i et

selskab.

2.2 Skattemæssige underskud

Såfremt virksomhedsejeren har uudnyttede skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår,

skal han overveje, om disse underskud skal udnyttes før omdannelse foretages. Underskuddene

kan udnyttes ved en skattepligtig omdannelse, såfremt der er skattepligtig avance. Uudnyttede

fremførbare underskud bortfalder i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse.

2.3 Offentlighed ved regnskab

En virksomhed, som er drevet i privat regi, skal ikke offentligøre sit regnskab eller årsrapport.

Virksomhedens ejer skal selvangive den skattepligtige indkomst og ved udfyldelse af selvangivelse

skal der afgives nogle hovedtal fra virksomhedens regnskab. Såfremt virksomheden i personligt

regi ikke anvender regnskab til pengeinstitut eller andre, er der ingen særlige regnskabskrav

udover indholdet i mindstekravbekendtgørelsen.

Hvis virksomheden anvender regnskabet til pengeinstitut eller anden tredjepart (bortset fra SKAT),

skal virksomhedens regnskab følge årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder.

Disse krav er dog lempeligere end kravene for selskaber, der skal følge regnskabsklasse B.
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Selskaber skal udarbejde årsrapport efter årsregnskabslovens klasse B og som udgangspunkt skal

årsregnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Der er dog en række

undtagelsesbestemmelser for mindre virksomheder, hvorved de kan undlade revision (størrelse af

omsætning, balancesum og antal ansatte). Kravene til udarbejdelse af årsrapport efter klasse B er

dog fortsat gældende uanset om selskabet opfylder undtagelsesbestemmelserne for revision.

Årsrapporten for et selskab skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og bliver offentliggjort hos

Erhvervsstyrelsen. Dette medfører, at kunder, konkurrenter, ansatte m.fl. kan hente selskabets

årsrapport. Virksomhedsejeren skal således overveje, om han ønsker offentliggørelse af

årsrapporten for virksomheden.

Både ved virksomhed i personligt regi eller virksomhed drevet i selskabsform skal bogføringslovens

regler overholdes.

2.4 Beskatning personlig indkomst / selskabsindkomst

Ved virksomhed i personligt regi beskattes virksomhedsejeren som virksomhedsindkomst. Som

udgangspungspunkt vil virksomhedsejeren blive beskattet som personlig indkomst, dvs. svarende

til lønindkomst. Eventuelle underskud i virksomheden vil derfor også kunne modregnes i anden

indkomst fra lønarbejde m.v.

Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, hvor der sker selvstændig beskatning af selskabet.

Ejeren kan modtage almindelig lønindkomst eller udbytte.

Forholdet mellem personlig indkomst og selskabsindkomst er behandlet nærmere i kapitel 3.1.2

og 3.2.6.
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2.5 Likviditet

En væsentlig del af overvejelserne ved omdannelse såvel skattepligtig som skattefri går på den

likviditetsmæssige situation for køber, sælger og virksomheden – eller blot for virksomheden og

virksomhedsejeren, såfremt virksomheden ikke skal sælges.

En skattepligtig omdannelse udløser ofte et stort likviditetsbehov, hvilket senere

beregningseksempler i kapitel 6.3 vil illustrere. En skattefri virksomhedsomdannelse udløser som

udgangspunkt ikke noget likviditetsbehov til betaling af skat, og dermed kan det lette

finansieringen ved et eventuelt salg af virksomheden.

2.6 Opsummering

Sammenfattende for kapitel 2 og overvejelser for virksomhedsejeren er, at der er en række

”bløde” værdier, som virksomhedsejeren skal tage med i overvejelserne førend virksomheden

omdannes til et selskab. Nogle af disse forhold omfatter:

- Årsag til omdannelse

o Generationsskifte

o Risikoafgrænsning (hæftelse)

o Optagelse af kompagnon (investor)

- Skattemæssige underskud- Offentlighed ved regnskab- Beskatning personlig indkomst / selskabsindkomst- Likviditet
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3. Virksomhedsformer

Der findes forskellige former for måder at drive virksomhed på. Disse vil blive nærmere

præsenteret i de efterfølgende afsnit. Der vil heraf fremgå forskellige aspekter i at drive

virksomhed i personligt regi med en beskrivelse på forskellene.

Aspekterne ved at have et selskab, vil blive belyst efterfølgende.

3.1 Virksomhed drevet som interessentskab eller enkelmandsvirksomhed

Det er muligt at drive forskellige former for virksomheder i personligt regi1. Der er

enkelmandsfirma, hvor virksomheden kun ejes af én person. Der udover findes der også

interessentskaber, som er en virksomhedsform i personligt regi, men med flere virksomhedsejere.

Skatteretligt behandles interessentskaber som enkeltmandsvirksomheder.

En af de store ulemper ved et interessentskab er, at det er vanskeligt administrativt og

skatteretligt at skifte ejere, da salg af ejerandele betragtes som afståelse af ideelle andele, hvilket

betyder, at samtlige interessenter anses for at have afstået og genanskaffet ejerandele. Det er ikke

kun den udtrædende interessent, der nødvendigvis bliver beskattet af afståelse. Der er dog

undtagelsesmuligheder, hvis den udtrædende interessent sælger sine ejerandele direkte til

tredjepart, der træder ind på samme betingelser og med samme ejerandele som den udtrædende

interessent. I dette tilfælde kan de øvrige interessenter undgå beskatning af afståelse og

erhvervelse af ejerandele.

1 http://startvaekst.dk/virksomhedsformer
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Figur 2.1.A

I ovenstående figur 2.1.A ejer 4 interessenter (A, B, C, og D) virksomheden i lige forhold, dvs. hver

interessent ejer 25% af virksomheden. D vil afhænde sin andel af interessentskabet til E og F. Som

udgangspunkt medfører dette salg af ideelle andele og betyder således, at E og F køber ejerandele

af samtlige 4 nuværende interessenter. D sælger endvidere andele til A, B og C.

Figur 2.1.B

Figur 2.1.B viser hvordan ejerandele er skiftet ved den nye konstruktion, hvor D er udtrådt og E + F

er indtrådt som nye ejere (med hver 12,5%). A, B og C er således blevet beskattet af eventuel

avance ved salg af en andel af deres oprindelige ejerandel (vist som en del med blåt, grønt og
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orange, der er overgået til de to nye ejere). Den røde del hos A, B og C viser, at disse interessenter

har erhvervet en andel fra D.

En personlig drevet virksomhed vælges ofte, da det er nemt at starte. Virksomhedsejeren

indtaster blot sine oplysninger på www.virk.dk, hvorefter man modtager et CVR-nummer. De

afgivne oplysninger er simple og indeholder navn på virksomhed, adresse, branche m.v.

Der er ikke krav til startkapital i virksomheden. Såfremt regnskabet ikke skal anvendes af andre

end virksomhedsejeren og eventuelt SKAT, er der ikke mange krav til regnskabsaflæggelse og

andre formalia - dog skal bogføringsloven følges

I tilfælde af at regnskab skal anvendes til bank eller andre eksterne parter, skal virksomhedens

regnskab dog følge årsregnskabsloven regler for klasse-A virksomheder.

Årsrapporten skal under alle omstændigheder ikke offentliggøres og det er derfor muligt at

hemmeligholde virksomhedens oplysninger.

Skatteretligt findes også kommanditselskaber og partnerskaber, som selskabsretligt anses for

selskaber, men skatteretligt er transparente og dermed behandles skattemæssigt som personligt

drevne virksomheder. Da disse selskaber oftest er stiftet med henblik på udnyttelse af andre

skattemæssige regler behandles, jf. tidligere afgrænsning, omdannelse af kommanditselskaber og

partnerselskaber ikke yderligere i denne opgave.

3.1.1 Rettigheder og forpligtelser

Ved en personlig ejet virksomhed er der ikke lovkrav om, at der skal indskydes en kapital i

virksomheden ved opstart. Ofte kræves en vis kapital i virksomheden i forbindelse med opstarten.

Der skal anskaffes og betales for varelager, driftsmidler, inventar, depositum husleje m.v.
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Kapitalen kan eventuelt skaffes ved, at virksomheden låner penge i sit pengeinstitut fremfor

ejeren indskyder penge fra sin egen personlige økonomi.

Selvom ejeren ikke indskyder startkapital er risikoen ved at drive virksomhed i personligt regi

højere end ved selskabsform. Dette skyldes, at virksomhedsejeren hæfter personligt og

ubegrænset for alle virksomhedens forpligtelser.

Hvis det går hen og bliver umuligt at betale alle kreditorerne, hæfter ejeren således personligt

med hele sin private økonomi. Dette medfører, at kreditorerne kan gå efter såvel ejernes

virksomhedsaktiver som aktiver han ejer privat. Dette kan resultere i, at hus og biler mv. skal

sælges for at betale kreditorerne i virksomheden.

Et interessentskab fungerer i princippet som en personligt dreven virksomhed, men med flere

ejere. Dette medfører, at ejerne hæfter personligt, direkte og solidarisk.

Personligt betyder, som ved personligt dreven virksomhed, at kreditorerne kan gå efter ejerens

private aktiver. Direkte betyder, at kreditorerne kan gå direkte efter ejeren og skal ikke først søge

sig fyldestgjort i virksomhedens aktiver.

Solidarisk betyder at den enkelte interessent hæfter for hele interessentskabets gæld uanset

ejerandel. Interessenten kan herefter forsøge at inddrive de andres andel af gælden hos de andre

interessenter (regres). Kreditorerne kan således gå efter den interessent, der har størst personlig

formue. Hvis en eller flere af interessenterne i virksomheden stifter en gæld i forbindelse med

virksomheden, og det senere hen viser sig, at virksomheden ikke har mulighed for at betale

kreditorerne, kan kreditorerne selv vælge, hvem af interessenterne, der skal indfri gælden.

Dermed kan en interessent ende med at skulle betale en anden interessents gæld i virksomheden.

Dette kan det koste ham hans hus, bil mv. og regresmuligheden overfor de øvrige interessenter

kan være problematisk, hvis de andre interessenter ikke har nogen penge. Det kan derfor være

meget risikabelt, at indgå i personlig drevet virksomheder med flere ejere.
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3.1.2 Skattemæssige forhold

Når man driver en virksomhed i personligt regi, bliver ejeren beskattet af virksomhedens overskud.

Der bliver ikke udbetalt en månedlig løn, men ejeren hæver penge privat i virksomheden.

Virksomheden skal løbende følge bogføringslovens regler om korrekt registrering af indtægter,

udgifter samt hævninger. Der skal være en adskillelse mellem virksomhedens økonomi og ejerens

private økonomi.

3.1.2.1 Personskattereglerne

Virksomhedsejeren modtager fra skat 10 rater med betaling af B-skat, hvor skatten skal betales

efter personskattereglerne. Indkomsten fra virksomheden beskattes som personlig indkomst. De

10 rater er opgjort på baggrund af forskudsopgørelsen, som kan være opgjort på baggrund af

oplysninger, der er afgivet af virksomhedsejeren selv eller forskudsopgørelsen er udarbejdet på

baggrund af tidligere års indkomst.

Ved almindelig beskatning vil renteudgifter vedrørende virksomheden fradrages i kapitalindkomst,

hvorved renterne har en fradragsværdi på ca. 33 %. AM-bidrag (8 %) beregnes af personlig

indkomst og dermed modregnes renteudgifter ikke i AM-bidragsgrundlaget. Virksomhedens

resultat før renter beskattes direkte i personlig indkomst. Fordelen ved denne metode er, at

administrationsmæssigt er det knap så kompliceret som ved andre ordninger.

3.1.2.2 Virksomhedsordning

Som virksomhedsejer af en personlig virksomhed kan det være en fordel at vælge at lade sig

beskatte efter reglerne i virksomhedsordningen, da man i skattemæssige henseende betragtes

med selskabslignende forhold, hvilket medfører, at den skattepligtige indkomst fra virksomheden

beskattes som personlig indkomst og renter som udgangspunkt modregnes i virksomhedens

overskud.
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Ved anvendelse af virksomhedsordningen er der, udover fuld fradragsret for renteudgifter, en

række andre fordele. Der betales kun personskat af den del af overskuddet, der hæves ud til

privatforbrug. Eventuelt resterende overskud beskattes efter reglerne i virksomhedsordningen,

hvilket medfører, at der kun betales acontoskat med 24,5 % (faldene til 22 %). Beløb, der endnu

ikke er hævet, henlægges til opsparet overskud til senere hævning. Det er først når det opsparede

overskud fra tidligere år hæves, at den restende skat betales.

Det er således muligt for den skattepligtige at foretage indkomstudjævning afhængigt om

virksomheden har haft gode eller dårlige år og dermed optimere sit beskatningsgrundlag med

hensyntagen til topskattegrænsen. Ulempen med virksomhedsordningen er, at

administrationsmæssigt er ordningen forholdsvis kompliceret og kræver derfor ofte revisor

assistance.

