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1. Indledning 
Personer, som starter erhvervsvirksomhed vælger (2010) i over halvdelen af tilfældene, at drive den 

nye virksomhed i personlig regi1.  Der kan være mange grunde til at drive virksomhed i personlig 

regi, som f.eks. mindre kapitalkrav, fradrag i den personlige indkomst ved underskud i virksomheden 

m.m. 

Virksomhedsomdannelse bliver en overvejelse som den selvstændige erhvervsdrivende støder på, når 

der skal overvejes at udvide ejerkredsen, foretage generationsskifte eller reducere hæftelsen overfor 

kreditorer. Tidspunktet for, hvornår det er optimalt for virksomheden at omdanne til et selskab, er 

derfor vigtig i denne sammenhæng. Beslutningen får konsekvenser for selskabets værdier samt de 

skattemæssige problemstillinger.  

I overvejelserne omkring omdannelse af virksomhed til selskab, er det vigtigt at vurdere hvordan 

omdannelsen bør fortages. Omdannelsen kan fortages ved den skattefrie eller den skattepligtige 

metode. Da de to metoder har forskellige skattemæssige konsekvenser for den erhvervsdrivende, bør 

man nøje overveje hvilken metode, der er fordelagtig for den enkelte ejer. I denne overvejelse er det 

derfor vigtigt at vurdere virksomhedens situation og fremtid. 

For at kunne være i stand til at vurdere, hvornår virksomheden bør omdannes, kan man dele 

virksomhedens livscyklus op i 4 faser: Iværksætterfasen, vækstfasen, konsolideringsfasen og 

afviklingsfasen.  

 

Figur 1: Virksomhedsfasematrixen2 

                                                 
1 Jf. http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 
2 Skattefri virksomhedsomdannelse 2. udgave side 10 

Iværksætterfasen Vækstfasen

KonsolideringsfasenAfviklingsfasen



 Omdannelse af virksomhed 
 HD(R) afhandlingen foråret 2013 
 
 

Side 7 af 91 
 

Matrixen giver en indikation af, hvilken fase virksomheden befinder sig i, samt hvilken fase 

virksomheden bevæger sig hen i mod. Det er derfor vigtigt, at man som rådgiver ved, hvilken fase 

virksomheden befinder sig i, da det ikke vil være optimal at omdanne til et selskab i alle faser. 

Matrixen er opdelt i fire kasser, Iværksætter-, vækst-, konsoliderings-, afviklingsfasen.    

Iværksætterfasen er kendetegnet ved, at virksomheden afholder mange omkostninger, men 

indtægterne er ikke begyndt at tilkomme virksomheden. I denne fase kan det være fordelagtigt for 

den erhvervsdrivende at beholde virksomheden i personlig regi, da der er fradragsmuligheder i den 

skattepligtige indkomst, hvad angår indkomst der ikke kommer fra virksomheden. 

Virksomheder, der befinder sig i vækstfasen, er begyndt at generere overskud, ved hjælp af egne 

investeringer. Det er typisk hensigtsmæssigt, at virksomheder påbegynder overvejelser om at 

omdanne virksomheden i denne fase.   

I Konsolideringsfasen genererer virksomheden større overskud end investeringsbehovet. For 

virksomheder, der befinder sig i denne fase, begynder overvejelser om salg af virksomheden, 

generationsskifte og hæftelsesbegrænsning overfor kreditorer at trænge sig på. Virksomheden er nu 

en etableret spiller på markedet og har haft en stabil indtjening, hvilket bevirker at virksomhedens 

værdier vil være højere, end i ovennævnte to faser. 

Afviklingsfasen er kendetegnet ved, at virksomheden vil begynde at blive afviklet. Dette vil enten ske 

ved at virksomheden lukkes ned eller sælges fra. I denne fasen vil der ske en beskatning af de 

afviklede aktiver, som har generet en gevinst for virksomhedsejeren.    

Dette kan give en rådgivningsmæssige udfordring, hvorfor denne afhandling er et forsøg på at 

eksemplificere fremgangsmåden, samt de nødvendige overvejelser der foreligger virksomhedsejeren, 

ved valget af virksomhedsomdannelsesmetoderne. 
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 1.1. Problemformulering 
I afhandlingen tages der udgangspunkt i følgende problemstilling:  

Hvilke skattemæssige fordele og ulemper er der ved at foretage omdannelse af virksomhed til selskab 

samt, hvordan gennemføres omdannelsen af en virksomhed. 

Afhandlingen vil både berøre de lovmæssige samt de teoretiske overvejelser, der er i forbindelse med 

virksomhedsomdannelse. Dette gælder både for den skattepligtige samt den skattefrie metode. For at 

kunne belyse problemstillingen optimalt, tages der udgangspunkt i en casevirksomhed.       

For at kunne besvare ovenstående hovedproblemstilling, vil der yderligere i afhandlingen blive 

behandlet følgende underliggende problemstillinger:  

• Hvilke fordele og ulemper er der ved henholdsvis at drive personlig virksomhed i 

virksomhedsordning, kontra selskab? 

• Hvilke områder kan der fremhæves ved henholdsvis skattepligtig samt skattefri 

virksomhedsomdannelse? Hvori består fordele og ulemper i disse to metoder? 

• Hvordan værdiansættes aktiver og passiver i virksomheden ved en omdannelse? 

• Hvorledes vil en skattepligtig virksomhedsomdannelse i praksis kunne gennemføres for 

casevirksomheden? 

• Hvorledes vil en skattefri virksomhedsomdannelse i praksis kunne gennemføres for 

casevirksomheden? 

• Hvilken metode (skattepligtig/skattefri virksomhedsomdannelse) er mest hensigtsmæssig for 

case virksomheden at omdannes efter?    

 

1.2 Afgrænsning 

Da virksomhedsomdannelse er et omfattende emne, er der i afhandlingen foretaget følgende 

afgrænsninger af emnet. 
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Afhandlingen tager kun udgangspunkt i, at ejeren er fuldskattepligtig i Danmark, jf. kildeskatteloven 

§ 1 samt selskabsskatteloven § 1, og vil derfor ikke berøre udenlandske forhold. Endvidere vil der i 

afhandlingens beregninger tages udgangspunkt i skattesatser for 2012. 

I afhandlingen tages der udgangspunkt i en casevirksomhed, som derigennem giver nogle 

afgrænsninger i form af størrelsen og omfang af virksomheden. Casevirksomheden vil blive 

beskrevet i et senere kapitel. 

Casevirksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, afhandlingen vil derfor ikke omhandle andre 

virksomhedsformer som f.eks. I/S, hvorfor særregler for omdannelse af andre virksomhedsformer 

ikke vil blive berørt i afhandlingen.  

I afhandlingens beskrivende del vil der være en beskrivelse af generelle forhold der senere i 

afhandlingen vil blive analyseret til den valgte casevirksomhed. Det vil her være muligt at kunne 

videreføre til en hvilken som helst virksomhed. Den analyserende del af afhandlingen vil derimod 

ikke være mulig at benytte til andre virksomheder end casevirksomheden.     

De langsigtede problemstillinger der kan opstå i forbindelse med virksomhedsomdannelse vil ikke 

blive behandlet, kun de kortsigtede vil blive behandlet i afhandlingen.  

Casevirksomheden vil i afhandlingen blive omdannet til et anpartsselskab og ikke et aktieselskab, 

derfor vil de selskabsretslige forskelle ikke blive gennemgået i afhandlingen.    

Casevirksomheden som afhandlingen tager udgangspunkt i, er fra start en regnskabsklasse A-

virksomhed. Efter omdannelsen vil virksomheden være en regnskabsklasse B-virksomhed. Der er 

derfor ikke valgt at belyse de øvrige regnskabsklasser. 

1.3 Metodebeskrivelse 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed. Der vil foretages gennemgang af de 

lovmæssige krav der stilles til de forskellige virksomhedsformer. Efterfølgende vil en gennemgang af 

principperne der ligger til grund for den skattepligtig- samt den skattefrie virksomhedsomdannelsen 

blive beskrevet. Herefter vil der foretages en analyserende del. I den analyserende del vil der 

foretages en vurdering af om det er bedst at omdanne ved den skattepligtige- eller den skattefrie 

virksomhedsomdannelse. Det er hensigten at metoderne skal sammenlignes. 
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Hovedformålet med afhandlingen er at illustrere teorien i praksis.   

1.3.1 Teori 

Til udarbejdelse af afhandlingen benyttes der faglitteratur, artikler, lovgivning, lovbekendtgørelser, 

cirkulærer og domme for at kunne besvare problemstillingen. 

1.4. Disposition 

Afhandlingen vil belyse hovedproblemstillingen via en struktureret gennemgang af de underliggende 

problemstillinger. Gennemgangen vil føre læseren igennem hele beslutningsprocessen, om hvorvidt 

virksomheden skal omdannes ved skattepligtig- eller skattefri virksomhedsomdannelse. Herunder de 

overvejelser der kunne forekomme under denne proces. I gennemgangen vil der også gives en 

vurdering af hvilken af de to metoder der vil være fordelagtig for casevirksomheden. 

Afhandlingen er struktureret således, at hver delproblemstilling vil blive gennemgået, hvorefter der 

følger er en delkonklusion. For at kunne opnår stor overskuelighed, er der under hvert emne 

delkonklusioner.  

Afhandlingen er inddelt i kapitler. Kapitlerne er inddelt efter delproblemstillingerne.  

I kapitel 3 vil der være en præsentation af casevirksomheden. I præsentationen vil der kun 

forekomme en beskrivelse af virksomheden, ikke egentlige beregninger.  

kapitel 4 vil ligeledes være af beskrivende karakter. Her vil de fordele og ulemper, der er ved at drive 

virksomhed i personlig regi mod at drive det i selskabsform blive behandlet. Det vil især være de 

skattemæssige forskelle, der vil blive belyst. 

I kapitel 5 vil afhandlingens underliggende problemstillinger blive behandlet. Her behandles fordele 

og ulemper. Denne beskrivende del vil hovedsageligt fokusere på de skattemæssige fordele og 

ulemper. 

Kapitel 6 beskriver, hvorledes værdiansættelsen af de enkelte aktiver og passiver i forbindelse med 

virksomhedsomdannelse sker. Dette kapitel vil hovedsagelig være en kritisk diskussion af 

værdiansættelsen af såvel regnskabsmæssige som skattemæssige forhold.  

Kapitel 7 vil omhandle omdannelsen af den opstillede casevirksomhed. Der vil foretages en 

skitsering af omdannelsen i praksis både efter den skattepligtige- samt den skattefrie omdannelses.  
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Metoderne for virksomhedsomdannelse evalueres i kapitel 8, med udgangspunkt i casevirksomheden 

analyseres metodernes økonomiske påvirkning af ejeren. 

Til slut vil afhandlingen blive rundet af med en konklusion på afhandlingens egentlige 

problemstilling, hvor de analyser, vurderinger samt diskussioner, der er opstået i afhandlingen, vil 

blive sammenflettet.   

1.5. Målgruppe 

Afhandlingens målgruppe er defineret til at være rådgivere og revisorer, der sidder med 

problemstillingen ved virksomhedsomdannelse.  

Afhandlingen vil give indsigt i, hvordan en virksomhedsomdannelse vil kunne effektueres, ud fra de 

gældende regler, uanset om der er tale om en skattepligtig eller skattefri omdannelse.    

1.6 Kildekritik 

I forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen har jeg anvendt litteratur, der knytter sig til 

virksomhedsomdannelse. I den søgte litteratur er der lagt særlig vægt på kildernes alder, kildens 

forfatter, og hvilket forlag kilden stammer fra. I afhandlingen har jeg dermed lagt vægt på 

pålideligheden af kilderne. 
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2. Anvendte forkortelser 

A/S Aktieselskab ABL Aktiebeskatningsloven 

AL Afskrivningsloven ApS Anpartsselskab 

EBL Ejendomsavancebeskatningsloven  I/S Interessentskab  

KGL Kursgevinstloven KSL Kildeskatteloven 

LL Ligningsloven LR Landsretten  

LSR Landsskatteretten PSL Personskatteloven 

RV Regnskabsvejledning SEL Selskabsloven 

SR Skatterådet SSL Skattestyrelsesloven  

TfS Tidskrift for Skatter og Afgifter TSS Toldskattestyrelsen 

V Vestre Landsret VOL Virksomhedsomdannelsesloven 

VSL Virksomhedsskatteloven VSO Virksomhedsskatteloven 

Ø Østre Landsret ÅRL Årsregnskabsloven 
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3. Præsentation af casen 

Omdannelsen tager udgangspunkt i virksomheden JBC – Byg (JBC), virksomheden ejes af Jan 

Clausen. Jan Clausen er murermester og han har drevet virksomheden i 20 år. Jan Clausen er 56 år, 

er ikke gift, men har en søn der hedder Sebastian. Sebastian er i gang med mureruddannelsen og 

arbejder i JBC som lærling. 

Byggebranchen har i den seneste tid oplevet store konjunkturer svingninger, hvilket medførte at Jan 

Clausen i starten af 2000 oplevede et stort byggeboom, hvor Jan Clausen erfarede store stigninger i 

omsætningen og indtjeningen. Men i 2008 endte de store stigninger i omsætningen, idet finanskrisen 

tog sit indtog i Danmark. Trods diverse tiltag fra regeringen har der været nedgang for virksomheden 

de seneste 4 år. I 2012 vedtog regeringen dog, at efterlønsordningen delvis skulle ophøre, hvorved de 

danskere, der havde betalt til efterlønnen, kunne få valget mellem at få deres penge udbetalt, indsat 

som pension eller fortsætte med at betale til efterlønsordningen. Mange danskere valgte at få pengene 

udbetalt, samtidigt med at regeringen bibeholdt bolig-/jobordningen i 2012. Dette bevirkede at JBC 

fik ekstra ordrer om diverse renoveringsopgaver, samtidig med at der ankom flere og flere ordrer fra 

det offentlige om mindre reparationsopgaver på skoler og plejehjem, i kraft af de øgede offentlige 

investeringer.  