Figur 2.1.2.2.A
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I ovenstående figur 2.1.2.2.A virksomhedsejeren har en indkomst i år 1 svarende til det blå og det

grønne felt. For at undgå topskat af hele indkomsten, har han opsparet overskud svarende til det

grønne felt i år 1. I år 2 og 3 er virksomhedsejerens indkomst væsentligt lavere og han anvender

derfor en andel af det opsparede overskud i år 2 og år 3, hvilket er vist ved det grønne felt i år 2 og

3. Det blå felt i år 2 og år 3 er året indkomst i de respektive år. Ved hjælp af virksomhedsordningen

har virksomhedsejeren på intet tidspunkt betalt mere i skat end op til grænsen for topskat.

3.1.2.3 Kapitalafkastordning

Kapitalafkastordningen indebærer som virksomhedsordningen to elementer:

- Fradragsret for renteudgifter i personlig indkomst- Konjunkturudligning

Ved benyttelse af kapitalafkastordningen, beregnes et kapitalafkast på baggrund af den

investerede kapital i virksomheden dvs. kapitalafkastgrundlaget. Denne opgøres primo og ultimo

indkomståret og et kapitalafkast på baggrund af kapitalafkastgrundlaget primo overføres fra

kapitalindkomst til modregning i personlig indkomst. Hermed opnås nogle af de samme fordele,

som ved anvendelse af virksomhedsordningen.

Det er muligt at foretage konjunkturudligningsordninger i kapitalafkastordningen, men dette er

langt mere kompliceret end ved anvendelse af virksomhedsordningen. Dette skyldes, at opsparet

overskud skal bindes i et pengeinstitut på en lukket konto og likviditeten vil dermed ikke være til

rådighed for virksomheden.

I praksis anvendes ordningen ikke ret meget. Såfremt der ikke skal opspares overskud i en

virksomhed, kan ordningen dog være lettere at administrere end virksomhedsordningen.
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3.2 Selskabsformer

Virksomheder kan som tidligere nævnt drives på forskellige måder og efter forskellige former.

Afsnittet omhandler blandt andet fordele ved at drive en virksomhed i selskabsform.

3.2.1 Iværksætterselskab

Der er pr. 1. januar 2014 kommet en ny selskabsform, iværksætterselskab (IVS), hvor der er et

kapitalkrav på minimum 1 kr. ved stiftelsen. Det er kun muligt at betale kapitalkravet med

kontanter, det er altså ikke muligt at lave apportindskud.

I forbindelse med et overskud i IVS’et skal mindst 25 % af årets resultat henlægges til en bunden

reserve, indtil selskabskapitalen og denne bundne reserve tilsammen udgør mindst DKK 50.000.

Reserven kan ikke elimineres med selskabets underskud eller formindskes på anden måde2.

Der er i et iværksætterselskab mulighed for en eller flere ejer, modsætningsvis

enkelmandsvirksomhed. Ejeren/ejerne kan både være selskab samt personer. Ledelsen af

iværksætterselskabet foregår på samme måde som beskrevet nedenfor i afsnittet om

anpartsselskaber.

Ved en virksomhedsomdannelse er det således ikke muligt at anvende et IVS, idet en skattefri

virksomhedsomdannelse netop er kendetegnet ved, at stiftelsen sker ved apportindskud.

Et IVS kan dog blive stiftet og købe aktiver og forpligtelser fra den personligt drevne virksomhed.

Effekten vil være den samme som ved skattepligtig virksomhedsomdannelse, blot er stiftelsen ikke

sket med apportindskud. Dette vil formentlig kræve et stort kapitalberedskab, hvilket betyder, at

de fleste formentlig vil anvende et ApS eller et A/S, hvis der alligevel skal fremskaffes kapital til

anskaffelse af aktiver og forpligtelser (herunder goodwill) fra virksomheden drevet i personligt

regi.

2 Kilde: PWC, Regnskabshåndbogen 2014, side 36.
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Det er ikke muligt at anvende et IVS i forbindelse med succession og udskydelse af beskatning,

som forholdet er ved skattefri virksomhedsomdannelse.

3.2.2 Anpartsselskab

Anpartsselskab kan pr. 1. januar 2014 stiftes for minimum 50.000 kr. i form af kontanter eller

apportindskud af aktiver3. Anpartsselskabet kan ejes af en eller flere ejere. Dette kan både være

fysiske personer, personligt drevne virksomheder4 og andre kapitalselskaber.

Der er krav om, at der som minimum skal være en direktion i anpartsselskabet. Der kan vælges en

bestyrelse eller et tilsynsråd. Hvis der i anpartsselskabet er krav om en medarbejderrepræsentant,

skal der være enten en bestyrelse eller et tilsynsråd, hvor medarbejderen kan være

repræsenteret.

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse og evt. den overordnede og strategiske ledelse.

Hvis der er en bestyrelse i anpartsselskabet, er det som udgangspunkt dennes ansvar at stå for den

overordnede og strategiske ledelse. Det er den eventuelle bestyrelse, der udsteder retningslinjer

til direktionen. Hvis der ikke er en bestyrelse, men der i mod et tilsynsråd, er det tilsynsrådet

ansvar at ansætte og føre tilsyn med direktionen.

Anpartsselskaber kan således anvendes både til skattefri og skattepligtig virksomhedsomdannelse.

3 http://startvaekst.dk/virksomhedsformer4 Det vil ofte være uhensigtsmæssigt at eje aktier/anparter i en personligt dreven virksomhed ivirksomhedsordningen, idet køb af aktier/anparter anses som en hævning, hvorfor der ikke er nogen fordel vedat eje via en personligt dreven virksomhed fremfor i privat regi.
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3.2.3 Aktieselskab

Et aktieselskab kan stiftes for minimum 500.000 kr. i form af kontanter eller apportindskud af

aktiver. Det er dog muligt, kun at indbetale 25 % af selskabskapitalen, dette skal dog være med

kontanter. Aktieselskabet kan ligeledes ejes af en eller flere ejere. Det er også her gældende at

selskaber også kan være ejet af personer, personligt drevne virksomheder samt andre selskaber.

Der er i et aktieselskab krav om, at der skal være en direktion og enten en bestyrelse eller et

tilsynsråd. Bestyrelse eller tilsynsråd skal som minimum bestå af 3 personer.

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse. Bestyrelsen eller tilsynsrådet har ansvaret for

den overordnede og strategiske ledelse. Det er bestyrelsen, der udsteder retningslinjer til

direktionen. Hvis der ikke er en bestyrelse, men der imod et tilsynsråd er det bestyrelsens ansvar

at ansætte og føre tilsyn med direktionen.

3.2.5 Rettigheder og forpligtelser

Fælles for iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber (under en betegnelse kaldet

kapitalselskaber) er, at ejerne ikke hæfter personligt med hensyn til, om selskabet overholder og

opfylder sine forpligtelser overfor andre. Ejerens hæftelse er begrænset til den indskudte

selskabskapital i selskabet.

Det ses dog ofte at banker kræver, at selskabsejeren kautionerer personligt for gæld, der stiftes i

selskabet. Dermed kan hæftelsen stige betydeligt for selskabsejeren/ejerne.

Selskaberne er forpligtet til at overholde bogføringsloven samt indsendelse af årsrapport til

Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten skal opfylde kravene i årsregnskabsloven. Der er små selskaber,

der ikke overstiger nogle tærskelværdier vedrørende selskabets balancesum, omsætning og antal

ansatte, mulighed for at fravælge revision på regnskaber og dermed skal de ikke revideres af en

registreret eller statsautoriseret revisor. Dette kan administrationsmæssigt give selskabet en

besparelse, hvis kriterierne for fravalg af revision er opfyldt.
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Der er ved start af et selskab nogle formalier, som skal være opfyldt. Der skal udarbejdes et

stiftelsesdokument samt nogle vedtægter, som selskabet skal anvende ved beslutningstagen i

selskabet.

Hvis selskabet er stiftet ved apportindskud, skal der også forekomme en vurderingsberetning. Et

selskab kan stiftes enten ved online registrering eller ved indsendelse af blanket samt dokumenter

til Erhvervsstyrelsen.

Ved at drive en virksomhed i selskabsform, er der nogle krav, som er tæt reguleret af

selskabsloven, herunder krav om generalforsamling m.m.

3.2.6 Skattemæssige forhold

I et iværksætterselskab, anpartsselskab og aktieselskab sker beskatningen hos selskabet og ikke

hos ejeren. Selskabet betaler selskabsskat af sin indkomst efter selskabsskattereglerne. Ejerne får

udbetalt løn fra selskabet, hvor der skal betales A-skat og AM-bidrag af lønnen på samme måde

som alle andre ansatte. Derudover er det som ejer muligt, at få udbetalt udbytte (såfremt der er

frie reserver i selskabet) på baggrund af en ejerandel i selskabet, hvor der skal betales udbytteskat

af udbyttet. Udbytteskatten er 27 % for de første kr. 49.200 (2014) og for ægtefæller til sammen

kr. 98.400 (2014). Af udbytte, der overstiger bundgrænserne, skal der betales 42 % i udbytteskat.

3.2.7 Skematisk opsummering personlig virksomhed contra selskab

Væsentlige forskelle mellem virksomhed drevet i personligt regi og selskabsform kan opsummeres

som efterfølgende skema:
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Personlig virksomhed Selskab

Hæftelse Direkte, personligt, ubegrænset Begrænset til indskud

Kapitalkrav Ingen 1 IVS

50.000 ApS

500.000 A/S

Underskud Kan fradrages i personlig

indkomst

Kan kun fremføres i selskabet

Hæftelse efter udtrædelse Eksisterer fortsat for krav opstået

i ejertid

Ingen

Ledelse Kan komme til at hæfte

personligt – hæfter altid

personligt hvis ledelse er lig ejer

Kun hæftelse ved

erstatningsansvar

Offentlighed Ingen Ledelse, tegningsforhold, kapital,

årsrapport samt ejerandele skal

offentliggøres

Aflønning ejere Kan reguleres efter behov

Udlodning kan ske ”skævt” ved

flere ejere

Fast månedsløn

Udbytte, som foregår ligeligt

Udtræden Besværligt ved I/S Nemt idet der er salg af

aktier/anparter

Beskatning Personskatteloven (PSL)

Virksomhedsordning (VSO)

Kapitalafkastordning (KAO)

Selvstændigt skattesubjekt

Kompleksitet Lav ved PSL

Høj ved VSO

Middel ved KAO

Lav

Mulighed for indkomstudjævning Ringe ved PSL

God ved VSO

Ringe ved KAO

God

Fleksibilitet ved skrift i ejer-

struktur

Ringe God
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3.3 DEL KONKLUSION

I dette kapitel er det konstateret, at der er en række forskelle mellem at drive virksomhed i

personligt regi og virksomhed drevet i selskabsform. Selskabsform omfatter flere forskellige

former, men de mest almindelige i forbindelse med virksomhedsomdannelse er gennemgået i

kapitlet og er afgrænset til aktieselskaber, anpartsselskaber og i visse tilfælde uden

virksomhedsomdannelse også iværksætterselskaber.

Der er en række omkostninger og ulemper forbundet med at drive virksomhed i selskabsform,

herunder selskabskapital, udarbejdelse af årsrapport, offentliggørelse af årsrapport m.v.

Til gengæld har selskabsformen en række fordele herunder risikobegrænsning, ofte lettere at

gennemføre generationsskifte, lettere administrativt ved flere ejere m.v.

Ofte er risikobegrænsningen en vigtig faktor, idet virksomhedsejeren hæfte med hele sin private

formue i personligt regi (direkte og ubegrænset), mens selskabsejeren kun hæfter med den

indskudte kapital. Det skal dog bemærkes, at pengeinstitutter ofte kræver sikkerhedsstillelser fra

selskabsejeren ved udlån til selskabet, hvorfor selskabsejeren vil påtage sig en risiko i forbindelse

med en kredit i selskabet til pengeinstitutter.

En anden væsentlig faktor er beskatning af ejeren. Ved en personligt drevet virksomhed beskattes

ejeren af virksomhedens overskud, enten via personskattelovens regler, eller ved reglerne efter

virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Virksomhedsordningen og til dels

kapitalafkastordningen giver mulighed for at konjunkturudligne sin indkomst, så det svarer til

beskatningen ved ejerandele i selskaber.

Kapitalejere i selskaber beskattes løbende af udbetalt løn gennem selskabet, og kan på den måde

konjunkturudligne sin indkomst. Derudover er det muligt for kapitalejerne at få udbetalt udbytte

under forudsætning af, at selskabet har kapital til det. Dette vil blive beskattet som aktieindkomst

med henholdsvis 27 % af de første kr. 49.200 og 42 % af der resterende udbytte.
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En sidste væsentlig faktor er den likviditetsmæssige situation ved et generationsskifte/salg for

virksomhedens nuværende ejer, virksomhedens eventuelle kommende ejer samt

likviditetssituationen for virksomheden. En selskabskonstruktion kan gøre det muligt, at lette

finansieringen ved genrationsskifte/salg.