Virksomheden drives fra egne lokaler beliggende i Greve. Udover Jan Clausen og Sebastian, 

beskæftiger virksomheden ydereliger en medarbejder.  

JBC har fornyligt fået udarbejdet årsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2012, med 

tilhørende skattespecifikationer, som danner grundlag for omdannelsen, jf. kapitel 3.2.1.  

På grund af de tidligere tiders opsving har Jan Clausen benyttet sig af virksomhedsordning. 

Virksomhedslokaler er indskudt i virksomheden. Ud over ejendommen ejer Jan Clausen herudover to 

Transportere og én blandet benyttet bil. Den blandet benyttede bil er holdt udenfor 

virksomhedsskatteordningen. Jan Clausen godtgøres via de faktiske udgifter, men da bilen er relativt 

ny, vil Jan Clausen gerne have den ind i virksomheden. Der forventes et forbrug på kr. 20.000 på 

bilen.  
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3.1 Motivet for omdannelse 

Efter længere tids overvejelser henvender Jan Clausen sig til sin revisor, da det er hans ønske at høre 

om mulighederne for at omdanne hele virksomheden, da stigningen i ordrer betyder en større risiko 

for Jan Clausens privatøkonomi samt forretnings risiko. Herunder skattebetalinger og evt. 

erstatninger for bygningsfejl.  

Desuden er det et fælles ønske fra Jan Clausen og Sebastian, at Sebastian på sigt skal overtage 

virksomheden. 

Jan Clausen er meget opmærksom på at hans privatøkonomi ikke skal påvirkes af eventuelle 

skattebetalinger.    

3.1.2 Regnskabs- og skattemæssige oplysninger vedr. JBC 

Nedenfor ses virksomhedens balance pr. 31.12.2012 

 

Figur 2: Virksomhedsbalance pr. 31. december 2012 

Virksomheden har som tidligere nævnt en ejendom, hvorfra virksomheden drives. Ejendommen er 

beliggende i Greve. Øvrige driftsmidler består hovedsageligt af to Transportere, herudover er der 

også tale om enkelte værktøjsdele. Varebeholdningen består primært af reparationsdele samt 

materialer til brug ved renoveringsopgaver. På tilgodehavendeposten er der hensat kr. 30.000 til tab 

på debitorer. Posten igangværende arbejder udgør en periodisering af produktionsopgaver efter 

Aktiver Passiver

Grunde og bygninger 4.100.000       EGENKAPIAL I ALT 2.575.000           
Øvrige driftsmidler 300.000          
Materielle anlægsaktiver i alt 4.400.000       

Langfristet del af prioritetsgæld 1.950.000           
ANLÆGSAKTIVER I ALT 4.400.000       Langfristede gældforpligtelser 1.950.000           

Varebeholdning 85.000            
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 285.000          Kostfristet del af langfristede gæld 350.000              
Andre tilgodehavender 150.000          Leverandørgæld 260.000              
Tilgodehavender i alt 520.000          Anden gæld 235.000              

Kortfristede gældforpligtelser 845.000              
Likvide beholdninger 450.000          

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 970.000          GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 2.795.000           

AKTIVER I ALT 5.370.000       PASSIVER I ALT 5.370.000           
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faktureringsprincippet, redegøres i kapitel 6.5 . Prioritetsgælden er opstået i forbindelse med køb af 

ejendommen. Anden gæld består af skyldig moms samt skyldige lønomkostninger. 

Herudover oplyses der følgende hovedtal: 

År Årets resultat Egenkapital
2010 -100.000        3.000.000     
2011 10.000           2.800.000     
2012 900.000         2.575.000      

Figur 3: Regnskabsmæssig udvikling for de seneste 3 år 

Som tidligere nævnt anvender Jan Clausen beskatningsreglerne efter VSO. Der oplyses følgende om 

Jan Clausens VSO specifikationer: 

Indskudskontoen -70.000     
Opsparet overskud, brutto 1.500.000 
Hensat til senere hævninger 150.000     

Figur 4: VSO nøgletal 

Den blandet benyttede bil, anvendes både i virksomheden og af Jan Clausen privat. Bilen indgår 

således ikke aktivt i virksomhedsskatteordningen. Bilen er anskaffet i 2010 til en værdi at kr. 

215.000. 

Fordelingen af de private og erhvervsmæssige afskrivninger: 

År
Erhvervsmæssige 

afskrivning
Private 

afskrivninger
2010 50% 50%
2011 50% 50%
2012 50% 50%  

Figur 5: Opgørelse over anvendelse af blandet benyttet aktiv 

Herudover oplyses det, at den skattemæssige værdi af driftsmidler udgør kr. 250.000. Nedenfor 

oplyses de skattemæssige værdier for ejendommen i Greve: 
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Figur 6: Ejendommen Håndværkerbyen 1, 2670 Greve – skattemæssige afskrivninger 

4. Personlig ejet virksomhed kontra selskab 
Under overvejelserne om hvorvidt man skal etablere virksomhed i personlig regi eller selskabsform 

skal man tage højde for de forskellige krav til valget af virksomhedsform. Nedenfor følger de 

forskellige overvejelser og krav som vil blive gennemgået i dette kapitel. 

• Selskabsform og kapitalkrav 

• Hæftelse 

• Regnskabsmæssige krav 

• Forskellen i beskatning 

  

4.1 Virksomhedsform og kapitalkrav 

4.1.1 Personlig ejet virksomhed 

Når man opretter en virksomhed i personlig regi, kan dette ske uden at skulle indbetale et indskud. 

Det eneste krav for at opstart virksomhed i personlig regi er, at ejeren skal henvende sig til 

Erhvervsstyrelsen for at få registreringsbevis, med beviset følger et CVR-nr.  

Muligheden for at starte virksomhed med flere ejere kan også benyttes. Denne form for virksomhed 

kaldes interessentskab. Det kan være nødvendigt i forbindelse med oprettelsen af interessentskabet at 

udforme en interessentskabskontrakt. Kontrakten er en aftale mellem parterne i interessentskabet 

omkring ejerforholdet samt fordelingen af aktiverne.   

Afskrivnings
sats

Kontant 
ansaffelsessum

Afskrivnings
grundlag

Akkumeleret 
afskrivning primo

Årets 
afskrivning Rest værdi

Bygninger, anskaffet 1 januar 2003 4% 4.100.000        4.100.000  1.517.000         164.000      2.419.000   
Grunde 0 900.000           -            -                    -              -              

5.000.000        4.100.000  1.517.000         164.000      2.419.000   
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4.1.2 Selskabsform  

Hvis man i stedet for at drive virksomhed i personlig regi, vil drive virksomhed i selskabsform, dvs. 

ApS eller A/S, er der kapitalkrav. Kapitalkravet udgør for ApS kr. 80.0003 og for A/S kr. 500.0004.  

Ved stiftelse af aktieselskab er der mulighed for successiv indbetaling, hvilket betyder, at ejeren kan 

nøjes med at indskyde 25 % (af kr. 500.000) kr. 125.0005. Kapitalejeren hæfter dog stadig for hele 

indskuddet altså kr. 500.000. Undtagelsen for denne lempelse af kapitalkravet er, hvis indskuddet 

delvist eller helt består af apportindskud6. Med apportindskud menes der indskud af aktiver. I 

forbindelse med apportindskuddet skal der udarbejdes en uvildig vurderingsberetning7. 

Vurderingsberetningen skal udarbejdes for at sikre, at aktiverne svarer til den indskudte kapital.  

Ved dannelse af kapitalselskaber skal der udarbejdes stiftelsesdokumenter, vedtægter samt 

forretningsordning, som skal sendes til Erhvervsstyrelsen. Der er enkelte formkrav til disse 

dokumenter, som fremgår af SEL § 25 – 27. 

Ved oprettelse af virksomhed i selskabsform, bliver muligheden for indskud fra nye investorer 

betydelig nemmere, da investeringerne i selskabet sker på baggrund af f.eks. salg af anparter og 

aktier.   

4.1.3 Delkonklusion 

Som det fremgår af ovenstående kapitel er det hurtigt at komme i gang med virksomhed i personlig 

regi, hvilket ofte vil være en fordel for en nystartet virksomhed, hvor virksomhedens driftsgrundlag 

er tilstrækkelig for virksomheden til at generer overskud, i den fremtidige drift. 

I modsætning til dannelsen af selskaber, er der ingen i personlig regi krav til kapital i virksomheden, 

herudover er der heller ikke krav til diverse stiftelsesdokumenter. 

For den nystartede virksomhed kan selskabsform være attraktiv, når der skal foretages en større 

startinvestering i virksomheden, da det i selskabsform er nemmere at tiltrække eksterne investorer, da 

investorerne opkøber anparter i selskabet. 

                                                 
3 SEL § 4, stk. 2 
4 SEL § 4, stk. 2 
5 SEL § 33 
6 SEL § 35 
7 SEL § 36 - 38 
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4.2 Hæftelse 

4.2.1 Personlig ejet virksomhed 

Ved drift af personlig ejet virksomhed hæfter ejeren personligt, grundlaget for dette er at ejeren og 

virksomheden anses for at være én juridisk enhed. Dette giver ejeren en betydelig risiko, da dette 

giver mulighed for virksomhedens kreditorer at gøre udlæg i ejerens private ejendele. Ejeren har 

mulighed for at fradrage driftsomkostninger for virksomheden i hans personlige indkomst.  

For en nystartet virksomhed er risikoen større end for den etablerede, da muligheden for at have 

oparbejdet større kapitalberedskab til tider, hvor virksomheden kan have brug for det. 

Sammensmeltningen af virksomhedens og ejerens økonomi i form at samme bankkonto, for 

virksomhedsejeren privat og virksomhed driftskonto, kan det være hensigtsmæssig at adskille ejerens 

økonomi fra virksomheden. Således at der sker en naturlig opdeling af økonomierne mellem den 

private og virksomheds konto.  

4.2.2 Selskabsform  

Hæftelsen for selskab udgør den indskudte selskabskapital, altså begrænset hæftelse8. Dette medfører 

en betydelig mindre risiko for ejeren, da kreditorerne ikke har mulighed for at kunne gøre udlæg i 

ejerens private ejendele, som det er muligt ved personligt ejet virksomheder. Dog kan visse 

kreditorer, såsom banker og realkreditinstitutter kræve at man stiller et personligt aktiv, f.eks. sin 

private bolig eller sommerhus, i pant mod at have muligheden for at låne penge til investeringer. Dog 

vil simple kreditorer ikke have muligheden for at kunne gøre udlæg i private ejendele i tilfælde af 

konkurs.  

4.2.3 Delkonklusion 

Ved vurderingen af hæftelsesrisikoen er det nødvendigt at vurdere virksomhedens type, indtjening, 

omkostninger samt de investeringer, der skal foretages. Derudover kommer virksomhedsejerens 

personlige forhold til risikoen. Den økonomiske del af risikoen, herunder virksomhedens type, 

indtjening, omkostninger, skal ses i forhold til ejerens personlige økonomi, da der er ubegrænset 

hæftelse i virksomheder drevet i personlig regi. I opstartsfasen vil der normalt ikke være den samme 

risiko, dog kræver det en individuel vurdering af hvilken type virksomhed der er tale om. I 

vækstfasen vil det være nødvendigt for virksomheden at foretage investeringer samt afholde 

                                                 
8 SEL § 5, stk. 27 
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omkostninger, der kan øge risikoen, hvorved, som tidligere nævnt i indledningen, det med fordel kan 

påbegynde overvejelserne til omdannelse af virksomheden. Hvis man ser overordnet på 

hæftelsesrisikoen, vil den optimale løsning være at drive virksomhed i selskabsform. 

4.3 Regnskabsmæssige krav 

Der er forskellige regnskabsmæssige krav, om det er virksomheder i personlig regi eller om der er 

tale om virksomheder drevet som selskab. Dog er fællesreglen for begge driftsformer, at når 

virksomheder har erhvervelsessted i Danmark, skal bogføringsloven overholdes9. Drives 

virksomheden efter reglerne om VSO, skal der ske en adskillelse af økonomien fra den 

erhvervsdrivendes privatøkonomi og virksomhedens.  

Bogføringslovens generelle regler foreskriver, hvordan de enkelte registreringer foretages, i den 

forbindelse kaldet ”transaktionssporet”. Desuden foreskriver bogføringsloven, hvordan 

regnskabsmaterialet opbevares. 

Som tidligere nævnt er der derimod forskel på de regnskabsmæssige krav omkring aflæggelsen af 

regnskab. Aflæggelsen skal ske efter årsregnskabsloven (ÅRL). Virksomhedernes krav til aflæggelse 

af regnskab er reguleret af størrelsen af virksomheden, da ÅRL opdeler virksomhederne i 

regnskabsklasser, efter størrelsen af virksomheden. Den såkaldte ”byggeklodsmodel” hvor der bliver 

lagt yderligere krav til, hvad regnskabet skal indeholde. Der indgår 4 regnskabsklasser, 

regnskabsklasse A, B, C og D. Det er virksomhedens økonomiske historik, der tages udgangspunkt 

i10.  