Det kan konkluderes, at når der skal vælges en strategi for anvendelse af virksomhedsform,

afhænger meget af forventninger til den pågældende virksomhed. Forhold, der skal tages i

betragtning er:

- Giver virksomheden overskud eller underskud?- Er der mange risici forbundet med virksomheden?- Skal virksomheden måske snart sælges eller overdrages til en nærtstående?- Hvordan er likviditetssituationen for den nuværende ejer, den kommende ejer samt for

virksomheden?
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4. Virksomhedsomdannelse - værdiansættelse

Omdannelse af personligt ejet virksomhed til et selskab kan på sigt være en fordel, når der skal ske

en virksomhedsoverdragelse til enten en nærtstående eller 3. part. Det kan, som beskrevet i

kapitel 3 om virksomhedsformer, også gøres for at opnå en begrænset hæftelse samt andre

fordele ved at drive en virksomhed i selskabsform fremfor en personlig virksomhed.

Personlig drevne virksomheder kan omdannes til et selskab ved enten skattepligtigt eller skattefri

virksomhedsomdannelse5. Dette vil blive beskrevet mere konkret i de følgende kapitler.

4.1 Værdiansættelse - handelsværdier

Ved en virksomhedsomdannelse fra en personlig virksomhed til et selskab, skal der foretages en

værdiansættelse af de aktiver og passiver, der er i virksomheden. Udgangspunktet for

værdiansættelsen er, at dette skal ske til handelsværdier. Når en virksomhed bliver solgt til en 3.

part, vil der oftest ikke være de store problemer med hensyn til en reel værdiansættelse. Sælger

ønsker at modtage den højst mulige pris og køber ønsker den laveste mulig pris. Hvis handlen skal

lykkedes, er prisen således handelsværdi. Dette vil formentligt tolkes fra SKAT, som

værdiansættelsen er reel og sket på markedsvilkår. Værdiansættelsen er dermed sket efter

armlængdeprincippet.

Ved handel mellem interesseforbudne eller nærtstående parter, skal handelen ske til samme

priser og vilkår, som hvis handel var foregået med en uafhængig 3. part, jf. LL § 2 stk. 1.

Nærtstående parter defineres i BAL  § 22, stk. 1, litra a som ægtefælles, børnebørn, søskende og

deres børn eller børnebørn, samlevere m.v. samt eventuelt nære medarbejdere (KSL § 33 C, stk. 1,

ABL § 34).

5 Kilde: Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 116.
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Hvis handelen foregår mellem nærtstående parter, så vil der altid opstå et spørgsmål om

værdiansættelsen. Der kunne være en interesse i, at overdragelsen sker på baggrund af en lavere

værdiansættelse, da dette kunne give en skattefordel for køber eller sælger, hvor parterne ikke

har modstridende interesser som følge af det nærtstående forhold. Det kunne være fra forældre

til børn, hvor børnene alligevel skulle arve på et senere tidspunkt, og derfor har begge parter en

interesse i, at overdrage til lavest mulige pris for eventuel at minimere senere arveafgift.

Det kan være vanskeligt at bestemme en handelsværdi på en virksomhed og andre aktiver, hvis

der ikke er en uafhængig køber og sælger. For at sikre at handel mellem nærtstående parter sker

på markedsvilkår, har SKAT udarbejdet nogle cirkulærer, som har til formål at vejlede om, hvordan

værdiansættelsen skal foretages mellem nærtstående parter. Hvis disse cirkulære følges, vil det

som udgangspunkt blive accepteret af SKAT.

Som alternativ kan parterne altid bede SKAT om bindende svar om forhold, der er foretaget eller

påtænkes foretaget. Et bindende svar koster kr. 400 og hermed sikrer parterne sig, at SKAT

godkender værdiansættelsen inden omdannelsen foretages.

For at sikre en korrekt værdiansættelse ved overdragelse til nærtstående parter indeholder

skattelovgivningen fire cirkulærer for værdiansættelse:

- CIR 1982-185 - Værdiansættelse vedrørende overdragelse til nærtstående,- TSSCIR 2000-9 - Værdiansættelse af unoterede aktier og anparter,- TSSCIR 2000-10 - Værdiansættelse af goodwill,- TSSCIR 2000-5 – Værdiansættelse af fast ejendom.

Det vil i de følgende afsnit fremgå hvilke formål og indhold hvert cirkulære har.
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4.1.1 CIR 1982-185, Værdiansættelse vedrørende overdragelse til nærtstående

Dette cirkulære kan kun bruges ved overdragelse af virksomhed til en begrænset gruppe

nærtstående parter. Denne gruppe består af de personer, der er nævnt BAL6 (afkom, stedbørn og

deres afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle, forældre, personer med fælles

bopæl i 2 år med overdrager, plejebørn, stedforældre og bedsteforældre, barns eller stedbarns

ægtefælle), hvor man har ret til at give en gave, dog op til et begrænset beløb. Der skal betales en

gaveafgift af beløb, der overstiger det afgiftsfrie beløb pr. år, jf. BAL § 22, stk. 3 og stk. 1, jf. BAL §

23, stk. 1-2.

Værdiansættelsescirkulæret anvendes til at fastsætte en handelsværdi. Ved overdragelse af fast

ejendom, kan seneste ejendomsvurdering benyttes +/- 15 %. Såfremt seneste offentlige

ejendomsvurdering er åbenlys forkert, kan SKAT anlægge en anden betragtning på

værdiansættelsen. Åbenlys forkert kan skyldes, at ejendommen har taget en helt anden form ved

istandsættelse og modernisering, end da huset oprindeligt blev vurderet.

Børsnoterede værdipapirer overdrages til børskursen. Med unoterede aktier og anparter, er

udgangspunktet handelsværdien. Såfremt der ikke er et effektivt marked for handel med

unoterede værdipapirer (hvilken yderst sjældent er forekommende), er der udarbejdet nogle

hjælperegler til værdiansættelse heraf. Nærtstående parter, som indgår i dette cirkulære

vedrørende unoterede aktier og anparter, kan benytte sig af TSSCIR 2000-097. Parterne kan også

anvendes retningslinjer, der fremgår af Told – og Skattestyrelsens udtalelse offentliggjort i TfS

1997, 599, om mulighederne for anvendelse af skattekursreglerne ved værdiansættelse af

unoterede aktier og anparter i visse overdragelsessituationer, gave eller arv, efter gennemførelsen

af lov nr. 1219 af 27.12.96.

6 Kilde: Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen, Revisormanual 2014 - 1, Karnov Group Denmark A/S,side 54.7 Kilde: Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen, Revisormanual 2014 - 1, Karnov Group Denmark A/S,side 137.
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Driftsmidler, inventar og varelager skal ved overdragelse ifølge dette cirkulære foregå til

handelsværdi, det er dog muligt for driftsmidlerne at tage udgangspunkt i anskaffelsessummen

fratrukket afskrivningerne over den forventet økonomiske levetid. Varelager ansættes til

salgsværdien.

Goodwill skal som udgangspunkt værdiansættes til handelsværdien. Der henvises til TSSCIR 2000-

10, for en opdaterede værdiansættelse af goodwill, når det er mellem nærtstående parter der

handles.

4.1.2 TSSCIR 2000-9, Værdiansættelse af unoterede aktier og anparter

Aktiernes værdi skal beregnes som summen af værdierne af de enkelte aktivposter i selskabet

med fradrag af de respektive gældsposter. Derudover skal denne opgjorte værdi tillægges værdien

af goodwill8. Denne opgørelse tager udgangspunkt i selskabets indre værdi ifølge seneste aflagte

årsregnskab, hvor de nedenstående regnskabsmæssige poster behandles således:- Fast ejendom værdiansættes til den seneste offentlige ejendomsvurdering (medmindre

1982-cirkulæret anvendes).- Associerede selskaber, unoterede aktier og anparter medtages til værdien opgjort efter

hjælpereglen.- Goodwill og andre immaterielle aktiver værdiansættes i henhold til de vejledende regler i

TTSCIR 2000-10.- Udskudt skat, skal den beregnet udskudte skat medtages og reguleres under hensyntagen

til overnævnte korrektioner.- Hvis der er beholdninger af egne aktier, medtages disse ikke i beregningen. Ved beregning

af kursen reduceres den nominelle aktiekapital med andelene af egne aktier.

8 Substansprincip.
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Dette er blot en hjælperegel, og derfor ikke bindende. Dermed kan resultatet fraviges i sin

helhed, eller der kan ske afvigelser på de enkelte poster, hvis det må antages at afvige

væsentligt fra handelsværdien.

4.1.3 TSSCIR 2000-10, Værdiansættelse af goodwill

Til værdiansættelsen af goodwill er der en vejledende beregningsmodel9. Elementerne i den

vejledende beregningsmodel består af følgende:- Regnskabsmæssigt resultat før renter for de seneste 3 år.- Regulering for ikke udgiftsført løn til medarbejdende ægtefælle.- Reguleret resultat for de seneste 3 år, vægtes med 1-2-3, lægges sammen og divideres

bagefter med 6.- Der reguleres for udviklingstendensen (gennemsnit udvikling fra år 1 til år 3).- Fradrag for driftsherreløn 50 % (min. kr. 250.000 og maks. kr. 1.000.000).- Fradrag for forrentning af aktiver, kapitalafkastsats10 + 3 %.- Resultatet kapitaliseres med kapitaliseringsfaktor, som opgøres ud fra levetid på goodwill

og forrentningen.

Modellen er dog kun vejledende, og der kan derfor som ved de andre CIR ske en regulering af

værdien. Der er nogle forhold, som kan tale for en regulering:- Velbegrundende forventninger til fremtiden- Udvikling fra sidste afslutning til overdragelsestidspunkt- Ejeren af virksomheden eller nøglepersoner har afgørende indflydelse på virksomhedens

indtjening og eventuelt ikke følger med i virksomhedsoverdragelsen.- Virksomhedens indtjening i de foregående år har været påvirket af store engangsindtægter

eller engangsudgifter.

9 Kilde: Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen, Revisormanual 2014 - 1, Karnov Group Denmark A/S,side 55.10 Denne reguleres løbende, jf. VSL § 9.
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Nedenstående eksempel viser beregning af goodwill ud fra principperne i cirkulæret fra SKAT:

Opgørelse af goodwill i forbindelse skattefri virksomhedsomdannelse
Baseret på regnskabsmæssige resultater

2014 2015 2016

Årets resultat før skat 1.200.000 1.450.000 1.900.000

Finansielle indtægter -5.000 -5.000 -5.000
Finansielle omkostninger 55.000 60.000 61.000
Reguleret resultat 1.250.000 1.505.000 1.956.000

Vægtning 1 2 3
Beløb til vægtning 1.250.000 3.010.000 5.868.000

Sum af vægtede resultater 10.128.000

Gennemsnitligt vægtet resultat 1.688.000
Udviklingstendens ( 1.956.000 - 1.250.000 ) / 2 353.000

2.041.000

Driftsherreløn, 50% - minimum 250.000 kr. -750.000
1.291.000

Forrentning af aktiver 4% af 2.790.000 -111.600
Rest til forrentning af goodwill 1.179.400

Kapitaliseringsfaktor 3,38 (9% over 9 år) 3.986.372

Goodwill, afrundet 4.000.000
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Årsagen til at der tages højde for flere år er, at beregningsmodellen tager udgangspunkt i en stabil

indtjening, da det er en standardiseret beregningsmetode.

I henhold til juridisk vejledning C.C.6.4.1.2 har SKAT offentliggjort en ny

værdiansættelsesvejledning og der skal altid handles til handelsværdi. Cirkulæret kan anvendes i

en meget stabil virksomhed, men SKAT er på ingen måde bundet af beregningsmetoden. På den

baggrund kan det være en god ide, at bede om et bindende svar hos SKAT i forbindelse med

opgørelse af goodwill.

4.1.4 TSSCIR 2000-5, Værdiansættelse af fast ejendom

Ved overdragelse af fast ejendom skal man som udgangspunkt anvende ejendomsvurderingen.

Hvis det antages at ejendomsvurderingen ikke er retvisende, er hverken parterne eller

ligningsmyndighederne bundet af denne vurdering. Ejendommen skal værdiansættes til den

værdi, som en uafhængig tredjemand ville have betalt for ejendommen på det tidspunkt, hvor den

bindende aftale er indgået11.

4.2 Delkonklusion

En virksomhedsomdannelse er en omdannelse af en personlig virksomhed til et selskab. Ved

omdannelsen skal værdiansættelsen af virksomheden ske efter armlængdeprincippet. Aktiver og

passiver skal som udgangspunkt skal opgøres til handelsværdi, dette vil sige den højeste mulige

pris for sælgers vedkomne og den laveste mulige pris for købers vedkomne. Den pris de

uafhængige parter kan blive enige om afspejler således handelsværdien.

Da der ved en virksomhedsomdannelse ofte er interesseforbudne eller nærtstående parter, skal

handel ske på samme vilkår som hvis handel var foregået med en uafhængig 3. part.  Der kunne

være incitament til at holde overdragelsessummen så lav som muligt for at undgå beskatning.