4.3.1 Personligt ejet virksomhed   

Omfatter personligt ejet virksomheder. I denne regnskabsklasse er det frivilligt for virksomhederne at 

aflægge regnskaber. Dog kan der, i henhold til skattekontrollovens § 3, stilles krav fra 

skatteministeriets side, om udarbejdelse af et skattemæssigt regnskab som grundlag for 

selvangivelsen. Dette medfører i praksis, at mange selvstændige erhvervsdrivende vælger at 

udarbejde et sådant skattemæssigt regnskab i direkte forlængelse af udarbejdelsen af den 

regnskabsmæssige årsrapport efter klasse A.  

                                                 
9 Bogføringsloven § 1 
10 Bilag 1 – Byggeklodsmodel 
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Der er desuden ikke revisionspligt og årsrapporten skal ikke offentliggøres11, hvilket betyder at 

regnskabet ikke skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Årsrapporter under regnskabsklasse A, skal 

som minimum indeholde ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse og noter, herunder 

redegørelse for anvendt regnskabspraksis12. I praksis vælger en personlig erhvervsdrivende at få 

udarbejdet regnskabet med revisorpåtegning. Dette skyldes signalværdien til eksterne interessenter, 

samt troværdigheden i regnskabet. 

4.3.2 Selskaber 

For selskaber foreligger der regler omkring udarbejdelsen af en årsrapport, der som minimum lever 

op til kravene for en regnskabsklasse B-virksomhed i henhold til årsregnskabsloven, i denne 

regnskabsklasse skal årsrapporten mindst bestå af ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse og 

noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne i 

egenkapitalen, samt en eventuel ledelsesberetning, jf. ÅRL § 77. Det er stadigt i denne 

regnskabsklasse frivilligt, om der skal foretages revision af årsrapporten. I de tilfælde, hvor der er 

foretaget en revision, skal revisor afgive en påtegning eller en anden erklæring i årsrapporten13. 

Fravælgelsen af revisionen vælges på en generalforsamling. Derudover er regnskabet under krav om 

at blive offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I praksis vælger en del at få en revisor til at foretage 

revision af regnskabet, da det ligesom i regnskabsklasse A, giver en signalværdi til eksterne 

interessenter og udviser en troværdighed i regnskabsudsagn. 

Ved større selskaber, pålægges selskaber yderligere krav, i forbindelse med aflæggelsen af 

regnskabet14, hvilket medfører øgede udgifter til rådgivere. 

4.3.3 Delkonklusion 

Tages der udgangspunkt i casevirksomheden befinder virksomheden i regnskabsklasse A, når 

omdannelsen er foretage for virksomheden vil virksomhed befinde sig i regnskabsklasse B. De 

regnskabsmæssige forskelle er ikke nær så synlige mellem de to regnskabsklasse. Dog er det frivilligt 

for personlig ejede virksomheder at aflægge regnskab og er derigennem ikke omfattet af 

årsregnskabsloven. Det kan dog i praksis være en fornuftig ide at få en revisor til at udføre review af 

                                                 
11 ÅRL § 7 
12 ÅRL § 18 
13 ÅRL § 135 og 135 a 
14 Bilag 1 - byggeklodsmodel 
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årsrapporten, da man derigennem signalerer overfor eksterne interessenter, at der er en vis 

troværdighed i årsrapportens tal.  

Selskaber er underlagt at skulle offentliggøre deres regnskaber til Erhvervsstyrelsen. Regnskaberne 

skal udarbejdes efter bestemmelserne, der er foreskrevet i årsregnskabsloven. Dette er for at sikre en 

ensretning af data, så der kan foretages en sammenligning af resultaterne. Kravene er herigennem 

højere i forhold til virksomheder drevet i personlig regi, da det udover årsregnskabsloven også er 

bogføringsloven selskaberne er underlagt. I omdannelsesovervejelser bør der i denne forbindelse ske 

en overvejelse af omkostninger til overholdelse af disse yderligere stillede krav.  

4.4 Beskatning 

Den måde man opgøre beskatningsgrundlaget er der forskel på, hvad enten man driver virksomhed i 

personlig regi eller i selskabsform. Kapitlet gennemgår de forskelle der, er ved valget af 

virksomhedsform. 

4.4.1Virksomhed i personlig regi 

Beskatning af virksomhed i personlig regi kan ske på 3 måder.  

1. Beskatning via Personskatteloven (PSL) 

2. Beskatning via Virksomhedsskatteordningen (VSO) 

3. Beskatningen via Kapitalafkastordningen (KAO)15 

Når man vælger at beskatte efter personskatteloven, beskattes virksomhedens ejer af det 

skattemæssige resultat efter PSL. Dette betyder, at beskatningsmetoden er den samme som ved alm. 

lønindkomst. Herved mister ejeren muligheden for at få fradrag for de renteudgifter som 

virksomheden generer i den personlige indkomst, men derimod skal renter fradrages/beskattes i 

kapitalindkomsten, jf. PSL § 3, stk. 3, herved mindskes skatteværdien af evt. fradrag.   

Hvis der i virksomheden stilles en bil til rådighed for ejeren, er det muligt at foretage en skønsvis 

vurdering af forbruget erhvervsmæssigt og privat. På den måde fortages der et beskatningsskøn over 

fri bil. I modsætning til tilfældet ved selskabsform.   

                                                 
15 KAO vil ikke blive behandlet, da virksomheden som skal omdannes, ikke er i KOA, jf. afgræsningen 1.2  
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4.4.2 Virksomhedsskatteordningen 

Et alternativ til beskatningsmuligheden efter PSL er at indgå i VSO. VSO giver ejeren mulighed for 

at opspare overskud i virksomheden til en lavere beskatningssats, beskatningssatsen er identisk med 

satsen for selskaber, jf. VSL § 10, stk. 2. Anvendelsen af VSO anses investeringer i egen virksomhed 

som anden kapitalanbringelse. Ejeren har mulighed for, at i de år, hvor virksomheden har et stort 

overskud at opspare noget af overskuddet til senere år. På den måde kan virksomheden udskyde 

beskatning af overskuddet. Det er ligeledes fordelagtigt, at år, hvor der er underskud at benytte et evt. 

opsparet overskud, således kan man udjævne de konjunkturbevægelser virksomhedens resultater kan 

få. På samme måde har ejeren en mulighed for at optimere sin indkomst op til topskatten.   

Ved brug af VSO fordeler man virksomhedens resultat op i kapitalafkast og det resterende 

overskud16. Kapitalafkast beregnes ud fra kapitalafkastgrundlag, der udtrykker virksomhedens 

skattemæssige egenkapital. Kapitalafkastsatsen, oplyses fra SKAT, i 2012 udgør satsen 1 % af 

kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkast er den værdi, der skal flyttes fra personlig indkomst til 

kapitalindkomst, som et udtryk for afkastet af den investerede kapital i VSO, da det sidestilles med 

passiv kapitalinvestering, herunder obligationer.  

VSO giver, i modsætning til beskatning efter PSL, mulighed for at kunne fradrage virksomhedens 

renteudgifter i den personlige indkomst, dette betyder samtidigt, at virksomhedens renteindtægter 

også medregnes som personlig indkomst. Som derved bliver tillagt den personlige indkomst.   

Ved anvendelse af VSO, er der en række forhold som ejeren skal holde styr på. Dette betyder, at der 

skal etableres følgende konti: 

• Indskudskonto 

• Hævekonto 

• Mellemregningskonto (valgfri) 

• Konto for hensættelse til senere hævninger 

• Konto for opsparet overskud 

                                                 
16 Jf. VSL §7, §8, §9 
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4.4.2.1 Indskudskonto 

Indskudskontoen er et udtryk for, hvad ejeren indskyder i virksomheden. Opgørelsen skal udarbejdes 

den første gang VSO anvendes. Indskudskontoen er betegnelsen for værdierne af aktiver og passiver 

ejeren har indskudt i virksomheden. Det er dog kun erhvervsmæssige aktiver og passiver, der kan 

indgå i VSO17. Der er mulighed for at indskyde visse former for blandet benyttede aktiver, såsom 

ejendomme og biler. Værdien af disse aktiver reguleres af LL § 16C og LL § 9C, stk. 7.  

Hvis der beregnes rentekorrektion, er indskudskontoen er negativ18. Negativ indskudskonto betyder 

at ejeren har lånt i VSO, og der skal derfor beregnes rentekorrektion. Rentekorrektionen er ikke 

fradragsberettiget i VSO, da det udtrykker ejerens private renteudgift.  

4.4.2.2 Hævekonto 

Konto for hævninger udtrykker de hævninger ejeren har foretaget til sig selv privat. Blandt 

hævningerne udgør kapitalafkast, private andele af blandet benyttede driftsmidler. 

4.4.2.3 Mellemregningskonto 

Anvendelse af mellemregningskontoen udtrykker bevægelser, der er foretaget mellem 

privatøkonomien og virksomhedsøkonomien. Transaktionerne er foretaget efter indtrædelsen af 

VSO. Saldoen på denne konto må ikke være negativ, sker dette, foretages en udligning til 

hævekontoen19. Endvidere føres hævninger, udlæg og hensættelse til medarbejdende ægtefælle på 

denne konto.  

4.4.2.4 Konto for hensættelse til senere hævninger 

Konto for hensættelse til senere hævninger anvendes til optimeringen op til topskatten. Hvis det viser 

sig, at ejeren har indkomst, der er under topskattegrænsen på kr. 389.900 (2012) efter AM-bidrag. I 

dette tilfælde er det muligt for ejer at lade sig beskattes op til topskattegrænsen, derefter kan ejeren 

trække hensættelsen skattefrit ud af virksomheden  

4.4.2.5 Konto for opsparet overskud 

Konto for opsparet overskud udtrykker det overskud, som endnu ikke er hævet, i kraft af, at der 

eventuelt er foretaget skatteoptimering til topskattegrænsen. Det opsparede overskud beskattes med 

                                                 
17 Jf. VSL § 1, stk. 2 og stk. 3 
18 Jf. VSL § 11, stk. 1 
19 Jf. VSL §4a 
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25% acontoskat, herefter kan ejeren hæve overskuddet til personlig indkomst med modregning af 

25% acontoskat.    

4.4.2.6 Udvidet hæverækkefølge 

Hvis der sker hævninger mellem firmakontoen og ejerens privatøkonomi, sker det efter en bestemt 

rækkefølge i VSO, hvorpå hævningerne foretages. Rækkefølgen er således: 

1. Refusioner, som ikke er ført over mellemregningskontoen 

2. Beløb til medarbejdende ægtefælle 

3. Virksomhedsskat 

4. Hensat til senere hævninger, primo 

5. Kapitalafkast af finansielle aktiver som ikke kan opspares 

6. Årets personlige indkomst 

7. Hævning på konto for opsparet overskud 

8. Hævning på indskudskonto  

heraf er 1-5 tvungne, hvilket betyder, at der i årets løb skal være foretaget minimumshævninger 

svarende til det beløb de (1-5) udgør. Sker dette ikke, afsættes dette tvangsmæssig til senere 

hævninger.  

4.4.2.7 Ejerens beskatning ved reglerne i VSO 

Eksempel for beskatning ved regler i VSO, tages der udgangspunkt i bilag 2 

Med udgangspunkt i eksemplet fremgår det, at virksomhedens overskud udgør kr. 1.000.000. 

Resultatet i dette eksempel er det samme skattemæssigt som likviditetsmæssigt, for at gøre 

beregningen overskuelig. Dog er der oftest forskel på det skattemæssige og regnskabsmæssige 

resultat, på grund af skattemæssige periodiseringer, f.eks. afskrivninger. 

Ejeren af enkeltmandsvirksomheden kan foretage hævninger i løbet af året, af disse hævninger kan 

nævnes betaling af personlige skatter, pension samt private udgifter m.v.. Dette forudsættes, at 
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hævninger er overført fra virksomhedens økonomi til privat økonomi. Hævningerne i eksemplet 

udgør kr. 600.000. 

I VSO udarbejdes en overskudsdisponering, hvortil forholdet mellem overskud i virksomheden og 

hævninger er afgørende for behandlingen af overskudsdisponeringen. Er overskuddet større end årets 

hævninger, beregnes der kapitalafkast, det resterende beløb kaldes for det opsparet overskud. I 

eksemplet er der ikke beregnet kapitalafkast, det opsparede overskud udgør kr. 400.000. Konto for 

opsparet overskud er et udtryk for, hvor meget der er tilbage af det beløb, der er beskattet med 

virksomhedsskat, efter at virksomhedsskatten er fratrukket. Da det beløb der er tilbage, er fratrukket 

virksomhedsskat, skal der regnes baglæns for at finde beløbet inklusiv virksomhedsskat. For 

indkomståret 2012 udgør virksomhedsskatten 25 %, hvilket betyder, at beløbet til 

virksomhedsindkomsten udgør kr. 533.333. Herved udgør beløbet, der indgår som 

virksomhedsresultat til beskatning i personlig indkomst kr. 466.667.  

Efterfølgende behandles indkomsten efter den metode i henhold til skattereglerne for personlig 

indkomst, jf. bilag 2. Udover beskatningen af den personlige indkomst vil virksomhedsindkomsten 

samtidigt skulle acontobeskattes af den til hver tid gældende selskabsskat. For 2012 udgør denne 

25%. Dermed ender ejeren med en samlet beskatning på kr. 309.191, som giver en slut-likviditet i 

ejerens privatøkonomi på kr. 690.809. 