11 Kilde: Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen, Revisormanual 2014 - 1, Karnov Group Denmark A/S,side137.
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Beskatningsgrundlaget beregnes ved at trække den skattemæssige værdi fra handelsværdien,

hvorefter man får den skattemæssige avance som er lig beskatningsgrundlaget. Derfor har SKAT

udarbejdet vejledninger (cirkulære) til at hjælpe med at bestemme handelsværdierne. I mangel af

bedre vedrørende værdiansættelse, er der cirkulære for værdiansættelse af unoterede aktier og

anparter, goodwill og fast ejendom. Ved overdragelse inden for gavekredsen af personer, er der

lavet et cirkulære i 1982, hvor blandt andet ejendomme kan overdrages lempeligt med

ejendomsvurderingen +/- 15 %.
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5. Skattepligtig virksomhedsomdannelse

Ved skattepligt virksomhedsomdannelse forstås omdannelse af en virksomhed til handelsværdier,

hvor den udskudte og latente skat realiseres. Dette vil sige, at når virksomheden overdrages til et

selskab skattepligtigt, er der tale om et køb og et salg. Ordet ”omdannelse” benyttes, da det er

sammenligneligt med ordet omdannelse i skattefri virksomhedsomdannelse og dermed kan de to

former for ”omdannelse” sammenholdes, med hvad de hver især består af.

Selskabet kan foretage skattemæssige af- og nedskrivninger på de handelsværdier, der er anvendt

ved omdannelsen dvs. på de købte aktiver og passiver i selskabet, idet de udskudte skatter er

realiseret. Virksomhedsejeren bliver ved salg af sin virksomhed til et selskab likviditetsmæssigt

påvirket af omdannelsen, som følge af realisationen af udskudte skatter på ejerandelene i

selskabet (aktieavancebeskatning).

5.1 Betingelser for skattepligtig virksomhedsomdannelse

I forbindelsen ved omdannelse skal aktiverne og passiverne vurderes/opgøres til handelsværdier.

Skattemyndighederne kan underkaste værdiansættelserne nærmere kontrol uanset, at der ifølge

selskabsloven § 36 skal udarbejdes en vurderingsberetning af sagkyndige vurderingsmænd.

Baggrunden herfor er, at omdannelsen sker mellem interesseforbundne parter og at

vurderingsmændene kun erklærer sig om, at den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte

vederlag. Derudover skal vurderingsberetningen indeholder en åbningsbalance for selskabet.

Åbningsbalancen skal udarbejdes i overensstemmelser med bestemmelserne i årsregnskabsloven.

Åbningsbalancen skal være uden forbehold, og hvis selskabet er underlagt revisionspligt, skal den

tillige være forsynet med en revisionspåtegning.
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Ønskes en skattepligtig omdannelse er der nogle forhold forbundet hertil:

1. Betingelser for at skattepligtig virksomhedsomdannelse

2. Betingelser for at omdanne med tilbagevirkende kraft

3. Regnskabsår

4. Vederlag i aktier

5.1.1 Betingelser for skattepligtig virksomhedsomdannelse

Der skal ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse foreligge en reel virksomhed samt krav om

rette indkomstmodtager skal opfyldes12. Når dette er opfyldt er der ingen skattemæssige

begrænsninger i at omdanne skattepligtigt, hvorefter alle erhvervsvirksomheder som hovedregel

kan omdannes.

5.1.2 Betingelser for omdannelse med tilbagevirkende kraft

Senest 1 måned efter omdannelsen indsendes genpart af de dokumenter, der i henhold til

selskabslovgivningen er udarbejdet (stiftelsesdokument, vedtægter, protokollat for stiftende

generalforsamling, revideret åbningsbalance, vurderingsberetning samt opgørelse over

aktiernes/anparternes anskaffelsessum) jf. SEL § 4, stk. 4 13. Dokumenterne indsendes til den

skatteansættende myndighed:

- Vest for Storebælt: SKAT Erhverv, Fonde & Koncerner Vest, Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg- Øst for Storebælt: SKAT Erhverv, Fonde & Koncerner Øst, Sluseholmen 8, 2450 København

SV

12 Kilde: Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Lisselotte Madsen, Lærebog om indkomstskat, side 661.13 Hvis der er afholdt generalforsamling. Dette er ikke længere et selskabsretligt krav efter ændringen afselskabslovene.
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Kravet er begrundet i, at SKAT ønsker, at den tilbagevirkende kraft reelt alene er maksimalt 6

måneder14. Jf. SEL § 4, stk. 6, kan skatteministeren i særlig tilfælde dispensere fra kravet om, at

dokumenterne skal indsendes til skatteforvaltningen senest 1 måned efter stiftelsen15. Det er

yderligere en betingelse, at ejeren sammen med genparten af dokumenterne der laves i

forbindelse med omdannelsen/stiftelsen af selskabet, også indsender dokumentation for at

omdannelsen er registret/anmeldt til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Overtagelsesdagen kan maksimalt være 6 måneder forud for stiftelsen16, jf. SEL § 4, stk. 4.

Overtagelsesdagen kan dog maksimalt være til udløbet af indskyderens seneste regnskabsår. Der

er intet til at hindre for, at overtagelsesdagen kan være på et andet tidspunkt efter udløbet af

seneste regnskabsår.

Overdragelse til bestående selskab anerkendes ikke med tilbagevirkende kraft, jf. SEL § 4, stk. 4.

Derimod anerkendes det i praksis, at indehaveren af en personligt ejet virksomhed kan foretage

en skattepligtig virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft, når overtagelsen sker til et

nystiftet selskab ved apportindskud og hvori stifteren bliver hovedaktionær.

5.1.3 Regnskabsår

Selskabets første regnskabsår skal løbe fra skæringsdatoen for den i forbindelse med stiftelsen

udarbejdede åbningsbalance. Skæringsdatoen for åbningsbalancen skal ligge efter udløbet af

14 Før indførelsen af kravet i 1999 havde virksomhedsejere reelt mere end 6 måneder til endeligt at beslutte, omet selskab skulle stiftes med tilbagevirkende kraft. I dag vil et selskab under alle omstændigheder skulleregistres/anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter stiftelsesdokumentetsunderskrivelse, sker dette ikke, anses stiftelsen for bortfaldet.15 Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 339 af 16. maj 2001 og har virkning for selskabsstiftelser, der finder stedden 1. januar 2001 eller senere.16 Ved indførsel af selskabsloven er der åbnet mulighed for stiftelse af et selskab med indtil 12 månedersregnskabsmæssig tilbagevirkende. SEL § 4, stk. 4, begrænser dermed den selskabsretlige mulighed for at stiftemed tilbagevirkende kraft, idet hjemlen i skatteretlig henseende alene er 6 måneder.
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ejerens sidste normale indkomstår, typisk kalenderåret. Ønskes en virksomhedsomdannelse

gennemført med tilbagevirkende kraft, eksempelvis i maj måned, kan skæringsdatoen således

tidligst være den 1. januar. Det første regnskabsår kan højst udgøre 18 måneder, jf. ÅRL, § 15, stk.

2.

5.1.4 Vederlag i aktier

Ved omdannelsen af en virksomhed til et selskab vederlægges overdragelsen dels ved, at selskabet

overtager eksisterende gældsposter dels med aktier samt eventuelle gældsbreve og pantebreve.

Når salgsavancen opgøres, skal ejeren kun optage modtagne gældsbreve og pantebreve til

kursværdi. Kursnedskrivningen reducerer eventuelle skattepligtige avancer. Det er en betingelse

for kursnedskrivningen, at der er truffet endelig aftale om forrentnings- og afdragsvilkår. Såfremt

en sådan aftale ikke er truffet, betragtes mellemværende som et anfordringstilgodehavende. Et

anfordringstilgodehavende giver ikke ret til kursnedslag.

Virksomhedsejeren kan vælge at få udbetalt sit vederlag som løbende ydelser, som er

karakteriseret, ved at der hersker usikkerhed med hensyn til ydelsens varighed og/eller størrelse,

dog er de løbende betalinger beregnet som renter og afdrag.

5.2 Del konklusion

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse foretages værdiansættelsen til handelsværdier, hvor

den udskudte og latente skat realiseres. Selskabet kan foretage skattemæssige af- og

nedskrivninger på de handelsværdier, der er anvendt ved omdannelsen. Ejeren af virksomheden

bliver ved salg til selskabet likviditetsmæssigt påvirket af omdannelsen, idet den udskudte og

latente skat realiseres. Krav om reel virksomhed samt rette indkomst modtager skal være opfyldt

for at lave virksomhedsomdannelsen. Det er muligt at lave omdannelsen med tilbagevirkende

kraft, dog maks. 6 måneder. Senest 1 måned efter omdannelsen skal der indsendes en genpart af

dokumenterne der kræves til en virksomhedsomdannelse til SKAT. Vedrørende regnskabsåret, så
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skal skæringsdatoen for åbningsbalancen ligge efter udløbet af ejerens normale indkomst år,

typisk kalenderåret. Ved omdannelsen vederlægges overdragelsen dels ved, at selskabet overtager

eksisterende gældsposter dels med aktier eller anparter samt eventuelle gældsbreve eller

pantebreve.
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6. Skattefri virksomhedsomdannelse

Ønsker en virksomhed at foretage en skattefri omdannelse, anvendes lov om skattefri

virksomhedsomdannelse. Ved at gøre dette, giver loven mulighed for at omdanne en personligt

dreven virksomhed til et selskab med skattemæssige succession. Ved succession indtræder

selskabets skattemæssigt i den tidligere ejers sted. Fortjeneste beskattes efterfølgende, når

aktiverne eller de nyerhvervede aktiver afhændes.

Omdannelsen kan foretages enten til et nystiftet selskab eller til et eksisterende selskab, der ikke

tidligere har haft erhvervsmæssig aktivitet, og selskabet kapital har siden stiftelsen henstået som

ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut (skuffeselskab), jf. VOL § 1, stk. 2. I dag kan et

selskab stiftes online hos Erhvervsstyrelsen, hvorfor der ikke længere er megen anvendelse af

skuffeselskaber.

Bestemmelserne om, at selskabet ikke tidligere må have haft erhvervsmæssig aktivitet, er

begrundet i, at virksomhedens overskud efter omdannelsen ikke skal kunne udlignes i det

modtagne selskabs eventuelle skattemæssige underskud.

6.1 Omdannelse ved nuværende beskatning efter personskatteloven

I de efterfølgende afsnit vil generelle regler og betingelser blive gennemgået for at omdanne en

virksomhed skattefrit. De specifikke regler ved anvendelse af virksomheder, der har anvendt

virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, vil blive behandlet under de respektive afsnit.

For at omdanne til et selskab skattefri er der knyttet 8 væsentlige betingelser jf. VOL § 2:

1. Ejeren skal være fuld skattepligtig.

2. Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages.

3. Vederlag skal ydes i aktierne/anparter.

4. Værdien af aktiverne.

5. Der skal ske udligning af negativ anskaffelsessum/indskudskonto.
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6. Tilbagevirkende kraft og anmeldelse.

7. Der skal afsættes udskudt skat.

8. Flere ejere.

Hvis der gennemføres en virksomhedsomdannelse, hvor ikke alle betingelserne opfyldes,

medfører det ikke at omdannelsen bortfalder, men derimod at den påtænkte skattefrie

virksomhedsomdannelse i stedet bliver en skattepligtig virksomhedsomdannelse.

6.1.1 Ejeren skal være fuld skattepligtig

Det er en forudsætning17, at ejeren på tidspunktet for omdannelsen er undergivet fuld skattepligt

til Danmark i henhold til KSL § 1, hvor personer skal have bopæl i landet18, opholde sig i landet

mere end 180 dage af gangen og være dansk statsborger eller i henhold til DBL § 1, stk. 2, hvor

anvendelsen af reglerne kan finde sted på trods af en person afgår ved døden, overgår

skattepligten til dødsboet. Det er derfor ikke muligt at omdanne virksomheder, hvor ejeren alene

er begrænset skattepligtig til Danmark.

6.1.2 Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages

Kriteriet for omdannelse er, at alle erhvervsmæssige aktiver og passiver skal overdrages jf. VOL §

2, stk. 1, nr. 219.

Ejendomme, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, kan overdrages til selskabet.

Ejendommen kan endvidere udgøre en selvstændig virksomhed, uanset at ejendommen bliver

selskabets eneste aktiv. Mulighed for selvstændig virksomhed medfører, at ejendommen helt kan

holdes uden for omdannelsen.

17 Kilde: Michael Serup, Generationsskifte – omstrukturering, side 525.18 http://tax.dk/jv/cf/C_F_1_1.htm19 Kilde: Michael Serup, Generationsskifte – omstrukturering, side 531.
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Ved vurdering af aktiver og passiver, som er erhvervsmæssige, kan tages udgangspunkt i de

tidligere udarbejdet regnskaber for virksomheden, herunder eventuelle udarbejdede indkomst- og

formueopgørelser.

Blandede benyttet aktiver skal som hovedregel overdrages til selskabet. Såfremt virksomheden

har indeholdt en blandet benyttet ejendom gælder en undtagelse20. Virksomhedsejeren kan

bestemme, hvorvidt ejendommen skal overdrages til selskabet. Dette gælder for hele

ejendommen, uanset den blandede benyttelse.

6.1.3 Vederlag skal ydes i aktierne/anparter

Hele vederlaget skal ydes i form af aktiver eller anparter i et bestående selskab eller eventuelt et

skuffeselskab, jf. indledning til kapitel 6.

Vederlaget kan ske i form af overkursbeløb. Fordelen ved at vederlæggelsen kan ske i form af

overkurs, er at beløbet vil være en fri reserve i kapitalselskaber. Hvis man derimod binder

vederlaget i selskabskapitalen, er det en bunden reserve, hvor der ikke kan udbetales udbytte fra.

Ifølge VOL § 2, stk. 1, nr. 3 skal hele vederlaget for virksomheden ydes i form af aktier eller

anparter ved, at værdien af aktierne eller anparterne i et bestående selskab forøges som følge af

omdannelsen.

Ifølge lovændring om skattefri virksomhedsomdannelse i 1999 er bestemmelserne i VOL § 2, stk. 1,

nr. 3 ikke til at hindre for, at en omdannelse til et nystiftet selskab kan ske til overkurs på samme

måde som ved omdannelse til et eksisterende selskab.

20 Kilde: Michael Serup, Generationsskifte – omstrukturering, side 533.
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Tidligere var der mulighed for at en del af vederlaget (maks. 25 %) blev erlagt i form af et

tilgodehavende21. Dette tilgodehavender kunne efterfølgende trækkes ud af virksomheden

skattefrit, såfremt aktierne ikke blev afstået kort efter omdannelsen.

Afskaffelsen af tilgodehavende kan give anledning til visse problemer i praksis. Ofte sker

omdannelsen med tilbagevirkende kraft og virksomhedsejeren har trukket midler ud af

virksomheden som privat hævet, blandt andet betalte B-skatter. Disse hævninger kunne tidligere

modregnes i tilgodehavendet, men må nu optages som ulovligt aktionærlån, indbetales eller

indberettes som løn til hovedaktionæren. Afskaffelsen af tilgodehavende er begrundet i, at

hensigten med successionsreglerne er, at hele virksomheden overgår til selskabet. Ikke kun en

”udtyndet” virksomhed.

6.1.4 Værdien af aktierne

Aktiernes anskaffelsessum opgøres som den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og

passiver på omdannelsesdagen. Aktiver og passiver opgøres til handelsværdier med fradrag af

skattepligtig fortjeneste.

Såfremt handelsværdien medfører et skattemæssig tab, vil den skattemæssige værdi blive ansat til

handelsværdien. Dette medfører, at et skattemæssigt tab ikke skal tillægges handelsværdien. Tab

kan opstå på baggrund af hensættelser til tab på debitorer, hensættelse til garantiarbejder, ej

foretagne skattemæssige afskrivninger, hvormed handelsværdien bliver mindre end den

skattemæssige værdi mv.

Værdiansættelsen af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver, jf. VOL § 4,

stk. 2, tager udgangspunkt i nedenfor beskrevet principper22:

21 Kilde: Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 145.22 Kilde: Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 158.
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- Goodwill (anskaffet eller oparbejdet): Handelsværdien minus skattepligtig fortjeneste.- Driftsmidler: Handelsværdien minus skattepligtige fortjeneste. En eventuel negativ saldo

på driftsmiddelkontoen i den personlig ejede virksomhed kan overføres til selskabet.- Blandede driftsmidler: Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste.- Varelager: Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste. I realiteten den skattemæssige

bogførte værdi.- Fast ejendom: Handelsværdi (kontantværdi) minus skattepligtig fortjeneste omfatter

eventuelle genvundne afskrivninger på bygninger og installationer samt en eventuel

fortjeneste på den fasteejendom ved omdannelsen opgjort efter

ejendomsavancebeskatningsloven. Som udgangspunkt vil seneste ejendomsvurdering

kunne anvendes som handelsværdi.- Debitorer: Handelsværdien minus skattepligtig fortjeneste. Dette vil i almindelighed svare

til skattemæssigt bogførte værdier pålydende minus eventuelle skattemæssige

nedskrivninger for konstaterede tab eller sandsynliggjorte tab.- Værdipapir:

o Aktier: Handelsværdi (kursværdi) minus skattepligtig fortjeneste opgjort efter ABL.

o Obligationer og pantebreve: Handelsværdi, det vil sige kursværdi minus skattepligtig

fortjeneste opgjort efter KGL.

o Igangværende arbejder: Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste. I realiteten

den skattemæssige bogførte værdi.

Eftersom opgørelsen foretages aktiv for aktiv, kan et forventet tab ikke modregnes i en forventet

fortjeneste på et andet aktiv. Såfremt der forventes tab, kan det anbefales at sælge aktivet inden

omdannelsen, dog skal de aktiver og passiver, der overdrages, stadig udgøre en virksomhed.

6.1.5 Der skal ske udligning af negative anskaffelsessum / indskudskonto

Der blev i det oprindelige lovforslag foreslået, at midler fra lån optaget i virksomheden skulle

overdrages til selskabet ved omdannelsen eller omvendt holdes udenfor omdannelsen sammen
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med lånet, såfremt midlerne var forbrugt af ejeren eller til private formål. Dette ville medføre, at

ejere ville blive behandlet forskelligt alt efter, hvordan de havde valgt at finansiere deres

virksomhed.

Ved at forhindre ejeren i, at optage lån i virksomheden lige inden omdannelsen og samtidigt holde

midlerne uden for omdannelsen, ville ejerne, som inden omdannelsen helt eller delvist havde

drevet virksomheden ved hjælp af selvfinansiering, blive stillet dårligere end ejere, der helt eller

delvist havde benyttet sig af lånefinansiering23.

Dette har medført bestemmelserne om, at aktierne eller anparternes anskaffelsessum ikke må

være negative, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, dels en bestemmelse om, at en eventuel negativ

indskudskonto skal udlignes inden omdannelsen, se, jf. VSL § 16, stk. 2.

Såfremt ejeren året før omdannelsen har anvendt virksomhedsordningen gælder visse

undtagelsesbestemmelser. Se nærmere om dette i kapitel 6.4.

6.1.6 Tilbagevirkende kraft og anmeldelse

Senest 1 måned efter omdannelsen skal der indsendes genpart af dokumenter, der i henhold til

selskabslovgivningen er udarbejdet (stiftelsesdokument, vedtægter, evt. protokollat for stiftende

generalforsamling, revideret åbningsbalance, vurderingsberetning samt opgørelse over

aktiernes/anparternes anskaffelsessum). Endvidere skal der til den skatteansættende myndighed

også indsendes dokumentation for at omdannelsen er registret/anmeldt til registrering hos

Erhvervsstyrelsen.

23 Kilde: Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 147.
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6.1.7 Der skal afsættes udskudt skat

Der skal afsættes udskudt skat i åbningsbalancen jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 7 vedrørende den skat, der

udskydes i forbindelse med virksomhedsomdannelsen24.  Indtil 1999, hvor der blev lavet en

bestemmelse der blev indsat ved lovændring i 1999, var det i overensstemmelse med

årsregnskabslovens regler at vælge om den udskudte skat skulle hensættes i åbningsbalancen eller

blot medtages i en note til åbningsbalancen. Årsagen for at indsætte denne bestemmelse om, at

udskudt skat skal hensættes, er at sikre, at åbningsbalancen giver et mere retvisende billede af

selskabets aktiver og passiver, herunder fremtidige skatteforpligtelser.

Det kan give anledning til problemer, hvis der skal afsættes udskudt skat på en fast ejendom.

Udskudt skat beregnes som den forventede afregning af skat som følge af udligning mellem den

bogførte værdi og den skattemæssige værdi ved fremtidigt salg. Udskudt skat på ejendomsavancer

skal afsættes under hensyntagen til, hvornår ejendommene forventes afhændet og ikke på

baggrund af en præcis opgørelse på omdannelsesdagen.

Ejeren kan have et uudnyttet underskud i den personlige virksomhed ved omdannelsen. Dette

uudnyttet underskud kan ikke bringes til fradrag ved opgørelsen af selskabets skattepligtige

indkomst, jf. VOL § 8, stk. 1. Uudnyttet kildeartsbegrænsede (ejendomstab mv.) tab kan ligeledes

ikke fremføres til selskab, jf. VOL § 8, stk. 2.

Virksomhedsejeren kan altid anvende de uudnyttede underskud personligt, såfremt han kan skabe

fremtidige indkomster, hvori underskuddene kan modregnes.

Såfremt der er uudnyttet underskud, som virksomhedsejeren ikke kan udnytte personligt, bør det

vurderes, hvorvidt disse tab eventuelt skal udnyttes ved at gennemføre en hel eller delvis

virksomhedsomdannelse.

24 Kilde: Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 152.
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Selskabsskattesatsen er gradsvis nedsat fra 25 % i 2013 til 24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 og 22 % i

2016 og fremefter25. Dette er en del af en vækstplan i Danmark som folketinget har vedtaget, som

har start fra år 2014. Skattesatsen for virksomheder, der drives i virksomhedsordningen,

nedsættes tilsvarende. Nedsættelsen har betydning for, hvordan den udskudte skat skal indregnes

i regnskabet samt åbningsbalancen ved virksomhedsomdannelse.

Da det er en gradvis nedsættelse af skattesatsen over de næste par år, skal det beregnes hvor

meget af den udskudte skat, det forventes at blive realiseret i de forskellige år, med de forskellige

skattesatser i henholdsvis år 2014, 2015 samt 2016 og fremefter. Ved beregningen, skal den for

hvert år gældende skattesats benyttes til indregningen.

6.1.7.1 Eksempel A – Betydningen af gradvis nedsættelse af skattesatsen med hensyn til udskudt

skat.

Eksemplet omhandler en virksomhed med følgende forudsætninger:- Virksomheden har et skattemæssigt afskrivningsberettiget aktiv.- Aktivet har en regnskabsmæssig værdi på kr. 200.000 og en skattemæssig værdi på kr.

150.000. Dermed er den skattepligtige midlertidige forskel lig kr. 50.000 pr. 31.12.2013,

hvor skattesatsen er 25 % kr. 12.500.- Restlevetiden for aktivet er 20 år, dermed er der en årlig regnskabsmæssig afskrivning på

kr. 10.000, da scrapværdien herefter er kr. 0.- Anskaffelsessummen var kr. 600.000, hvilket også er det skattemæssige

afskrivningsgrundlag, som afskrives linæret med 5 % pr. år, indtil aktivet er nedskrevet til

kr. 0.- Aktivet er skattemæssigt fuldt afskrevet i år 2018.

25 Kilde: PWC, Regnskabshåndbogen 2014, side 498.
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Skattemæssige Regnskabsmæssige Midlertidig Skattesats Udskudt
År afskrivninger afskrivninger forskel for året skat

2014 600 * 5 % = 30 200/20=10 20 24,50% 4,9
2015 600 * 5 % = 30 200/20=10 20 23,50% 4,7

2016-2018 600 * 5 % = 30 200/20=10 20 * 3 22,00% 13,2
2019-2033 600 * 0 % = 0* 200/20=10  -10 * 15 22,00% -33,0

I alt -10,2

Ud fra eksempel A kan det konstateres, at der er en udskudt skatteforpligtelse på aktivet kr.

10.200 ved den gradvise nedsættelse af skattesatsen. Dette giver en indtægt på kr. 2.300 i forhold

til beregning af den udskudte skatteforpligtelse med 25 %, som var gældende indtil den

31.12.2013.

6.1.8 Flere ejere

Der er ikke længere krav om, at samtlige ejere bliver hovedaktionær i selskabet26. Tidligere skulle

ejeren af virksomheden modtage samtlige aktier. Såfremt der var flere ejere27, skulle de

pågældende eje i samme forhold, som de ejede virksomheden. Omdannelsen kunne ikke ske

skattefrit ved at omdanne til et selskab, der i forvejen ejedes af andre end virksomheds ejere, eller

andre samtidigt tegnede en andel af det modtagende selskabs aktiekapital.

Begrundelsen var oprindeligt, at selskabet indtrådte i den tidligere ejers skattemæssige stilling,

hvorfor det ikke skulle være nødvendigt med at få tilført yderligere kapital fra andre ejere.

Bestemmelsen virkede unødvendig. Der var ikke hjemmel til at hindre en efterfølgende nytegning

af aktier i selskabet, uanset bestemmelsen om at ejeren ikke længere var eneaktionær.

26 Kilde: Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 153.27 Kilde: Michael Serup, Generationsskifte – omstrukturering, side 542.
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For at undgå at passiv virksomheder med særligt skattebegunstigede regler bliver omdannet

skattefrit, er der i VOL § 1, stk. 1., stillet krav om, at alle interessenterne skal være fysiske

personer, for at virksomhedsomdannelsen kan finde anvendelse.

For at sikre et entydigt successionsgrundlag kræves det, at samtlige ejere af virksomheden

anvender reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse28.