Herudover skal der, for at opnå et brugbart sammenligningsgrundlag til en indkomstopgørelse for 

ejeren, der hæver løn og udbytte i selskabet, foretages endnu en beregning af en faktor. Her tænkes 

der på at den latente skat, der opstår i forbindelse med indkomstopgørelsens opsparede overskud, kun 

beskattes af acontobeskatning på 25 %. I tilfælde af, at der er i indkomståret er foretaget hævninger 

der svarer til årets resultat på kr. 1.000.000, vil det resultere i at opsparet overskud overføres til 

personlig indkomst, fratrukket acontovirksomhedsskat i ejerens skattemæssige indkomstopgørelse. 

Dog kan man ikke vide på forhånd, hvornår denne latente skat realiseres, men for at skabe et 

brugbart sammenligningsgrundlag er denne medtaget. Jf. bilag 2 udgør procentsatsen for udskudt 

skat 30,4 %. Procentsatsen er et udtryk for skatteloftet på 51,5 % samt AM-bidrag på 8 %. Idet AM-

bidraget fragår indkomsten før de øvrige skatter udregnes, så kan det reele AM-bidrag efter 

skatteværdi opgøres til 3,6. Hvorfor den samlede skattesats udgør 55,4 fratrukket 

acontovirksomhedsskat 25 %, i alt 30,1 % i udskudt skat. Udskudt skat udgør i alt kr. 162.133, 

hvorefter nettobeløbet til virksomhedsejeren efter udskudt skat udgør kr. 528.676. 
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 4.4.3 Anpartsselskab 
Ved beskatning af anpartsselskab, samt aktieselskab, er det tale om en selvstændig juridisk enhed. 

Herved forstås, at selskaber beskattes selvstændigt. Dernæst har selskaber fuld fradragsret for 

renteudgifter. Samtidigt er det muligt at fremføre underskud i selskabet, således at dette kan 

modregnes i et fremtidigt overskud, dog inden for 5 år20. Indgår selskabet i koncernforhold er det 

national tvungen sambeskatning21. I dette tilfælde er der mulighed for at anvende hinandens 

over/underskud, der er opstået i sambeskatningen. Særunderskud kan kun benyttes af de selskaber 

der har generet underskuddet.    

4.4.3.1 Beskatning af løn/udbytte til direktør i selskab 

Ved eksempel for beskatning af løn og udbytte, tages der udgangspunkt i bilag 3. 

Da det ikke er muligt at foretage hævninger, når man er ejer af et kapitalselskab, er der i stedet 

mulighed for vederlæggelse i form af løn og/eller udbytte. Der tages udgangspunkt i det foregående 

eksempel i kapitel 4.4.2.8. For sammenligningens skyld er der taget udgangspunkt i, at der både 

udbetales løn samt udbytte i selskabet. Ejerens løn og hævet udbytte efter beskatningen resulterer i 

den samme likviditetsmæssige status som i foregående eksempel, kr. 290.809. Dermed skal der 

udbetales kr. 338.194 til ejeren før skat. 

Selskabets resultat udgør kr. 1.000.000, herefter fratrækkes ovenstående løn før skat. Det resterende 

beløb beskattes som selskabsindkomst. Selskabsskat udgør kr. 165.452, dette vil påvirke selskabet 

likviditetsmæssigt. Herudover er der mulighed for at uddeling af udbytte til aktionærer/anpartshavere 

48.300, hvis aktionæren/anpartshaveren er gift, er der mulighed for at udlodde det dobbelte beløb, 

såfremt ægtefællen ikke anvender dette. Udbytteskattesatsen er herved 27 % for de første kr. 48.300 

(gifte kr. 96.600) herefter 42 %. I eksemplet forudsættes det, at ejeren er gift og ægtefællen ikke har 

anvendt udbyttegrænsen på kr. 48.300, hvorfor der udloddes kr. 96.600 til 27 % beskatning. Havde 

ejeren valgt at hæve resten af årets resultat som udbytte, ville der ske en beskatning med 27 % af de 

første kr. 96.600 hvilket er udloddet, hvorfor udskudt skat beregnes af 42% af det resterende beløb. 

Det er denne beskatning, der hensættes som udskudt skat. Det betyder, at den endelige samlede 

likviditetssituation for ejeren vil være på kr. 522.667. 

                                                 
20 Jf. ligningsloven §15 
2121 Jf. SEL § 31, stk. 2 
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Hvis der stilles bil til rådighed for ejeren, bliver denne beskattet som af fri bil. Dette sker ikke 

ligesom ved virksomhed i personlig regi ved skønsmæssigt vurdering, her foretages beregningen ud 

fra bilens salgsværdi. Er salgsværdien på bilen over kr. 300.000, beskattes man af den værdi fra kr. 

160.000 – kr. 300.000 af 25 %, for værdien, der overstiger kr. 300.000 med 20 %. Værdien for 

beskatning af fri bil er minimum kr. 160.000, hvilket svarer til en beskatningsværdi på kr. 40.000. 

Den anden mulighed er at holde bilen udenfor selskabet, derefter afholde kørselsgodtgørelse for 

anvendelsen af bilen erhvervsmæssigt. Kravet hertil er at der føres kørselsregnskab for antal 

erhvervsmæssige kørte km ganget med kørepengesatsen, herefter betaler selskabet kørselspenge til 

ejeren af bilen. 

4.4.4 Delkonklusion 

Der er store forskelle mellem beskatningsformerne for virksomheder drevet i personlig regi og 

virksomheder drevet i selskabsform. Der er dog mulighed for at udjævne forskellen ved at indgå i 

VSO. Den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at opspare overskud, derved fordele 

indkomst lige over en årrække. Dog kan det afskrække visse erhvervsdrivende at indgå i VSO, da 

dette i de fleste tilfælde vil medføre rådgivning fra revisor samt krav til bogføring. Hvorimod 

beskatning i PSL den simple måde at blive beskattet ved, samtidigt er den fordelagtig, når 

virksomheden er nystartet, da den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at få fradrag af 

underskuddet i sin personlige indkomst. Når virksomheden genererer overskud, er det optimalt at 

omdanne virksomhed til selskab, selskabet anses som et særskilt skattesubjekt, hvilket betyder, at 

ejeren ikke påvirkes af overskud af selskabet, men derimod den løn eller udbytte selskabet udlodder. 

Forskellen mellem at beskattes efter reglerne i VSO eller beskatning af lønindkomst og 

aktieindkomst (udbytte) udgør en fordel på kr. 6.009 til virksomheder der anvender VSO. Dog er 

forskellen ikke af væsentlig størrelse, hvorfor vurderingen ikke bør/kan være af økonomiske årsager.  

5. Virksomhedsomdannelse 

Ved virksomhedsomdannelse af virksomhed drevet i personlig regi, forstås at der sker en 

overdragelse af den personlige virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab. Udgangspunktet i 
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virksomhedsomdannelse er, at den skattemæssigt sidestilles med en virksomhedsoverdragelse 

mellem to uafhængige parter, det såkaldte armslængdeprincip22.  

Omdannelsen af virksomheden kan ske efter to metoder, den skattepligtige virksomhedsomdannelse 

– afståelsesprincippet eller det skattefrie virksomhedsomdannelse – succession. 

 I de efterfølgende kapitler, vil der blive gennemgået generelle regler og definitioner ved både den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse samt den skattefrie virksomhedsomdannelse. Der er taget 

udgangspunkt i områder, der påvirker casevirksomhed.  

5.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse kaldes også for afståelsesprincippet, da omdannelsen 

anses for salg af virksomheden. Man har to muligheder for omdannelse, man kan omdanne 

fremadrettet eller med tilbagevirkende kraft. Dog er der særlige regler for omdannelser med 

tilbagevirkende kraft.  

5.1.1 Krav til skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Ved benyttelse af skattepligtig virksomhedsomdannelse, er der ikke specifikke krav til, hvilke 

virksomheder, der kan omdannes. Samt om der er tale om en omdannelse af en hel virksomhed eller 

om det er enkeltaktiver, medmindre omdannelsen sker med tilbagevirkende kraft. Det eneste krav, 

der skal opfyldes er, at det kan drives som selskabsform. 

5.1.2 Omdannelse skal være fra en personlig drevet virksomhed 

Om omdannelsen sker med tilbagevirkende kraft eller efter normale bestemmelser, er det eneste krav 

at der skal være tale om en personlig ejet virksomhed. 

5.1.3 Tilbagevirkende kraft 

Det er muligt at omdanne virksomheden med tilbagevirkende kraft23. Bestemmelsen gør det muligt, 

at selskabet kan stiftes op til 6 måneders efter endt indkomstår. Herved tilgives indtægter og udgifter 

i perioden selskabet og ikke virksomheden. 

Omdannes virksomheden med tilbagevirkende kraft, er der som tidligere nævnt, særlige krav, der 

skal opfyldes.  Omdannelsen skal ske fra en personlig drevet virksomhed, der overdrager til et 

                                                 
22 Jf. LL § 2 
23 Jf. SEL § 4, stk. 4 og 5 
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nystartet aktie- eller anpartsselskab, herefter får ejeren af virksomheden vederlæggelse i form af 

aktier eller anparter 24.   

Skæringsdatoen for virksomheder drevet i personlig regi følger indkomstår som årsafslutning. 

Betingelsen for af kunne omdanne med tilbagevirkende kraft er, at der højst kan gå 6 måneder fra 

den valgte skæringsdato til stiftelsen af selskabet skal være foretaget25. Derved er det oplagt at 

anvende 1/1-201x som ny skæringsdato, derved kan man indtil d. 30. juni 201x foretage omdannelse 

med de samme værdier som er oplyst i det aflagte virksomhedsregnskab. Ved benyttelse af 

omdannelse med tilbagevirkende kraft senest 30. juni 201x, behøver man således ikke at fortage ny 

værdiansættelse af værdier i virksomheden.  

Ejeren skal herudover senest 1 måned efter stiftelsen indsende genpart af stiftelsesdokumenter til 

skattemyndighederne 26 i underskrevet stand. 

Kravene for anvendelse af omdannelse med tilbagevirkende kraft er følgende27: 

• Det skal være en personligt drevet virksomhed, der skal omdannes 

• Det skal være en overdragelse af en samlet virksomhed 

• Det skal være nystartet virksomhed som skal erhverve 

• Indehaveren modtager vederlæggelse i form af aktier/anparter i det nye selskab 

• Regnskabsåret for det omdannede selskab skal løbe fra skæringsdato for åbningsbalance 

• Skæringsdatoen skal ligge efter indehaverens sidste indkomstår 

• Fristen for stiftelsen af det nye selskab er senest 6 måneder efter skæringsdatoen 

• Senest 1 måned efter stiftelsen skal stiftelsesdokumenterne indsendes til SKAT 

                                                 
24 SEL § 4, stk 4 
25 SEL § 4, stk. 4 
26 SEL § 4, stk. 4 
27 SEL § 4, stk. 4 samt generationsskifte og omstrukturering s. 112-113 
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5.1.4 Omdannelse til selskab 

Omdannelsen af personlig ejet virksomhed kan ske fremadrettet eller med tilbagevirkende kraft. Hvis 

der omdannes med tilbagevirkende kraft, kan dette kun se ved oprettelse af et nyt selskab, jf. 

ovennævnte krav. Hvis omdannelsen sker fremadrettet, er der mulighed for dels, at dette sker med et 

nyoprettet selskab eller ved et allerede stiftet selskab. Da afståelsesprinippet sidestilles med salg til 

tredje mand, sker beskatning ved afståelse af aktivet. Det behøver ikke at være et dansk ApS /A/S 

afståelsen foretages til, dette kan også ske til et udenlandsk registeret selskab. 

5.1.5 Første regnskabsår 

Det er valgfrit hvilken periode selskabets første regnskabsperiode skal være ved omdannelse efter 

afståelsesprincippet. Perioden skal dog begynde fra stiftelsesdatoen af selskabet og op til 18 

måneder28. Dette forudsætter, at der er tale om en fremadrettet omdannelse, derved gælder denne 

bestemmelse ikke for omdannelse med tilbagevirkende kraft29.   

5.1.6 Åbningsbalance 

Udarbejdelsen af åbningsbalancen, skal indeholde de regnskabsmæssige værdier samt skattemæssige 

værdier. Den regnskabsmæssige del af åbningsbalancen indeholder tidligere værdiansatte aktiver og 

passiver. Hvorimod de skattemæssige værdier som udgangspunkt er de samme som i den 

regnskabsmæssige, dog ikke hvis stiftelsen er foretaget med stiftertilgodehavende med kursnedslag, 

så skal disse værdier kontantomregnes, se kapitel 5.1.7. 

5.1.7 Vederlæggelse 

Ved salg af den personlig ejede virksomhed skal der ske en form for vederlæggelse til ejeren. Der 

stilles ingen krav til hvilken form for vederlæggelse overdrageren skal have. Oftest foregår 

vederlæggelsen i form af aktier eller anparter i det selskab, hvortil virksomheden omdannes. 

Vederlagsformerne kan herudover foretages som stiftertilgodehavende, kontant eller mellemregning. 

Fordringen skal kontantomregnes til kursværdi. Hjemlen for kontantværdi findes i 

afskrivningslovens § 45 og ejendomsavancebeskatningslovens § 4. Aktiverne kan ikke indskydes til 

underkurs. 