Overstående indebærer ikke, at der er krav om ensartet afskrivningsgrundlag29. Dette var ellers

tidligere gældende. I stedet er der indført bestemmelser om fordeling og udligning af udskudt

skat, jf. VOL § 2, stk. 3.

6.1.8.1 Eksempel B - udligning ved omdannelse med flere ejere.

Når der er flere ejere, skal der ske udligning af udskudt skat ved omdannelse, såfremt den

beregnede skat fordeler sig anderledes på ejerne end ved ejernes ejerandele af virksomheden. De

interessenter, der har afskrevet mest, skal indbetale forskellen til selskabet.

Indbetalingen til selskabet skal medtages som et aktiv i åbningsbalancen og skal være foretaget

forud for omdannelsestidspunktet. Der er ingen skattemæssige konsekvenser for selskabet eller

indbetaler i forbindelse med indbetalingen. Beløbet tillægges aktierne anskaffelsessum.

Efterfølgende eksempel viser udligning ved omdannelse, når Hansen, Jensen og Sørensen har

afskrevet forskelligt på driftsmidler.

28 Der er særlige regler for virksomheder omfattet af tonnagebeskatning, som ikke omhandles nærmere i denneopgave.29 Kilde: Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 153.
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Hansen Jensen Sørensen Totalt
1 Ejerandel 20% 30% 50% 100%
2 Driftsmidler 100.000 150.000 250.000 500.000
3 Skattemæssige værdi 40.000 50.000 75.000 200.000
4 Gæld 30.000 45.000 75.000 150.000
5 Udskudt skat 13.200 22.000 38.500 73.700
6 Andel af virksomhedens indre værdi 56.800 83.000 136.500 276.300
7 Andel udskudt skat af driftsmidler 13,20 14,67 15,40 14,74
8 Udligningsprocent - 1,47 2,20
9 Udligningsbeløb - 2.200 5.500 7.700

10 Egenkapital 56.800 85.200 142.000 284.000

11 Skattemæssige værdi af driftsmidler 40.000 50.000 75.000 200.000
12 Gæld 30.000 45.000 75.000 150.000
13 Udligningsbeløbet - 2.200 5.500 7.700
14 Aktiernes anskaffelsessum 10.000 7.200 5.500 57.700

Det kan ud fra eksemplet konstateres, at Hansens udskudte skat udgør 13,20 % at driftsmidlernes

værdi, Jensens 14,67 % og Sørensens 15,40 %. Jensen og Sørensen skal udligne kr. 2.200 og kr.

5.500, hvilket svarer til 1,47 % og 2,20 % af driftsmidlernes værdi på henholdsvis kr. 150.000 og kr.

250.000. Udskudt skat er opgjort ud fra en skattesats på 22 %.

Der er ifølge VOL § 2, stk. 2, nr. 1 og 2 bestemmelser om, at alle ejerne skal have anvendt samme

regnskabsperiode, gældende for indkomståret forud for omdannelsen30. Endvidere skal ejerne

vederlægges i forhold til deres andele i den eksisterende virksomhed, jf. VOL § 2, stk. 2. Nr. 3.

Ved ønske om at skattefri omdannelse skal betingelserne nøje iagttages. Såfremt betingelserne

ikke overholder, eller en af betingelserne glemmes, kan omdannelsen ikke omgøres. Det nye

selskab er stiftet, og konsekvensen bliver, at omdannelsen er skattepligtig.

30 Kilde: Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 153.



VirksomhedsomdannelseUdarbejdet af Tamara Lund Hansen

Side 53 af 76

6.2 Eksempel 1 – Skattefri virksomhedsomdannelse, når PSL tidligere har været

anvendt, skattefri virksomhedsomdannelse.

For at anskueliggøre forskellen mellem omdannelse af virksomhed drevet i personligt til et selskab,

er de efterfølgende afsnit opdelt i praktiske regneeksempler:- når personskatteloven har været anvendt og omdannelse er skattefri,- når personskatteloven har været anvendt og omdannelse er skattepligtig,- når virksomhedsordningen har været anvendt (ejendom holdes udenfor omdannelsen) og- når virksomhedsordningen har været anvendt (ejendom medtages i omdannelsen).

Eksemplerne er valgt for at analysere på forskellen mellem at foretage en

virksomhedsomdannelse skattefrit og skattepligtigt, hvor især likviditetseffekten har stor

indflydelse. Endvidere er der stor forskel på aktierne anskaffelsessum alt efter, om

virksomhedsordningen tidligere har været anvendt eller ej. Endelig er eksemplet med

ejendommen medtaget, for at analysere på effekten af, at holde en ejendom udenfor

omdannelsen. Dette sammenholdes med omdannelse, hvor virksomhedsordningen tidligere har

været anvendt, men uden omdannelse af ejendom.

Nærværende eksempel omhandler en virksomhed med følgende forudsætninger:- Personskatteloven har tidligere været anvendt- Omdannelsen foretages som en skattefri virksomhedsomdannelse- Person, der i skattemæssige henseende, driver flere virksomheder. Personen driver den

primære virksomhed og flere udlejningsvirksomheder.- Den primære virksomhed omdannes, mens udlejningsvirksomhederne fortsat drives i

personligt regi.- Tidligere købt goodwill opgjort efter skattemæssige værdier udgør kr. 400.000 (restværdi).

Såfremt virksomheden sælges til handelsværdi er goodwill kr. 4.000.000.- Driftsmidler har en bogført værdi på kr. 40.000 og en skattemæssige værdi på kr. 60.000.

Såfremt driftsmidlerne skulle sælges til handelsværdier ville prisen udgøre kr. 275.000.- Den fremtidlige skatteprocent er 22 %.
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- Virksomheden omdannes den 1/1 2017.

Bogført Skattemæssig Handels- Skatte- Anparternes
Note værdi værdi værdi værdi anskaffelsessum

Aktiver:
1 Ejendomme 2.500.000

Godwill 400.000 4.000.000 400.000 400.000
2 Driftsmidler 40.000 60.000 275.000 60.000 60.000

Debitorer 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Likvider/værdipapir 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Aktiver i alt 3.990.000 1.910.000 5.725.000 1.910.000 1.910.000

Gæld:
1 Prioritetsgæld 2.000.000

Diverse gæld 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
2 Udskudt skat 839.300

Gæld i alt 2.800.000 800.000 1.639.300 800.000 800.000

Egenkapital 1.190.000 4.085.700 1.110.000

Fordeling af nettoformue:
Anpartskapital 50.000
Overkurs 4.035.700
Nettoformue 4.085.700

Noteforklaring:
1 Ejendomme fortsætter som selvstændig virksomhed, hvorfor denne ikke medtages i omdannelsen.

2 Værdi af driftsmidler til anparternes anskaffelsessum opgøres som følger:
Salgssum til handelsværdi 275.000
Skattemæssig restsaldo 60.000
Genvinst ved salg 215.000

Salgssum til handelsværdi 275.000
Genvinst ved salg 215.000

60.000

3 Vedrører ejendommene, hvorfor de ikke skal med i omdannelsen.

4 Udskudt skat kan opgøres som følger:
Aktiver til handelsværdier 5.725.000
Aktiver til skattemæssige værdier 1.910.000

Grundlag til udskudt skat 3.815.000

22% af grundlag til udskudt skat 839.300

Balance pr. 31/12 2016 Selskabets åbningsbalance
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6.3 Eksempel 2 – Virksomhedsomdannelse, når PSL tidligere har været anvendt,

skattepligtig virksomhedsomdannelse.

I forhold til eksempel 1 i kapitel 6.2 er eneste forskel, at omdannelsen foretages skattepligtigt.

Det er i eksemplet om skattepligtig virksomheds omdannelse antaget at:- AM udgør 8 %.- Kommuneskatten udgør 23 %.- Sundhedsbidrag udgør 6 %.- Bundskatten udgør 5,83 %.- Topskatten udgør 15 %.- Bundfradrag er 421.000 kr.- Personfradraget udgør 42.000 kr.- Det er dog også i eksemplet antaget at ejeren ingen andre indtægter har, på trods af

udlejningsvirksomhederne.

Handelsværdi 5.725.000
Skatteværdi 1.910.000
Personlig indkomst 3.815.000

Personlig indkomst 3.815.000

AM, 8 % 305.200
Skattepligtig indkomst 3.509.800
Skattepligtig indkomst inkl. beskæftigelsesbidrag (22.300) 3.487.500
Kommuneskat, 23 % 802.125
Sundhedsbidrag, 6 % 209.250
Bundskat, 5, 83 % 204.621
Topskat, 15 % af skattepligtig inkl. bundfradrag 421.000 463.320
I alt før person fradrag 1.679.316
Personfradrag (23+6+5,83 = 34,83 % ) 14628,6
Skat eksl. AM 1.664.688
Skat i alt 1.969.888
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Dermed kan det konstateres, at der ved at en skattepligtig virksomhedsomdannelse kræves en

likviditet, der rækker til at betale en skat på kr. 1.969.888. Da dette for de fleste er en udgift af en

betydelig størrelse, kan det ofte i lignende situationer være en fordel at anvende skattefri

virksomhedsomdannelse.

Som kompensation for den betalte skat her og nu modtager selskabet et højere

afskrivningsgrundlag de næste mange år. Tilbagediskonteringen af det højere afskrivningsgrundlag

giver dog en større udgift over tid end ved skattefri virksomhedsomdannelse. Dette medfører, ved

ovennævnte situation, at det er fordelagtigt med skattefri virksomhedsomdannelse både

likviditetsmæssigt og driftsmæssigt.

6.4 Eksempel 3 - Omdannelse ved nuværende beskatning efter

virksomhedsordningen (ejendom holdes udenfor omdannelsen)

Bestemmelserne vedrørende skattefri virksomhedsomdannelse efter PSL er også gældende, når

ejeren tidligere har drevet sin virksomhed i virksomhedsordningen. Der er dog yderligere

bestemmelser vedrørende omdannelsen, når ejeren tidligere har anvendt virksomhedsordningen.

Det kan være lettere at identificere erhvervsmæssige aktiver og passiver, når

virksomhedsordningen anvendes. Aktiver og passiver, der tidligere har været inddraget under

denne ordning, skal overdrages til selskabet, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, såfremt anskaffelsessummen

på aktierne bliver negativ.

Såfremt virksomhedsomdannelsen ikke omfatter alle erhvervsmæssige aktiver og passiver hos

ejeren, eller der alene sker omdannelse af en ud af flere virksomheder, medfører omdannelsen

ikke ophør med virksomhedsskatteordningen.

I virksomhedsordningen er beløb hensat til senere faktisk hævning og indestående på

mellemregningskontoen kendetegnet ved, at beløbene ikke betragtes som en del af

virksomhedsøkonomien, men som en del af ejeren privatøkonomi.
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Ejeren af en virksomhed omfattet af virksomhedsordningen kan vælge, at beløb hensat til senere

hævning skal holdes uden for en omdannelse. Denne hensatte hævning skal dog være trukket ud

før omdannelsen.

Indestående på mellemregningskontoen kan holdes uden for omdannelsen.

Udbetales hensat til senere hævning eller indestående på mellemregningskontoen ikke inden

omdannelsen, anses ejeren for at have indskudt et yderligere beløb som egenkapital, som ikke er

skattepligtigt for selskabet, men forøger anparternes/aktiernes anskaffelsessum.

Hæver ejeren mere end indestående på disse konti, anses de overskydende hævninger for

foretaget i selskabet, når de kan henføres til virksomheden, der omdannes.

Ejere omfattet af virksomhedsordningen skal udligne en eventuel negativ indskudskonto inden

omdannelsen ved at overføre et beløb til virksomheden, der gør, at indestående på

indskudskontoen bliver nul eller positiv. Udligningen af indskudskontoen sker i perioden fra

indkomstårets udløb til omdannelsen af virksomheden finder sted. Beløbet anses for indskudt på

indskudskontoen med virkning fra udløbet af året før omdannelsesåret. Såfremt indskudskontoen

ikke bliver udlignet, vil omdannelsen være skattepligtig.

Ved overdragelse af en eller flere virksomheder kan ejeren vælge at nedsætte aktierne eller

anparternes anskaffelsessum med en andel af indestående på kontoen for opsparet overskud

svarende til forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret

forud for omdannelsesåret, der kan henføres til den afstående virksomhed og hele

kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret, jf. JV C.C.7.2.8.

Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor brøken var forholdet mellem kontantværdien af

vederlaget for den omdannede virksomhed og kapitalafkastet for samtlige virksomheder ved

udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret.
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Når kapitalafkastgrundlaget er negativt, kan aktierne eller anparternes anskaffelsessum reduceres

med hele det opsparede overskud, såfremt kapitalafkastgrundlaget vedrørende den omdannede

virksomhed er større (mindre negativ) end det samlede kapitalafkastgrundlag. Ingen del af det

opsparede overskud kan derimod henføres til aktierne eller anparternes anskaffelsessum, når det

modsatte er gældende.