Der er ingen begrænsninger for hvor stort et stiftertilgodehavende må være, så længe 

virksomhedsomdannelsen sker efter afståelsesprincippet. Et stiftertilgodehavende er et gældbrev, 
                                                 
28 ÅRL § 15 
29 SEL § 4 stk. 4 
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hvor selskabet erklærer at skylde omdanneren et beløb. Der er krav om at gældsbrevet bliver udstedt 

efter normal rente – og afdragsvilkår30. Hvis denne bestemmelse ikke overholdes, anser man 

stiftertilgodehavende som et anfordringstilgodehavende. Anfordringstilgodehavende værdiansættes 

til kurs 100. Gældsbrevet skal værdiansættes på overdragelsestidspunktet til kontantværdi.  

Stiftertilgodehavende giver mulighed for at reducere aktivers værdi, værdien kan ikke nedsættes 

laverer lavere end til kurs 8031, når handlen sker mellem interesseforbundne parter. Kursnedslaget 

påvirker de skattepligtige avancer og medfører ligeledes et lavere afskrivningsgrundlag. Dette 

skyldes, at kursnedslaget påvirker alle aktivers værdi forholdsmæssigt, eksklusiv likvide midler.   

Efterhånden som stiftertilgodehavende afdrages, beskattes personen løbende af gevinsten32. Efter 

skattereformen 2009/2010, forsvandt det skattemæssig fordel af at foretage kursnedslag. Da positiv 

kapitalindkomst beskatning falder til 42 %, hen over en 5 årige periode (45,5 2012). Kravet til at 

kursnedslag kan foretages er, at der foreligger et gældsbrev. Dette gældsbrev kan ikke fraviges. Sker 

dette ved det beløb som ejeren har trukket udover det aftalte, blive anset for, at være maskeret 

udbytte.  

5.1.8 Beskatning 

Ved anvendelse af den skattepligtige virksomhedsomdannelse – afståelesprincippet, opgøres 

skattemæssige avancer og tab for aktiverne, som ejeren herefter bliver beskattet af. Se kapitel 6 for 

værdiansættelsen af aktiver samt opgørelsen af avancer/tab på de enkelte aktiver.  

5.1.9 Delkonklusion 

Når virksomheden omdannes via skattepligtig virksomhedsomdannelse, har virksomhedsejeren større 

frihed til at vælge hvilke aktiver og passiver der indskydes i selskabet. Naturligvis skal stiftelsen 

overholde SL § 39 om apportindskud samt indsendelsen af stiftelsesdokumenter efter SL § 9. 

Omdannelsen sker på baggrund af afståelsesprincippet, hvor alle aktiver og passive overdrages til det 

nye selskab til handelsværdier.  

Skattepligtig virksomhedsomdannelse er der mulighed for at foretage omdannelsen med 

tilbagevirkende kraft, såfremt der omdannes til et nystiftet selskab. Omdannelsen med 

tilbagevirkende kraft kan foretages i op til 6 måneder efter skæringsdatoen. Skæringsdatoen er status 
                                                 
30 Jf. LL §2 
31 Jf. TfS1984,582 HR, TfS1984,586 HR og TfS1993,521 ØLD 
32  KGL § 14, stk. 1 
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dagen for den personlig drevne virksomhed. Der stilles således ikke krav til at omdannelsen skal 

foretages til et dansk registreret selskab.  

Ved anvendes af skattepligtig omdannelse, bliver ejeren beskattet af de avancer/fortjenester der vil 

forekomme i forbindelse med omdannelsen, hvorfor der skal foretages en vurdering af de hårde 

værdier herunder skattemæssige værdier for aktiverne, samt de bløde værdier. Forstået på den måde 

om ejeren er bedst tjent med at skulle vedstå beskatningen, hvis ejeren har likviditet til at kunne 

betale skatten. Samtidigt vil værdien af det nystiftede selskab være mindre ved brug af skattepligtig 

virksomhedsomdannelse. Hvis omdannelsen sker som et led i en fremtidigt afståelse af aktiviteten 

kunne der således overvejes skattepligtig virksomhedsomdannelse. Vederlæggelsen for 

virksomheden kan ske i form at stiftelsestilgodehavende eller ved kontant afregning. 

Beskatningstidspunktet for beskatning af avancer/tab i forbindelse med omdannelsen af 

virksomheden som udgangspunkt overdragelsesdatoen, anvendes der omdannelse med 

tilbagevirkende kraft sker beskatningen ved skæringstidspunktet.  

Omdannelsen af virksomheden efter skattepligt virksomhedsomdannelse kan være en fordel, hvis 

virksomheden skal delvis omdannes. Handelsværdierne for aktiver og passiver, kan have give 

virksomhedsejeren en negativ påvirkning i privat økonomien, dog foreligger muligheden for at få 

vederlæggelse i form af stiftertilgodehavende, som er mere fleksibel vederlæggelse end udlodning af 

udbytte.   

5.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 

Den anden mulighed for at omdanne virksomheden er skattefri virksomhedsomdannelse. Ved 

anvendelse af denne omdannelse sker omdannelsen efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. 

Denne model giver ejeren mulighed for at udskyde beskatningen af eventuelle avancer af aktiver og 

passiver ved omdannelsen. Udskydelsen sker indtil, at selskabets ejer sælger sine anparter/aktier, 

eller hvis selskabet ophører. Som nævnt sker omdannelsen efter lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse, hvilket stiller betingelser for at selve omdannelsen kan finde sted33.  

5.2.1 Betingelser for anvendelse af skattefri virksomhedsomdannelse 

Betingelserne er listet nedenfor. 

                                                 
33 Jf. VOL § 1 og § 2 
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1. Den omdannede virksomhed skal være personligt drevet. 

2. Omdannelsen kan kun ske til et nystiftet selskab eller jomfrueligt skuffeselskab, der er 

registeret i Danmark. 

3. Ejeren  af den omdannede virksomhed skal være fuld skattepligtigt til Danmark 

4. Omdannelse kan ske, hvis der er tale om en omdannelse af en hel virksomhed. 

5. Indehaveren skal modtage vederlæggelse i form af aktier/anparter i det erhvervede selskab. 

6. Aktiernes/anparternes pålydende værdi skal svare til den samlede aktie-/anpartskapital 

7. Anskaffelsessummen på aktierne/anparterne må ikke være negativ 

8. Omdannelsesdato er umiddelbart efter statusdagen for sidste årsregnskab i den personlig 

drevet virksomhed. 

9. Første regnskabsperiode for det nye selskab udgør 12 måneder. 

10. Fristen for omdannelse er maksimalt 6 måneder efter skæringsdatoen 

11. Stiftelsesdokumenter skal senest 1 måned efter omdannelsen være indsendt til myndighederne 

12. Der skal hensættes udskudt skat i åbningsbalancen. 

Nedenfor følger redegørelsen for de enkelte bestemmelser. 

 5.2.1.1 Den omdannede virksomhed skal være personligt drevet. 

Ved anvendelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse er den første betingelse, at 

virksomheden, der skal omdannes, skal være drevet personligt34. Betegnelsen personlig drevet 

virksomhed hører virksomheder, der er drevet i fælleskab, f.eks. interessentskaber og 

kommanditselskaber, også ind under. Med undtagelse af virksomheder, der er nævnt i PSL § 4, stk. 

10 og 1235. PSL 4, stk. 10 omhandler virksomheder, der er drevet af mere end 10 ejere, hvor den 

erhvervsdrivende ikke deltager i væsentligt omfang i den daglige drift. PSL § 4, stk. 12 afgrænser 

ikke antallet af ejere, men omhandler derimod om indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede 

                                                 
34 Jf. VOL § 1 
35 Jf. VOL § 3 
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driftsmidler og skibe, hvor den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift af væsentligt 

omfang. Væsentligt omfang er tolket i begge bestemmelser som mere end 50 timers månedlig 

arbejdsindsats36.   

For personlige virksomheder, der er drevet af flere ejere, kan der omdannes efter lov om 

virksomhedsomdannelse, såfremt, jf. VOL § 1, stk. 1, der er tale om fysiske personer. For 

Kommandit- og interessentselskaber kan omdannes efter VOL, såfremt følgende særbetingelser er 

opfyldt37: 

• Alle ejere anvender reglerne i VOL 

• Alle ejere har anvendt samme regnskabsperiode 

• Alle ejere vederlægges i anparter efter deres respektive andel i den personlige virksomhed 

  

5.2.1.2 Omdannelsen til et nystiftet selskab eller jomfrueligt skuffeselskab, registeret i Danmark. 

Det kun muligt at omdanne skattefrit til et nyoprettet selskab eller et eksisterende selskab, der er 

registeret i Danmark38. Betingelsen for det eksisterende selskab er at selskabet skal være oprettet på 

omdannelsesdatoen, samt der ikke forud for tidspunktet, hvor overdragelsen finder sted, har været 

drevet erhvervsmæssig virksomheden i selskabet. Derudover skal hele egenkapitalen i selskabet stå 

ubehæftet i en bank39. Herudover er det kun de almindelige selskabsretlige regler i henhold til 

selskabsloven, der forestår ved stiftelsen af et selskab med apportindskud. 

5.2.1.3 Ejeren af den omdannede virksomhed skal være fuld skattepligtig til Danmark 

Ved anvendelse af skattefri virksomhedsomdannelse, sker omdannelsen via succession. Dette 

betyder, at ejeren af den omdannede virksomhed på omdannelsestidspunktet skal være fuld 

skattepligtig til Danmark, jf. KSL 140. Hvis ejeren er underlagt dobbeltbeskatningsoverenskomst, er 

kravet, at den er hjemmehørende i Danmark. Denne bestemmelse sikrer, at beskatning ved afståelse 

eller ved fraflytning hidrører Danmark. 

                                                 
36 Jf. juridisk vejledning C.C.3.1.5 
37 Jf. VOL § 2, stk. 2 
38 Jf. VOL § 1, stk. 1  
39 Jf. VOL § 1, stk. 2 
40 Jf. VOL § 1, stk. 1 nr. 2 
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5.2.1.4 Omdannelse kan ske, hvis der er tale om en omdannelse af en hel virksomhed 

For at kunne anvende VOL skal der være tale om omdannelse af en samlet erhvervsmæssig 

virksomhed der overdrager alle aktiver og passiver41. Herved hindres omdannelse af enkeltaktiver 

eller, at enkeltaktiver er holdt underfor omdannelsen. Selvom der som hovedregel er tale om alle 

aktiver og passiver, kan der opstå tvivl på enkelte områder herunder aktier, blandet benyttede aktiver 

samt ejendomme. 

5.2.1.4.1 Aktier 

Aktier som virksomhedsejer ejer på tidspunktet for omdannelsen, anses for ikke har en relation til 

den erhvervsmæssige virksomhed42, hvorfor disse typisk ikke indgår i virksomhedsomdannelsen. 

Dog kan aktier i indkøbs-/brancheselskaber typisk have en forbindelse med en detailvirksomhed, 

herved kan disse indgå i omdannelsen43. Denne tvivl påhviler en konkret vurdering, om 

aktiebeholdningen har nok tilknytning til virksomheden for at kunne indgå i 

virksomhedsomdannelsen. 

5.2.1.4.2 Blandede benyttede aktiver 

Alle aktiver og passiver skal indgå i skattefri virksomhedsomdannelse. Dette gælder også aktiver, der 

bliver benyttet både erhvervsmæssigt og privat. Aktiver, der ikke indgår i VSO, skal vurderes om, 

hvorvidt de har en erhvervsmæssig tilknytning, for derefter at skulle medtages i omdannelsen44. 

Indregning af blandet benyttet aktiv sker efter VOL § 6, stk. 4. 

Ved eksempel for bil, kan blandet benyttet bil behandles på følgende måder, jf. VSL 

1. Når bilen indgår i virksomheden, beskattes ejeren af den private kørsel, jf. LL § 16, stk. 4. Da 

bilen i forvejen indgår i balancen for virksomhed og derved værdiansat, indgår bilen i 

omdannelsen. 

2. Når bilen ikke indgår i virksomhed, bliver ejeren godtgjort med kørselsgodtgørelse efter 

kørselstakst. Da bilen ikke indgår i virksomheden, men derimod som en omkostning og 

samtidigt må anse, at bilen har mere en privat karakter, skal denne ikke indgå i omdannelsen. 

                                                 
41 Jf. VOL § 2, stk. 2 
42Søren Halling – Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og omstrukturering s. 128 
43 SKM 2005. 410 LR (TfS 2005.839 LR) 
44 Jf. Søren Halling – Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og omstrukturering s. 129 
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3. Når Bilen ikke indgår i virksomheden, men virksomheden kan godtgøre de faktiske 

omkostninger. Da bilen ikke indgår i virksomheden, men afholder de faktiske udgifter til 

driften af bilen, anses bilen alligevel som et aktiv for virksomheden, og skal derved indgå i 

omdannelsen45. 

Undtagelsen er ejendom, der bliver blandet benyttet. Ejendomme anses i VOL for at være 

erhvervsmæssig virksomhed46. Ejeren har derfor mulighed for selv at kunne bestemme om 

ejendommen skal indgå i omdannelsen. Dog gælder det, at aktiernes/anparternes anskaffelsessum 

ikke må være negativ47. Hvorfor det kan være nødvendigt, at ejendommen indgår i omdannelsen for 

at undgå negativ anskaffelsessum. 

5.2.1.5 Indehaveren skal modtage vederlæggelse i form af aktier/anparter i det erhvervede selskab 

Vederlaget i forbindelsen med skattefri virksomhedsomdannelse skal udelukkende ydes i form af 

aktier/anparter i det nye selskab, jf. VOL § 1, stk. 2, nr. 3. Omdannes virksomheden til et jomfrueligt 

skuffeselskab behøver man ikke udstede ejerandele, da det anses for ydet ved ejerandel i 

skuffeselskabet48. 

Der er i modsætning til den skattepligtige virksomhedsomdannelse ikke mulighed for at opnå et 

stiftertilgodehavende. Da omdannelsen forudsætter, at beskatningen af fortjenester og opsparet 

overskud udskydes indtil afståelsen af selskabet. Ved ændringen af VOL fra og med 1. januar 1999 

blev det som nævnt ikke muligt at stifte selskabet med stiftertilgodehavende. Ændringen gav 

mulighed for at stifte selskabet med overskud, som muliggjorde at ejeren kunne trække udbytter ud, 

mod at betale udbytteskat i selskabet49.  

5.2.1.6 Aktiernes/anparternes pålydende værdi skal svare til den samlede aktie-/anpartskapital 

Ved den skattefri virksomhedsomdannelse skal aktiernes/anparternes pålydende værdi svare til den 

samlede værdi af selskabskapitalen i selskabet50. Denne bestemmelse gør det ikke muligt for ejeren 

at medtage personer, som ikke har været medejere i forbindelse med omdannelsen.  

                                                 
45 Jf. TfS 2004.20 LR 
46 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2 
47 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5 
48 Søren Halling – Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og omstrukturering s. 125 
49 Jan Nygaard & Lars Wøldike: Skattefri Virksomhedsomdannelse. Forlaget Thomson, 2. udgave. 2003s. 15-16 
50 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 4  



 Omdannelse af virksomhed 
 HD(R) afhandlingen foråret 2013 
 
 

Side 37 af 91 
 

Såfremt virksomhedsejeren ønsker, at der indtræder en ny person i ejerkredsen af selskabet, skal 

dette ske ved at lave en kapitalforhøjelse eller ved at sælge aktier/anparter. Et salg af ejerandelene vil 

udløse en beskatning af den forholdsmæssige andel af den udskudte skat, der er opstået ved 

omdannelsen. Derfor, hvis der skal indtræde en ny i ejerkredsen, er det optimalt at udvide 

selskabskapitalen. Ønsker ejeren at overdrage ejerandele til et familiemedlem eller 

medarbejderkredsen, kan dette ske, såfremt betingelserne i aktieavancebeskatningslovens §§ 34 og 

35 samt kildeskattelovens § 26 B, stk. 2.  

5.2.1.7 Anskaffelsessummen på aktierne/anparterne må ikke være negativ 

I bestemmelserne omkring aktiernes/anparternes anskaffelsessum, er bestemmelsen at 

anskaffelsessummen ikke må være negativ51. Opgørelsen af anskaffelsessum sker på bagrund af den 

kontantomregnede handelsværdi, fratrukket den skattemæssige avance.  

Negativ anskaffelsessum opstår i tilfælde, hvor virksomhedens afskrivninger er større end den reelle 

handelsværdi. Hermed er handelsværdierne større end de skattemæssige værdier, hvorved ejeren 

beskattes af avancen på genvundne afskrivninger.  

Anvender virksomhedsejeren VSO i året før omdannelsen, er det muligt at anvende reglerne for 

skattefri virksomhedsomdannelse, selvom der opstår negativ anskaffelsessum på aktier/anparter. Har 

omdanneren flere virksomheder, såfremt alle virksomheder anvender VSO, er det ikke muligt blot at 

omdanne én af virksomhederne efter VOL, hvis denne har negativ anskaffelsessum. I disse tilfælde 

skal alle virksomheder omdannes52. VOL § 2, stk. 1, nr. 5 opstiller 3 situationer, jf. illustrationen 

nedenfor. 

                                                 
51 Jf. VOL § 4, stk. 2 og 3 
52 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5 
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Figur 7 – Illustration af omdannelsessituationer 

Som illustrationen viser, er der tale om 3 omdannelsessituationer. Anvender virksomhedsejeren ikke 

VSO, er betingelsen for omdannelsen, at der ikke opstår negativ anskaffelsessum. Hvorimod, når der 

anvendes VSO, kan omdannelsen foretages, selvom der opstår negativ anskaffelsessum. Hvis 

virksomhedsejeren dog ejer flere virksomheder i VSO, hvoraf ikke alle virksomheder ønskes 

omdannet, skal der være positiv anskaffelsessum ved omdannelsen, såfremt denne betingelse ikke er 

opfyldt er det alle virksomhederne, der skal omdannes til selskab.  

Fælles for situation 2 og 3 er, at der ikke må være tale om, at indskudskontoen er negativ. Ved 

negativ indskudskonto anses det, at virksomhedsejeren har lånte midler i VSO, eller medtaget privat 

gæld under VSO. Undtagelsen for denne betingelse er, hvis virksomhedsejeren kan dokumentere, at 

der er tale om erhvervsmæssig gæld, så kan kontoen nulstilles. 

5.2.1.8 Omdannelsesdato, efter statusdagen for sidste årsregnskab i den personlig drevne 

virksomhed  

Ved anvendelse af bestemmelser i VOL, skal omdannelsesdatoen være dagen efter statusdagen for 

sidste årsregnskab fra den personlige virksomhed53. Da årsregnskabet for personlig drevet 

                                                 
53 Jf. VOL § 3, stk. 1 
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virksomheder normalt følger kalenderåret, altså 1/1 – 31/12, vil de fleste omdannelsesdatoer være fra 

den 1/1, hvorved det første regnskabsår for selskabet vil løbe fra 1/1 og frem. 

5.2.1.9 Første regnskabsperiode for det nye selskab udgør 12 måneder 

Det omdannede selskabs første regnskabsperiode, løber normalt fra omdannelsesdato og 12 måneder 

frem54. Dog kan det ved anvendelsen af skuffeselskaber accepteres, at regnskabsperioden kan udgøre 

18 måneder fra stiftelsesdatoen, hvis regnskabsåret slutter 12 måneder efter omdannelse. Et eksempel 

på dette kunne være et skuffeselskab stiftet 1/7 -20x1 med omdannelsesdato d. 1/1 20x2, så vil den 

første regnskabsperiode være fra 1/7 – 20x1 – 31/12 20x2, altså en periode på 18 måneder. 

Skattemyndigheder kan tillade, at første regnskabsår er på over 12 måneder, såfremt der foreligger 

særlige omstændigheder55. 

5.2.1.10 Fristen for omdannelse er maksimalt 6 måneder efter skæringsdatoen 

Ved anvendelse af skattefri virksomhedsomdannelse, kan der ligesom ved skattepligtig 

virksomhedsomdannelse, omdannes med tilbagevirkende kraft. Op til 6 måneder efter 

skæringsdatoen kan omdannelsen finde sted56.  Skatteretsligt vil omdannelsen blive anset gennemført 

på tidspunktet for underskrivning af stiftelsesdokumenter, dog kan værdierne, der er anført på 

omdannelsesdatoen for den personlige virksomhed, indgå i åbningsbalancen for det omdannede 

selskab. Omdannelsesdatoen kan derved ikke være tidligere end den seneste regnskabsår er udløbet 

for den personlige virksomhed. 

5.2.1.11 Stiftelsesdokumenter skal senest 1 måned efter omdannelsen være indsendt til 

myndighederne 

Efter omdannelsen af virksomheden skal ejeren senest 1 måned efter, indsende stiftelsesdokumenter, 

samt dokumentation på, at selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen, til virksomhedens 

tilknyttede skattecenter. Stiftelsesdokumenter indeholder følgende57: 

• Stiftelsesdokument 

• Underskrevet referat af stiftelsesgeneralforsamlingen 

                                                 
54 VOL § 3, stk. 2 
55 VOL § 3, stk. 3 
56 VOL § 2, stk. 1, nr. 6 
57 VOL § 4, stk. 2 og stk. 3 
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• Underskrevne vedtægter 

• Åbningsbalance 

• Vurderingsbalance 

• Opgørelse over aktiernes/anparternes anskaffelsessum  

5.2.1.12 Der skal hensættes udskudt skat i åbningsbalancen 

Den skattefrie virksomhedsomdannelse har sin fordel i, at der ikke sker en umiddelbar beskatning af 

avancer i forbindelse med omdannelsen. Ved anvendelse af VOL udskydes beskatningen i 

forbindelse med omdannelsen og skal hensættes i åbningsbalancen58. Der henvises til 

regnskabsvejledningen 14 til indregning af udskudt skat.  

Tidligere var det ikke være et krav, at der skulle hensættes udskudt skat i åbningsbalancen. Før 

ændringen af VOL i 1999 var det accepteret, at man valgte at medtage hensættelse som en note i 

henhold til daværende ÅRL. 

 Ved ændringen af ÅRL i 2001 skulle der hensættes enhver skat, der forventes afregnet i fremtiden. 

Denne skat er en udskudt skat, som opstår ved forskelle mellem de bogførte værdier og 

skattemæssige værdier. Indregningen af den udskudte skat sker i henhold til ÅRL § 47, stk. 1.   

Der er dog skabt en masse forvirring omkring hensættelsen af udskudte skatter. SKAT’s cirkulære nr. 

207 af 23. december 1999 fortæller at hensættelsen af udskudt skat kun vedrører visse aktiver, da 

regnskabsvejledning 14 ikke præciserer, at goodwill medtages i beregningen af udskudt skat.  

Eftersom der er en del tvivl om hvilke aktiver, der skal indregnes i den udskudte skat, henledes 

opmærksomheden til VOL § 2, stk. 1, nr. 7, der udtrykker ”enhver skat som forventes afregnet”, 

hvorfor det må vurderes, at dette gælder alle aktiver, herunder også goodwill.   

5.2.2 Forhold ved virksomhedsskatteordningen 

Der er særlige forhold, der gør sig gældende, når virksomhedsejeren anvender VSO, og ejeren vælger 

at omdanne virksomheden efter VOL. I dette kapitel gennemgåes forhold, der kan have betydning, 

udover de i forvejen oplyste forhold. 

                                                 
58 VOL § 2, stk. 1, nr. 7 
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5.2.2.1 Indskudskontoen 

Indskudskontoen ved virksomhedsomdannelse må som tidligere nævnt ikke være negativ, i så fald 

skal indskudskontoen udlignes før omdannelsen kan foretages. Indskud kan ske gennem indskydelse 

af private midler eller anvendelse af opsparet overskud. Anvendes opsparet overskud beskattes ejeren 

af den hævede del. Ved indskud på indskudskontoen er der flere muligheder. Virksomhedsejeren kan 

f.eks. vælge at indskyde værdien af den private del af et aktiv, selvom aktivet ikke indgår i 

virksomhedsskatteordningen59. Det samme gælder et rent privat benyttet aktiv, der indskydes i VSO. 

Skatterådet udtalte i denne situation, at en ren privat benyttet personbil, der blev indskudt i 

forbindelse med en virksomhedsomdannelse, kunne anvendes til at reducere negativ indskudskonto60. 

Der er således forskellige muligheder for at nedbringe en evt. negativ indskudskonto. 

5.2.2.2 Mellemregning og hensat til senere hævninger 

Ved virksomhedsomdannelsen efter VOL, har virksomhedsejer valgfrihed om hvorvidt 

mellemregning og/eller hensat til senere hævninger skal indgå i virksomhedsomdannelsen61. 

Derudover har ejeren også mulighed for at vælge, hvor stor en del af beløbene, der skal indgå i 

omdannelsen. Begrundelsen for denne valgfrihed skal findes i VSOs hæverækkefølge, i denne indgår 

mellemregning og hensat til senere hævninger ikke.  

Vedrørende konto for senere hævninger, er ejeren blevet beskattet det år de er overført, hvorfor 

ejeren kan udtage disse skattefrit. Beløb på mellemregning betragtes ikke som indskud i virksomhed, 

og derved kan disse også udtrækkes skattefrit. 

Vælger ejeren ikke at lade mellemregning samt hensat til senere hævninger indgå i 

virksomhedsomdannelsen, kan beløbene indgå som et passiv i åbningsbalancen. Passivposten skal 

udbetales til ejeren inden omdannelsen træder i kraft, udbetalingen kan ske uden, at der sker 

beskatning. Ellers indgår passivposten som selskabskapital, ejeren har således ingen mulighed for at 

trække pengene ud skattefrit62. 

Vælger ejer ikke at benytte passivpost – muligheden, indregnes disse i egenkapitalen. Derved 

påvirkes aktiernes/anparternes værdi. 

                                                 
59 Jf. SKM 2005.98 
60 Jf. SKM 2006.280 SR (TfS2006.575 SR) 
61 Jf. VOL § 2, stk. 3 
62 Jf. Søren Halling – Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og omstrukturering s. 136 
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5.2.2.3 Opsparet overskud 

Opsparet overskud, som virksomheden har optjent i forbindelse med anvendelse af VSO, beskattes i 

forbindelse med omdannelsen. Der er dog mulighed for at anvende opsparet overskud, såfremt der er 

tale om omdannelse af hele virksomheden. 

Opsparet overskud kan anvendes til at nedsætte aktiernes/anparternes anskaffelsessum63. Således 

beskattes ejeren ikke af avancen af tidligere overskud64. Ved ejerskab af flere virksomheder, hvor der 

er anvendt virksomhedsordning inden omdannelsen, kan indehaveren vælge at omdanne en af 

virksomhederne. Betingelsen for omdannelsen er, at indskudskontoen ikke må være negativ, ellers 

skal alle virksomheder omdannes. Aktiver og passiver fordeles med udgangspunkt i årsregnskaberne. 

Anskaffelsessummer bliver nedsat, på grundlag af en forholdsvis fordeling af opsparet overskud, jf. 

nedestående beregning. 