Efter den tidligere bestemmelse i VOL § 4, stk. 5, medregnes en eventuel negativ anskaffelsessum

for aktierne eller anparterne ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved

afståelse af de pågældende aktier eller anparter.

I de tilfælde, hvor der sker en afståelse af aktierne eller anparterne til det selskab, der har udsted

aktierne, eller der sker en nedsættelse af aktierne- eller anpartskapitalen, forhøjes henholdsvis

afståelsessummen og udligningen med et beløb, svarende til den negative anskaffelsessum.

Fortjeneste beskattes som aktieindkomst.

I TfS 1997.761 har Landskatteretten fastslået, at en negativ anskaffelsessum ikke skulle gøres til

genstand for beskatning i forbindelse med en kapitalnedsættelse, der var omfattet af LL § 16 A,

men som blev gennemført som aktieindkomst.

Den nuværende VOL § 4, stk. 431 udtrykker nu klart, at der skal ske beskatning af den negative

anskaffelsessum, selv om afståelsessummen efter LL § 16 B eller det udloddede beløb efter LL § 16

A udgør kr. 0. PSL § 4 a henviser til VOL § 4, stk. 4 og fastslår, at den negative anskaffelsessum

beskattes som aktieindkomst svarende til en eventuel afståelsessum eller udlodning fra selskabet.

I forhold til eksempel 1 er der yderligere tilført konto for opsparet overskud, da virksomheden

befinder sig i virksomhedsordningen:

31 Kilde: Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Lisselotte Madsen, Lærebog om indkomstskat, side 911.
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- Virksomhedsskattelovens regler anvendes, og der er gennem årene opbygget en konto for

opsparet overskud på kr. 2.300.000.

Bogført Skattemæssig Handels- Skatte- Anparternes
Note værdi værdi værdi værdi anskaffelsessum

Aktiver:
1 Ejendomme 2.500.000

Goodwill 400.000 4.000.000 400.000 400.000
2 Driftsmidler 40.000 60.000 275.000 60.000 60.000

Debitorer 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Likvider/værdipapirer 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Aktiver i alt 3.990.000 1.910.000 5.725.000 1.910.000 1.910.000

Gæld:
3 Prioritetsgæld 2.000.000

Diverse gæld 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
4 Udskudt skat 839.300

Gæld i alt 2.800.000 800.000 1.639.300 800.000 800.000

Egenkapital 1.190.000 4.085.700 1.110.000

5 Konto for opsparet overkud 2.300.000 -1.226.667

Fordeling af nettoformue:
Anpartskapital 50.000
Overkurs 4.035.700

6 Nettoformue 4.085.700 -116.667

Balance pr. 31/12 2016 Selskabets åbningsbalance
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Noteforklaring:
1 Ejendomme fortsætter som selvstændig virksomhed, hvofor denne ikke medtages i

omdannelsen.

2 Værdi af driftsmidler til anparternes anskaffelsessum opgøres som følger:
Salgssum til handelsværdi 275.000
Skattemæssig restsaldo 60.000
Gevinst ved salg 215.000

Salgssum til handelsværdi 275.000
Gevinst ved salg 215.000

60.000

3 Vedrører ejendommene, hvorfor de ikke skal med i omdannelsen.

4 Udskudt skat kan opgøres so følger:
Aktiver til handelsværdier 5.725.000
Aktiver til skattemæssige værdier 1.910.000
Grundlag til udskudt skat 3.815.000

22% af grundlag til udskudt skat 839.300

5 På konto for opsparet overskud står kr. 2.300.000. Dette beløb skal fordeles mellem
de to nye virksomheder, dels den omdannede virksomhed, dels udlejningsvirksomheden.
Dette gøres på grundlag af kapitalafkastgrundlaget. Grundlaget har hidtil været fordelt
som følgende:

Kapitalafkastgrundlag ejendomme 700.000
Kapitalafkastgrundlag anden virk. 800.000

1.500.000

Forholdsmæssigt for anden virksomhed tages 800/1500 af konto for opsparet overskud.
Dette giver kr. -1.226.667.

6 Anskaffelsessummen opgøres somfølgende:
Aktiver i alt 1.910.000
Gæld i alt -800.000
Konto for opsparet overskud -1.226.667

-116.667

Der er intet til hinder for, at anskaffelsessummen for anparterne kan være negativ, når
blot anskaffelsessumen før konto for opsparet overskud er positiv, når virksomheds-
ordningen har været anvendt.
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Da anparternes anskaffelsessum er opgjort efter VOL § 4, stk. 2-4 ikke er negative må

anskaffelsessummen efter korrektion af konto for opsparet overskud godt være negativ. Der er

derfor ikke krav om, at ejendommene overdrages, uanset at ejendommene tidligere har været

inddraget under virksomhedsordningen.

6.5 Eksempel 4 – skattefri virksomhedsomdannelse, når VSL tidligere har været

anvendt. Endvidere er ejendomme medtaget i omdannelsen.

I forhold til eksempel 3, er ejendommen nu medtaget i omdannelsen.

Bogført Skattemæssig Handels- Skatte- Anparternes
Note værdi værdi værdi værdi anskaffelsessum

Aktiver:
1 Ejendomme 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Goodwill 400.000 4.000.000 400.000 400.000
2 Driftsmidler 40.000 60.000 275.000 60.000 60.000

Debitorer 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Likvider/værdipapirer 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Aktiver i alt 3.990.000 1.910.000 8.225.000 1.910.000 4.410.000

Gæld:
3 Prioritetsgæld 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Diverse gæld 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
4 Udskudt skat 839.300

Gæld i alt 2.800.000 800.000 3.639.300 800.000 2.800.000

Ejenkapital 1.190.000 4.585.700 1.610.000

Konto for opsparet overskud 2.300.000 -2.300.000

Fordeling af nettormue: 50.000
Anpartskapital 4.535.700
Overkurs 4.585.700 -690.000

5 Nettoformue

Balance pr. 31/12 2016 Selskabets åbningsbalance
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Noteforklaring:
1 Ejendomme medtages i omdannelsen

2 Værdi af driftsmidler til anparters anskaffelsessum opgøres som følger:
Salgssum til handelsværdi 275.000
Skattemæssig restsaldo 60.000
Gevinst ved salg 215.000

Salgssum til handelsværdi 275.000
Gevinst ved salg 215.000

60.000

3 Vedrører ejendommene.

4 Udskudt skat kan opgøres som følger:
Aktiver til handelsværdier 5.725.000
Aktiver til skattemæssige vædier 1.910.000
Grundlag til udskudt 3.815.000

22% af grundlag till udskudt skat 839.300

Der afsættes ikke udskudt skat på ejendom, da denne ikke forventes afhændet

5 Anskaffelsessummen opgøres som følgende:
Aktiver i alt 4.410.000
Gæld i alt -2.800.000
Konto for opsparet overskud -2.300.000

-690.000

Der er intet til hinder for, at anskaffelsessummen for anparterne kan være negativ,
når blot anskaffelsessummen før konto for opsparet overskud er positiv.

6.6 Omdannelse ved nuværende beskatning efter kapitalafkastordningen

Foretages en omdannelse af en virksomhed, som tidligere har anvendt kapitalafkastordningen

(reglerne i VOL kapital 7 a), gælder i væsentlighed de samme regler som ved omdannelse efter

PSL.

Såfremt der er opsparet på konto for konjunkturudligning, må det antages, at der gælder samme

regler som for skattefri virksomhedsomdannelse af virksomheder i virksomhedsordningen med

opsparet overskud.

Antagelsen bygger på, at opsparet på konto for konjunkturudligning i andre tilfælde sidestilles

med konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen.
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Alternativt er det mulig at skifte fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen, hvor konto

for konjunkturudligning ændres til konto for opsparet overskud. Herefter vil virksomheden være

omfattet af regelsættet for omdannelse af virksomheder i virksomhedsordningen.

6.7 Andre forhold ved virksomhedsomdannelse

Når der foretages en virksomhedsomdannelse, er der en række andre forhold end rent

skattemæssige, som ejeren skal være opmærksom på. Der er en række praktiske forhold, der skal

bringes i orden, når virksomheden ændres fra en personligt dreven virksomhed til et selskab. En

række af disse forhold er følgende:

- Ejerens forskudsopgørelse

I forbindelse med, at ejeren tidligere har drevet virksomhed i personligt regi, vil han være

forskudsregistreret efter disse forhold. Efter virksomhedsomdannelse overgår han til at

blive lønmodtager, hvorfor der bør ske en regulering af ejerens personlige

forskudsopgørelse.

- Afmelde personlig virksomhed

Når virksomhedsomdannelsen er gennemført, er det vigtigt, at afmelde den personlige

virksomhed hos SKAT. Dette sker ikke automatisk og virksomheden vil blive pålagt renter

og gebyrer, hvis der ikke længere indberettes eksempelvis løn, A-skat og moms, hvis

virksomheden ikke er blevet afmeldt.

- Omregistrering af aktiver og passiver

En lang række aktiver og passiver er registeret med navn og CVR-nummer. Dette kan være

ejendomme, hvor der skal foretages tinglysning til ny ejer og eventuelt tilbudspligt til

beboere. Biler skal omregistreres i motorregisteret til selskabet. Bankkonti m.v. skal

omregistreres til selskabet. Der er således en lang række praktiske ting i forbindelse med

omregistrering
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- Moms og lønsumsafgift

Moms eller lønsumsafgift skal indberettes i personligt regi indtil virksomhedsomdannelse

er gennemført – uanset at selskabet er stiftet med tilbagevirkende kraft. Når

virksomhedsomdannelsen er gennemført er det således vigtigt, at virksomheden afmeldes

og selskabet indberetter herefter moms og eventuelt lønsum.

- Kunder og leverandører

Faktura, brevpapir, hjemmeside, visitkort m.v. skal have skiftet navn, idet der efter

virksomhedsomdannelsen skal fremgå, at virksomheden nu er et selskab med begrænset

ansvar (ApS eller A/S). Kunder og leverandører bør få meddelelse om skift i navn og

virksomhedsform.

6.8 Del konklusion

For at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, er der en række forhold der skal være

opfyldt:

- Ejeren skal være fuld skattepligtig til Danmark

- Alle aktiverne og forpligtelser skal overdrages

- Vederlag skal ydes i aktier/anparter

- Værdien af aktierne/anparterne skal gøres op på baggrund af handelsværdier minus

skattemæssige avance

- Der skal ske udligning af negativ indskudskonto inden omdannelsen

- Der skal være afsat udskudt skat

- Ved flere ejere skal forskel i udskudt skat indbetales

Det er vigtigt at alle krav overholdes, når der vælges skattefri virksomhedsomdannelse. Fejl i

skattefri virksomhedsomdannelsen medfører ikke bortfald af omdannelsen, men at omdannelsen

bliver skattepligtig.
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Som det også ses ud fra regneeksemplerne, hvor en virksomhed omdannes henholdsvis

skattepligt, skattefrit hvor PSL har været anvendt og skattefrit hvor VSO tidligere har været

anvendt. Endvidere er der lavet et regneeksempel med og uden omdannelse af ejendom.

Eksemplerne viser klart, at der er et langt større finansieringsbehov ved en skattepligtig

virksomhedsomdannelse. Til gengæld er aktiernes anskaffelsessum væsentligt lavere ved en

skattefri virksomhedsomdannelse, hvorfor der ligger en stor udskudt skatteforpligtelse ved en

skattefri virksomhedsomdannelse.
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7. Fordele og ulemper ved at omdanne skattepligtigt contra skattefrit.

Det er ikke ubetinget en fordel at omdanne til et selskab skattefrit. Ved skattemæssig succession

indtræder en potentiel dobbelt beskatning blandt andet som følge af udskudt skat.

Selskabet vil i kraft af successionen indtræde i virksomhedsejeren skattemæssige stilling og

selskabet vil blive beskattet ved senere afståelse. Virksomhedsejeren vil endvidere blive beskattet

ved senere afståelse af de modtagne aktier i selskabet.

Det er ikke muligt at give en entydig konklusion på, hvornår der bør foretages en omdannelse som

skattepligtig, eller hvornår en omdannelse bør være skattefri. Meget afhænger af den enkeltes

præferencer og økonomisk stilling.

Når der skal foretages et valg ved omdannelse, bør der tages hensyn til følgende fordele og

ulemper ved at omdanne skattefrit:

Fordele ved at omdanne skattefrit:- Der opnås en udskydelse af beskatningen, som kan tilbagediskonteres og dermed

værdiansættes.- Der opnås en udskydelse af den udskudte skat, og skat af opsparet overskud bliver ikke

realiseret ved virksomhedsophør, men opsparet overskud kan reguleres i aktiers

anskaffelsessum.

Disse fordele bør sammenholdes med ulemperne:- Selskabet overtager et beskedent afskrivningsgrundlag og har dermed begrænsende

skattemæssigt fradrag.- Selskabet indtræder i ejeren skattemæssige stilling og pådrager sig en latent skattebyrde i

form af fremtidig avancebeskatning.- Ejeren påtager sig en forøget latent aktieavancebeskatning af den realiserede fortjeneste

på virksomhedens aktiver.
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Det foretagne valg vil ofte afhænge af den umiddelbare likviditetsvirkning, der opnås ved en

udskydelse af den latente skattebyrde.

Succesionsreglerne bør ikke bringes i anvendelse pr. automatik, men må vurderes i lyset af den

enkelte sags omstændigheder. En forudsætning for rentabilitet ved omdannelsen er således, at

selskabet opretholder skatteudskydelsen på de overtagne aktiver i længere periode.
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8. Perspektivering

Denne opgave har omhandlet virksomhedsomdannelse og de forhold og faktorer, der spiller ind

på, om det er mest optimalt at foretage omdannelsen skattefrit eller skattepligtigt.

En virksomhedsomdannelse er ofte første led i et generationsskifte, hvor der efterfølgende

foretages en skattefri aktieombytning og en holding-konstruktion opstår. I dette tilfælde kan en

del af finansieringen blive lettere.

Der findes også mange flere mulige valg af virksomhedsomdannelse, end blot at omdanne fra

virksomhed til selskab. Andre former for virksomhedsomdannelse kunne for eksempel være

fusion, tilførsel af aktiver, spaltning mv. Det ville være nærliggende at lave en opgave med

forskellige omstruktureringsformer i forlængelse af en virksomhedsomdannelse.

Herudover er der en række krav, der måske kunne blive ændret i fremtiden. Blandt andet er det et

krav, at virksomhedsejeren skal være skattepligtig i Danmark.

8.1 Aktieombytning og andre omstruktureringsformer

I forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse er der mulighed for samtidig at lave en

aktieombytning. Formålet med denne aktieombytning er oftest salg af virksomhed eller

afhændelse gennem generationsskifte m.v.

Fordelen for virksomhedsejeren er, at hans salgsprovenu kan forblive ubeskattet, indtil han

trækker pengene ud af holdingselskabet. Dette kan lette finansieringen, idet sælger nu har

mulighed for at udstede et sælgerpantebrev ved salg af virksomhed og dermed kan deltage i

finansieringen. Dette vil være langt mere vanskeligt, hvis sælger skulle beskattes her og nu af hele

salgssummen fratrukket anskaffelsessum.
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I forbindelse med, at der er etableret et selskab, vil der være mange muligheder i

omstruktureringer i form af fusion, spaltning, tilførsel af aktiver m.v. Der opstår langt flere

muligheder end ved drift af virksomhed i personligt regi.

8.2 EU - direktiver

For at man skal kunne omdanne en personlig virksomhed er det et krav, at virksomhedsejeren er

fuld skattepligtig til Danmark. Dette er et krav, der skal sikre, at der ikke mistes et skatteprovenue

til Danmark. Hvorvidt dette er i overensstemmelse med EU direktiverne kan diskuteres. Normalt

skal andre EU borgere ikke stilles anderledes i Danmark end danske statsborgere.

Kravet om, at virksomhedsejeren skal være fuldt skattepligtig til Danmark, kunne være et område,

der politisk kunne blive behandlet fremadrettet.
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9. Konklusion

Jeg har gennem min hovedopgave forsøgt at give et teoretisk overblik over det, at foretage en

virksomhedsomdannelse, herunder de overvejelser virksomhedsejeren bør gøre sig inden

beslutning om eventuel virksomhedsomdannelse foretages.

Ideen til denne opgave opstod under en undervisningstime i faget erhvervsbeskatning på mit

studie i regnskab og økonomistyring. Inden da havde jeg ikke det store kendskab til

virksomhedsomdannelser.

Jeg har valgt en teoretisk tilgang med praktiske regneeksempler, for at vise den anvendte teori

samt de anvendte metoder i forhold til konkrete beregninger.

Inden beslutning foretages om at omdanne en virksomhed drevet i personligt regi til et selskab er

der en række overvejelser ejeren bør gøre sig. Herudover er der en række betingelser, der skal

være opfyldt for at foretage en virksomhedsomdannelse. Dette er formuleret via

problemformuleringen.

Ejeren bør indledningsvist foretage en række overvejelser. Som det fremgår i kapitel 2, er der ved

en personlig virksomhed større risici forbundet med den private økonomi og formue, da ejeren

hæfter personligt og solidarisk. En velfungerende virksomhed kan samtidigt have en længere

levetid end ejerens erhvervsmæssige karriere, hvorfor en anden ejer på et tidspunkt må overtage

virksomheden. Dette kunne for eksempel være et barn til ejeren, men inden denne beslutning

tages, er det vigtig at fastlægge nogle grundlæggende forudsætninger i forbindelse med forløbet

ved et generationsskifte.

Der bør laves en analyse af virksomheden og dennes forretningsgrundlag, hvilket også kan have en

stor indflydelse på valget at virksomhedsform enten i personligt regi eller selskabsform. Der skal

laves en vurdering af de ledelsesmæssige og familiemæssige forhold i et fremtidigt ejerskab og
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ledelse, hvor det skal overvejes, om der skal være eksterne købere eller eventuelt en nuværende

medarbejder, som med fordel kunne drive virksomheden.

Der er en række forskelle mellem at drive virksomheden i personligt regi og i selskabsform.

Hæftelsen er en af de vigtige faktorer, hvor en virksomhed i personligt regi hæfter direkte,

personligt og ubegrænset. Dette medfører, at virksomhedens kreditorer kan gå direkte efter hele

ejerens private formue, hvis virksomheden ikke kan betale sine forpligtelser. I selskabsform er

hæftelsen begrænset til indskuddet i selskabet, medmindre der er afgivet kaution overfor banker

m.fl. Ved udtræden er der ingen hæftelse i selskabet, hvorimod i personligt regi hæfter ejeren

ubegrænset efterfølgende.

I personligt regi er regnskabsoplysninger ikke offentligt tilgængelige, hvorimod selskabet skal

offentlige sin årsrapport.

Beskatning af virksomhedens overskud sker med en skatteprocent på 24,5% faldende til 22% i

selskabet. I den personligt drevne virksomhed sker dette med op til topskat. Løn eller udbytte fra

selskabet beskattes dog også, hvorfor den samlede beskatning i sidste ende bliver nogenlunde det

samme, men der er bedre mulighed for at indkomstudjævne i et selskab. Dette kompenseres der

dog for, hvor virksomhedsordningen anvendes i den personligt drevne virksomhed, idet der her er

mulighed for at indkomstudjævne, hvorefter indkomsten svarer til indkomsten i et selskab.

Uudnyttede underskud kan i personligt regi modregnes i anden personlig indkomst, hvor

underskuddet i selskabet skal fremføres til brug i senere år med overskud.

Ved overdragelse til andre, herunder generationsskifte, kan det ofte være lettere administrativt at

sælge aktier/anparter fremfor salg af virksomhedsandele.

Der er krav om at hvis der på omdannelsestidspunktet er flere ejere af virksomheden, skal ske en

udligning af den udskudte skat, såfremt den beregnede skat fordeler sig anderledes på ejerne end

ved ejernes ejerandele af virksomheden.
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Der skal laves en værdiansættelse af virksomheden, som skal foregå på almindelige handelsvilkår.

Almindelige handelsvilkår er når to uafhængige parter handler med hinanden, idet de har

modsatrettede interesser. Sælger vil have så høj en pris som overhovedet muligt, og køber vil have

så lav en pris som overhovedet muligt. Når parterne er interesseforbundne, eksempel i familie

med hinanden, har parterne ikke nødvendigvis modsatrettede interesser, idet et barn på et

tidspunkt alligevel skal arve fra forældrene. Dermed kunne der være et incitament til at holde

overdragelsessummen så lav som muligt for at undgå beskatning. Overdragelse skal derfor fortsat

ske på handelsvilkår og SKAT har udarbejdet nogle vejledninger til at hjælpe med at bestemme

handelsværdierne, da der ved nærtstående parter ikke er en objektiv pris fra en uafhængig part.

Fælles for SKAT’s vejledninger er, at overdragelsen skal ske på handelsvilkår, men i mangel af

bedre er der lavet vejledninger (cirkulære) om værdiansættelse af unoterede aktier og anparter,

værdiansættelse af goodwill og værdiansættelse af fast ejendom. I forbindelse med overdragelse

inden for gavekredsen af personer, er der lavet et cirkulære i 1982 vedrørende overdragelse til

nærtstående, hvor blandt andet ejendomme kan overdrages lempeligt med ejendomsvurderingen

+/- 15%.

Når virksomhedsejeren har truffet beslutning om at omdanne sin virksomhed i personligt regi til et

selskab, skal det besluttes om det skal ske skattepligtigt eller skattefrit. Når beslutningen træffes

bør forhold som eventuelle underskud tidligere år og mulig finansiering fra køber være to forhold,

der er vigtige i overvejelserne. Ved skattepligtig omdannelse udløses der beskatning her og nu af

forskelle mellem skattemæssige værdier og handelsværdier på aktiver og forpligtelser. Dette

kræver en højere finansiering her og nu fra køber, men ved underskud fra tidligere år, kan disse

underskud anvendes til modregning i eventuelle avancer.

Selskabets første regnskabsår skal løbe fra skæringsdatoen. Skæringsdatoen skal ligge efter

udløbet af ejerens sidste normale indkomstår. Det er muligt at stifte selskabet med

tilbagevirkende kraft, under betingelse af at skæringsdatoen fortsat ligger efter ejerens sidste

normale indkomst år.
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Ved skattefri virksomhedsomdannelse overføres aktiver og forpligtelser med succession, hvilket

betyder at køber indtræder i sælgers skattemæssige situation på alle aktiver og forpligtelser.

Hermed skal køber betale skat senere, men finansieringen her og nu lettes. Til gengæld er

eksempelvis afskrivningsgrundlaget lavere end ved skattepligtig omdannelse, da der overtages de

skattemæssige nedskrevne værdier.

Kriteriet for omdannelse er, at alle erhvervsmæssige aktiver og passiver inddrages. Den eneste

undtagelse hertil er ejendomme, da dette kan ses som en selvstændig virksomhed i sig selv.

Der er en række forhold, der skal være opfyldt for at foretage en skattefri

virksomhedsomdannelse:

- Ejeren skal være fuld skattepligtig til Danmark- Alle aktiver og forpligtelser skal overdrages- Vederlag skal ydes i aktier/anparter- Værdien af aktierne/anparterne skal gøres op på baggrund af handelsværdier minus

skattemæssig avance- Der skal ske udligning af negativ indskudskonto inden omdannelsen- Der skal være afsat udskudt skat- Ved flere ejere skal forskel i udskudt skat indbetales

Hele vederlaget ved omdannelse skal ydes i form af aktier eller anparter i et bestående selskab

eller eventuelt et skuffeselskab, ved at værdien af aktierne eller anparterne forøges som følge

heraf. Vederlaget kan ske i form af overkursbeløb.

For at belyse forskellene i de forskellige metoder, er der lavet konkrete regneeksempler, hvor en

virksomhed omdannes henholdsvis skattepligtig, skattefrit hvor PSL har været anvendt og

skattefrit hvor VSO har været anvendt tidligere. Endvidere er der lavet et regneeksempel med og

uden omdannelse af ejendom. Eksemplerne viser klart, at der er langt større finansieringsbehov
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ved skattepligtig omdannelse. Til gengæld er aktiernes/anparternes anskaffelsessum væsentligt

lavere ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvorfor der ligger en stor udskudt

skatteforpligtelse ved en skattefri virksomhedsomdannelse.

Det er vigtigt, at alle krav overholdes, når der vælges skattefri virksomhedsomdannelse. Fejl i

skattefri virksomhedsomdannelse medfører ikke bortfald af omdannelse, men at omdannelsen

bliver skattepligtig.

Den skattefri virksomhedsomdannelse har dog yderligere nogle fordele, idet det er muligt at

foretage andre omstruktureringer ved et kapitalselskab, herunder Holding konstruktion, spaltning,

fusion m.v. Dette kan lette et generationsskifte betydeligt.

Det er dog ikke muligt, at give en entydig konklusion på, om det er fordelagtigt at omdanne sin

virksomhed drevet i personligt regi til et selskab samt om denne eventuelle omdannelse bør ske

skattepligtigt eller skattefrit. I hvert enkelt tilfælde må det komme an på en konkret vurdering af

virksomheden og ejerens økonomiske forhold og præferencer.



VirksomhedsomdannelseUdarbejdet af Tamara Lund Hansen

Side 75 af 76

10. Forkortelser

ABL Aktieavancebeskatningsloven

BAL Boafgiftsloven

CIR Cirkulær

DBL Dødsboskatteloven

JV Juridisk vejledning fra SKAT

KGL Kursgevinstloven

KSL Kildeskatteloven

LL Ligningsloven

PSL Personskatteloven

SEL Selskabsskatteloven

TfS Tidskrift for skatter og afgifter

TSSCIR Told- og skat cirkulære

VOL Virksomhedsomdannelsesloven

VSL Virksomhedsskatteloven

ÅRL Årsregnskabsloven
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