 

gastgrundlakapitalafkSamlet

omdannesdervirksomheddenforgastgrundlaKapitalafk
overskudopsparetforKonto ×  

Figur 8 – Beregning af forholdsmæssige andel af kapitalafkastgrundlag  

Vælger ejer ikke at anvende opsparet overskud i forbindelse med omdannelsen, vil indestående på 

konto for opsparet overskud, fratrukket acontoskatter, tillægges den personlige indkomst i 

omdannelsesåret65. 

5.2.3 Successionsprincippet 

Skattefri virksomhedsomdannelse foretages ved anvendelse af successionsprincippet. Dette betyder, 

at selskabet indtræder i virksomhedsejerens skattemæssige stilling i forhold til de enkelte aktiver og 

passiver, der indgår i virksomhedsomdannelsen. 

Som det fremgår af VOL § 6, vil selskabet indtræde i virksomhedsejerens erhvervelsestid for de 

enkelte aktiver/passiver, der indgår i omdannelsen til de anskaffelsessummer virksomheden har 

anskaffet dem til. 

                                                 
63 Jf. VSL § 16, stk. 3 
64 Jf. VSl § 16 
65 Jf. VSL § 10, stk. 3 
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Selskabet indtræder ligeledes i de skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, der tidligere er 

foretaget. I tilfælde af, at virksomheden har erhvervet aktiv i spekulations eller næringsøjemed, 

indgår disse aktiver også i successionsprincippet66. 

 5.2.4 Korrektion – omgørelse 
Ved skattefri omdannelse opstiller VOL en række bestemmelser, som skal overholdes.  Såfremt en 

eller flere af bestemmelserne ikke overholdes, anses virksomhedsomdannelsen som udgangspunkt 

for skattepligtig virksomhedsomdannelse, og ejer bliver beskattet efter afståelsesprincippet. Dette 

gælder, såfremt myndighederne ikke finder, at virksomheden der omdannes, kan betragtes som 

virksomhed, eller aktiver og passiver ikke relaterer sig til virksomheden. Man har dog mulighed for 

at omgøre eventuelle dispositioner, der efterfølgende viser sig at få væsentlige og uhensigtsmæssige 

skattemæssige konsekvenser for ejeren67.  

Kun følgende dispositioner kan der opnås omgørelse68: 

• Skatteansættelse af privatretslige dispositioner 

• Dispositioner må ikke bare ske af hensyn til at spare/udskyde skat eller afgift 

• Dispositioner, der uden tvivl er utilsigtede og har væsentlige skattemæssige virkninger 

• Dispositionen skal være lagt klart frem for myndighederne 

• Alle der skatteretligt bliver berørt af en tilladelse til omgørelse, tiltræder 

omgørelsesanmodningen 

5.2.5 Delkonklusion 

Når der omdannes en virksomhed ved skattefri virksomhedsomdannelse, skal der overholdes krav til 

hvordan omdannelsen foretages og til hvilket selskab omdannelsen foretages til. Dette er en klar 

begrænsning at muligheder for virksomhedsejeren. En af betingelserne er at omdannelsen kan ske 

med tilbagevirkende kraft i op til 6 måneder efter skæringsdatoen, såfremt der omdannes til et 

omdannes til et dansk aktie/anpartsselskab 

                                                 
66 Jf. VOL § 6, stk. 2 
67 Jf. SEL § 29 
68 Jf. Søren Halling – Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og omstrukturering s. 160 
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Herudover skal der ligeledes overholde SL § 36 om apportindskud samt SL § 9 om dokumenter til 

skattemyndighederne. 

Ved anvendelse af omdannelse efter VOL regler, sker omdannelsen på baggrund af handelsværdier. 

Skattemæssigt foretages omdannelsen ved at succedere værdierne af aktiver og passiver. Herved 

overtager selskabet de skattemæssige stillinger fra virksomheden. Dette medfører at selskabet ikke 

kan afskrive værdierne med handelsværdier som anskaffelses saldi.  

Vederlæggelsen for omdannelsen, sker udelukkende ved anparter/aktier i det omdannede selskab. 

Herved har selskabsejer mulighed for at udlodde udbytte til sig selv, dette betyder at selskabet 

driftsgrundlag bør være overskudsgivende således at selskabet skaber likviditet til udbetalingen af 

udbytter. Der kan således ikke foretages omdannelsen med et stiftertilgodehavende. Hvis der ønskes 

en tilgang i ejerkredsen kan dette kun ske ved salg eller forhøjelse af selskabskapitalen. Hvis der 

foretages salg af anparter beskattes ejer forholdsmæssigt af afståelsessum.   

Anvender ejeren VSO, er der særlige betingelser for mellemregningskontoen og konto for 

hensættelse til senere hævninger. Det er valgfrit for omdanneren at medtage indestående i 

virksomhedsomdannelsen eller holde det udenfor. Er der i VSO opsparet overskud, anvendes dette til 

nedsættelse af aktiernes/anparternes anskaffelsessum. Hvis der er stort opsparet overskud, således at 

anskaffelsessummen bliver negativ, beskattes beløbet ved evt. konkurs. En negativ indskudskonto 

medfører, at omdannelsen efter VOL ikke kan foretages, såfremt omdanneren indskyder i VSO. 

Hvis ejeren vælger af der skal foretages en delvis omdannelse af virksomheden og anvender ejeren 

VSO året op til omdannelse, kan dette foretages såfremt at aktivers/anparternes anskaffelsessum er 

positive. I tilfælde af dette ikke overholdes skal hele virksomheden omdannes. 

Beskatningstidspunktet for omdannelsen, sker når der selskabet afståes. Herved udskydes 

beskatningstidspunktet til aktiernes/anparterne afstås, herunder delsalg af aktier/anparter. Dog skal 

der i åbningsbalancen hensættes udskudt skat, som ejeren beskattes med, såfremt de sker et frasalg af 

aktier/anparter. 

Hvis der skulle være væsentlige uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser for omdanneren, har 

man mulighed for at søge omgørelse til SKAT. 
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6. Værdiansættelse  

En vigtig overvejelse i forbindelse med omdannelsen af virksomhed, er til hvilken værdi aktiver og 

passiver skal indgå i det nye selskabs åbningsbalance. I dette kapitel redegøres værdiprincipperne, 

der ligger bag de enkelte regnskabsposter. Generelt, når en virksomhed omdannes til et selskab, sker 

det efter afståelsesprincippet. Der skal derfor foretages en værdiansættelse af aktiver og passiver. 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse udløses beskatning til ejer. Anvendes skattefri 

virksomhedsomdannelse udskydes beskatning, dog tages der udgangspunkt i samme 

afståelsesprincipper som ved skattepligtig virksomhedsomdannelse. 

Salget af virksomheden foregår normalt efter markedskræfter, hvor sælgeren ser værdien af 

virksomheden være så høj som muligt, og køber helst ser værdien lavere. Fordelingen af 

værdiansættelsen på de forskellige aktier er også forskellige fra sælger til køber. Hvor overdragelsen 

sker ved omdannelse af virksomheden, er køber og sælger oftest samme person, hvorved 

værdiansættelsen ikke længere foretages på baggrund af markedskraft. Parterne har ikke længere 

modstridende interessere. Ejeren har mulighed for at begunstige sig selv, ved selv at kunne foretage 

værdiansættelsen efter ejet ønske. SKAT har mulighed for at korrigere værdiansættelsen, såfremt 

SKAT finder aftalevilkårende ikke svarende til hvad en 3. mand vil indgå. Jf. LL § 2, stk. 4 

foreskriver, at ved afståelse af aktiver og passiver med interesseforbundne parter (kontrollerende 

transaktioner) skal værdiansættelsen ske via armslængdeprincippet. Dette vil sige overdragelser 

mellem følgende personkreds: 

• Fysiske eller juridiske personer, der udøver en bestemmende indflydelse 

• Udøver en bestemmende indflydelse over juridisk person 

• Der er koncernforbundet med en juridisk person 

• Der har fast driftssted beliggende i udlandet 

• Der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark 

Ved anvendelse af den skattepligtige eller skattefrie virksomhedsomdannelse, gælder det således at 

værdiansættelsen skal ske på baggrund af handelsværdier. Der er tale om kontrollerende 

transaktioner, da ejeren udøver bestemmende indflydelse over en juridisk person (selskabet samt 

virksomheden). 



 Omdannelse af virksomhed 
 HD(R) afhandlingen foråret 2013 
 
 

Side 46 af 91 
 

Skattemyndighederne har større fokus, når overdragelsen sker mellem interesseforbundne parter, 

fokus er rettet, imod især om værdiansættelsen sker korrekt. Værdiansættelsen danner grundlag for 

beskatningen af sælger, da opgørelsen af fortjeneste/tab bliver opgjort via skattelovens bestemmelser. 

Dette gælder både for værdiansættelsen af hele virksomheden samt de enkelte aktiver. Samtidigt kan 

afskrivningsgrundlaget også være et incitament for en evt. bevidst fejl, da selskabet kan få større 

fradrag for afskrivninger, hvis værdien er høj.  

Beskatning sker via skattelovens bestemmelse, hvor sælger bliver beskattet af kapitalgevinst og 

genvundne afskrivninger. Beskatning sker samlet, dog vil opgørelsen ske på hvert enkelt aktiv og 

passiv via en vurderingsbalance. Vurderingsbalancen vil danne grundlag for åbningsbalancen for 

selskabet. 

I praksis vurderes værdien af aktiver og passiver efter det senest aflagte regnskab. Da de 

regnskabsmæssige værdier tager udgangspunkt i dagværdier69, anses de samtidigt for pålidelige. 

Visse aktiver og passiver skal der anvendes værdiansættelsescirkulær på. Ejeren har dog mulighed 

for at afvige disse, hvis det kan påvise overfor SKAT, at værdiansættelsen skal afvige disse 

bestemmelser. 

6.1 Goodwill 

Ved omdannelse af virksomhed fra personlig regi til selskabsform, er det nødvendigt at beregne 

goodwill. Goodwill kan være oparbejdet eller tilkøbt. Ved oparbejdet goodwill kan der være tale om 

medarbejdernes know–how. Tilkøbt goodwill er en værdi, der skønnes / beregnes, at virksomheden 

at have udover aktiver. I skønnet tages der hensyn til fremtidige indtjeningsmuligheder, samt 

synergieffekter ved købet af virksomheden. Skattemæssigt anses goodwill at være afståelsen af 

forretningsforbindelser, tilknyttet kundekreds el. lign70. SKAT’s definition på forudsætninger der 

taler for ”skattemæssig” goodwill: 

1. Goodwill skal være tilknyttet en virksomhed 

2. Virksomheden skal være i drift 

3. Der skal foregå en reel overdragelse helt eller delvis af en virksomhed, goodwill må således 

ikke overdrages alene 
                                                 
69 Indsigt i årsregnskabsloven KPMG 2012/13 side 563 ÅRL § 41 
70 Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.1 
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4. Indehaveren skal være påført et tab som følge af mistet goodwill 

5. Indtjeningen og kundekreds skal begrunde eksistensen af goodwill, herunder fremtidigt 

indtjeningen af kundekreds 

Hvis alle disse betingelser opfyldes, er der tale om goodwill i skattemæssig henseende. 

Overdragelsen af goodwill anses for at være indgået ved underskrivelsen af stiftelsesdokumenterne. 

Ved anvendelse af omdannelse med tilbagevirkende kraft vil overdragelsen ligeledes ske ved 

underskrivning af stiftelsesdokumenterne. 

Ved anvendelse af VOL, er det ikke muligt at afskrive goodwill skattemæssigt, da ejeren succederer 

goodwill ind i selskabet. Hvorimod ved skattepligtigt virksomhedsomdannelse er det muligt at 

afskrive, da goodwill i denne situation er tilkøbt, hvorfor der kan afskrives skattemæssigt af det 

tilkøbte goodwill. 

Værdiansættelsen af goodwill kan være temmelig uoverskuelig, da den vurderes ud fra skøn. Der kan 

foreligge særlige branchekutymer for værdiansættelsen af goodwill, i disse tilfælde kan de benyttes. 

Dette gælder også overdragelse mellem interesseforbundne parter. Oftest foreligger der ikke 

branchekutymer, hvorfor SKAT udarbejdede retningslinjer for fastsættelsen af handelsværdi af 

goodwill, det såkaldte TSS cirkulære 2000-10. 

6.1.1 TSS-cirkulære 2000-10 

Cirkulærets beregning af goodwill tager udgangspunkt i de seneste 3 års regnskabsmæssige resultater 

før skat. Herefter foretages der følgende korrektioner: 

 - Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle 

 - Finansielle indtægter  

 + Finansielle udgifter 

 +/- Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

 + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

Beregningen af goodwill tager udgangspunkt i indtjeningen fra de primære forretningsområder. Det 

korrigerede resultat, bliver herefter vægtet således, at det regnskabsår, der foreligger umiddelbart før 
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omdannelsen (år 1) vægtes med 3, det regnskabsår, det foreligger, 2 år før omdannelsen (år 2) vægtes 

med 2 og til slut det sidste regnskabsår vægtes med 1 (år 3). Det vil sige, at det korrigerede resultat 

bliver for år 1 ganget med 3, år 2 med 2 og år 3 med 1. Det vægtede resultat bliver herefter divideret 

med 6 for at få det gennemsnitslige resultat. Herefter sker der en justering i forhold til 

udviklingstendens. 

6.1.1.1 Udviklingstendens 

Ifølge TSS 2000-10 cirkulæret skal det gennemsnitslige resultat justeres for udviklingstendens for de 

3 seneste år, såfremt indkomsten har været konstant stigende eller faldende. Beregningen af 

udviklingstendensen foretages på baggrund af den resultatmæssige udvikling i de 3 seneste år. For at 

udtrykke den gennemsnitslige udviklingstendens tager man år 1 minus år 3, herefter divideres 

summen med 2, for at udtrykke den gennemsnitslige udviklingstendens. 

6.1.1.2 Driftsherreløn 

Driftsherrelønnen anvendes i forbindelsen med personlig drevet virksomhed, der skal ses som et 

udtryk for hvad ejeren kunne have fået i løn i virksomheden, såfremt ejeren havde været ansat i 

virksomheden. Det ses dog sjældent, at ejeren modtager løn i henhold til lønaftale i virksomheden 

drevet i personlig regi, da det hverken har juridisk eller skattemæssigt betydning. Som følge af, at 

virksomheden ikke anses for at være en selvstændigt juridisk person og skattemæssig enhed, bliver 

ejeren hermed beskattet af virksomhedens resultat i den personlige indkomst, hvorfor overskuddet i 

virksomheden betragtes som personlig indkomst for ejeren. Ikke desto mindre skal der i beregningen 

korrigeres for driftsherreløn. Beløbet bliver fratrukket det udviklingstendensregulerende resultat, der 

er dog tale om 50 % af driftsherrelønnen som udgør minimum kr. 250.000, dog maksimalt kr. 1 mio. 

Er det udviklingstendens regulerede resultat efter driftsherrelønnen kr. 0 eller negativ, ansættes 

goodwill til kr. 0. 

6.1.1.3 Forrentning af virksomhedens aktiver 

Der skal efterfølgende ske fradrag af forrentning af virksomhedens aktiver, når goodwillberegning 

skal foretages. I beregningen af forrentning af virksomhedens aktiver, tages der udgangspunkt i 

virksomhedens seneste balance. Forrentnings satsen beregnes ud fra gældende, kapitalafkast, jf. VSL 

§ 9 tillagt 3 % i 2012 udgør denne 4 % (kapitalafkastsats 1 % + 3 %).  
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Jf. cirkulære 2000-10, skal der ses bort fra driftsfremmende aktiver. Der sker således kun en 

forrentning af de aktiver, der indgår i virksomhedens primære drift. Af driftsfremmende aktiver kan 

nævnes obligationer og pantebreve samt bogført tilkøbt goodwill. Herudover kan man vurdere om 

posten likvide beholdninger skal medtages, idet Ligningsrådet ved bindende forhåndsbesked har 

udtalt ”… ikke er tale om investeret kapital, som skal forrentes via virksomhedens overskud over 

investeringens levetid.”71 Denne udtalelse understøtter beregning af goodwill, da man korrigerer for 

finansille indtægter og udgifter. Dette sker på baggrund af, at ejerens finansiering af driften på 

virksomheden ikke påvirker virksomhedens goodwill. I forlængelse af Ligningsrådets udtalelse, 

fremføres samtidigt ”… likvide midler har således i lighed med pantebreve og obligationer ikke 

indflydelse på værdiansættelsen af virksomhedens kundekreds, idet virksomhedens beholdning af 

værdipapirer og likvide midler ikke siger noget om virksomhedens evne til at oparbejde goodwill.”72. 

Det kommer herved an på vurderingen af, hvilke aktiver der har indflydelse på virksomhedens 

primære drift        

6.1.1.4 Kapitalisering 

Kapitaliseringsfaktor er udtryk for forholdet mellem det forventede årlige afkast i form af en 

forrentningsprocent og goodwill’ens forventede levetid som udtryk for, hvor mange år der kan 

forventes et afkast på det erhvervede goodwill. Forrentningsprocenten fastlægges efter gældende 

kapitalafkast, jf. VSL § 9 tillagt 8 % (2012 udgør forrentningsprocenten 9 %).  

Goodwill’ens forventede levetid varierer fra virksomhed til virksomhed, idet der tages højde for 

kompleksiteten og typen af virksomhedens produkter, samt en vurdering af virksomhedens 

tilknytning til kunderne. Hvis der er tale om at virksomhedens produkter er af unik karakter, taler det 

for at goodwillen har en længere levetid end en standardiseret produktrække. SKAT er af den 

overbevisning at et standardiseret produkt, som udgangspunkt har en levetid på 7 år73. 

 

                                                 
71 SKM 2001.132 LR 
72 SKM 2001.132 LR 
73 SKM2002.50.LSR samt SKM2004.173.LR 
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Kapitaliseringsfaktor

Levetid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R=9 0,46 0,9 1,31 1,71 2,08 2,43 2,76 3,08 3,38 3,66  

Figur 9 Juridisk vejledning c.c.6.4.1.2 

 

6.2 Ejendom 

Ved værdiansættelse af fast ejendom, tages der udgangspunkt i den kontantomregnede handelsværdi. 

For at kunne dokumentere handelsværdien finder principperne jf. TSS-cirkulær 2000-5 af 15. marts 

anvendelse.  

Ifølge TSS-cirkulær 2000-5 er den seneste offentlige ejendomsvurdering en pålidelig 

værdiansættelses oplysning. Hvis det anses, at den offentlige ejendomsvurdering er fejlbehæftiget 

eller ikke er retvisende udtryk for handelsværdien på tidspunktet for aftalens indgåelse, er parterne 

eller ligningsmyndighederne ikke bundet af vurderingen. I tilfælde hvor ombygning af ejendom ikke 

fremgår af vurderingen, kan der kræves en ny vurdering af ejendommen. Alternativt kan der 

anvendes en ejendomsmægler eller vurderingsmand, i forbindelse med værdiansættelsen. 

Som tidligere anført optages aktiver i regnskab oftest til dagværdi, man kunne overveje at anvende 

værdiansættelsen i regnskabet for værdien af ejendom, dog foreligger denne mulighed ikke, da 

værdien i regnskabet er et udtryk for anskaffelsessum fratrukket de årlige afskrivninger. Dog vil den 

senest offentlige ejendomsvurdering oftest fremgå i regnskabet.    

6.3 Driftsmidler 

Værdiansættelsen af driftsmidler, opgøres til handelsværdier. Handelsværdien kan afspejle de 

regnskabsmæssige værdier, og da driftsmidler må formodes at have en begrænset levetid, vil værdi af 

driftsmidlerne falde i takt med, at aktiverne bliver ældre. Foretages der en systematiske afskrivninger 

af driftsmidlerne74.  Samtidigt ifølge årsregnskabslovens bestemmelser, anvendes dagværdien til 

værdiansættelse af materielle anlægsaktiver, såfremt der ikke benyttes dagsværdi, skal aktiver 

nedskrives til genindvendingsværdien, hvilket betyder handelsværdien. Derved forventes det, at de 

regnskabsmæssige værdier er udtryk for, hvad 3. mand vil betale.  

                                                 
74 Jf. ÅRL § 43 og § 42 
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Der kan dog være tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at få en uvildig vurderingsmand, i form af 

en bilforhandler eller lign, til at vurdere aktivet. Såfremt der ikke anvendes vurderingsmand, er det en 

mulighed at indhente handelsværdien for et identisk aktiv via eksterne kilder, til brug ved 

værdiansættelsen.  Kravet hertil er at ejeren kan dokumentere og redegøre for valget af  

værdiansættelse overfor SKAT.  

Anvendes der andre værdiansættelsesprincipper, som ejeren kan dokumentere overfor SKAT, der 

mere tilsvarende end værdiansættelsen i det senest aflagt årsregnskab, vil SKAT vurdere om dette 

kan accepteres. SKAT kan hvis det er nødvendigt, underkende værdiansættelsen af aktivet, hvis de 

finder værdiansættelsen for urealistisk. 

6.4 Debitorer 

Værdiansættelsen af debitorer sker på baggrund af de skattemæssigt bogførte værdier. Skattemæssige 

bogført værdi svarer til regnskabets anførte værdi, fratrukket imødegåelsen af tab på debitorer. Tab 

på debitorer kan være hensættelse til tab eller konstaterede tab på debitorer. Ejeren kan med fordel få 

fradrag for imødegåelsen af tab i virksomhed umiddelbart før omdannelsen. Da dette giver fradrag i 

virksomhedens resultat, ejeren opnår derved fradraget i ejerens personlige indkomst.  

6.5 Igangværende arbejder 

Ved indregningen af igangværende arbejder anvendes, jf. ÅRL, enten faktureringsprincippet eller 

produktionsprincippet. Ved anvendelsen af disse metoder indregnes omsætningsaktivet til, hvad der 

svarer til handelsværdi. Ved faktureringsprincippet driftsføres indtægten, når arbejdet er færdiggjort, 

ved produktionsprincippet er det den forventede avance op til færdiggørelsestidspunktet, som 

indregnes.  

6.6 Værdipapirer 

Ved værdiansættelsen af værdipapirer sker der en naturlig opdeling af værdipapirernes type, de 

noterede og de unoterede værdipapirer. Ved noterede værdipapirer forstås værdipapirer, der handels 

på et reguleret markedet, eks. Børnoterede aktier. Unoterede værdipapirer er værdipapirer, som ikke 

handles på et reguleret marked. 

Værdiansættelsen på de noterede værdipapirer sker på baggrund af dagsværdien, som følge af, at der 

er tale om noterede værdipapirer, handles de på et reguleret og effektivt marked, hvilket gør at 
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ansættelsen sker på baggrund af markedsværdien på omdannelsesdatoen. Værdien af værdipapiret 

afspejler årsregnskabet, da denne bliver opgjort til dagskurs i form af børskursen.  

Unoterede værdipapirer bliver derimod ikke handlet på et reguleret og effektivt marked, hvorfor der 

oftest ikke findes en markedsværdi på værdipapiret. I disse tilfælde skal cirkulære 2000-09 anvendes. 

Cirkulæret foreskriver, at unoterede værdipapirer skal fastsættes til handelsværdi75. Kender man ikke 

handelsværdien, har cirkulæret en hjælperegel som handelsværdien kan fastsættes efter. 

Hjælpereglen tager udgangspunkt i selskabets indre værdi ifølge det senest aflagte regnskab med 

regnskabsmæssige korrektioner. 

6.7 Gæld og passivposter 

Ved værdiansættelsen af gæld og passivposter anses kursværdien på regnskabstidspunktet for at være 

handelsværdien. Gældsposten kan opdeles i kortfristede og langfristede gældsforpligtelser, 

værdiansættelsen af disse sker som regel til kurs 100. 

6.8 Blandede benyttede aktiver 

Blandede benyttede aktiver værdiansættes til handelsværdi. Ligesom i tilfældene ved ejendom og 

driftsmidler. 

Gennemgangen af ovenstående redegørelse for handelsværdi i forbindelse med omdannelsen, gælder 

både ved anvendelse af den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse.  

6.9 Delkonklusion 

Ved værdiansættelsen vil der ikke være forskel på den skattepligtige og den skattefrie 

virksomhedsomdannelse. Begge metoder anvender handelsværdien som udgangspunkt for 

værdiansættelsen for aktiver og passiver. 

Når overdragelsen sker mellem interesseforbundne parter anvendes der særlige regler for 

værdiansættelsen på for eksempel goodwill. Dette sker for at begrænse mulighederne for at kunne 

snyde i værdiansættelsen af aktiverne. Når køber og sælger er den samme, vil personen kunne 

påvirke de skattemæssige konsekvenser, der ligger i at værdiansætte. Herved opnår personen ikke 

samme skattepåvirkning, enten som følge af beskatning eller som hensættelse af udskudt skat. 

Skattemyndighederne kan underkende værdiansættelsen, hvis de finder at værdiansættelsen ikke 

                                                 
75 Jf. Cirkulære TSS 2000-09 
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svarer til handelsværdien, hvorefter aktiver korrigeres i værdi, med de skattemæssige konsekvenser 

dette vil medføre.  

Handel med værdipapirer opdeles i noterede og unoterede værdipapirer. De noterede anvender 

markedskursen, som oplyses af Børsen, da disse handles på et reguleret marked. Unoterede 

værdipapirer findes i cirkulære 2000-09. Såfremt der ikke foreligger en handelsværdi på 

værdipapireret, anvendes cirkulærets hjælperegel. Hjælpereglen tager udgangspunkt i selskabets 

indre værdi, der korrigeres for enkelte regnskabsmæssige poster, hvorefter handelsværdien opstår.  

Øvrige aktiver og passiver anvender således, jf. årsregnskabsloven, handelsværdien som udtrykt i det 

senest aflagte regnskab.  
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7. Virksomhedsomdannelse af JBC – Byg i praksis 

I dette kapitel vil omdannelsen i praksis blive fortaget. Udgangspunktet for omdannelsen er en fiktiv 

casevirksomhed. Introduktionen af casevirksomheden, samt hvilke motiver, der ligger til grund for 

omdannelsen, forefindes i kapitel 3.  

Efterfølgende foretages der en værdiansættelse af virksomhed, en hvor der redegøres for forskellene 

mellem den skattemæssige og regnskabsmæssige værdiansættelse. Herefter foretages omdannelsen 

efter den skattepligtige metode og derefter den skattefrie metode. Ved omdannelsen af virksomheden 

anvendes de allerede redegjorte bestemmelser fra kapitel 5.  

Kapitlet rundes af ved en delkonklusion for hver af de to metoder, herunder fordele og ulemper.      

7.1 Skattepligtig omdannelse 

I dette kapitel vil de væsentligste områder i forbindelse med den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse blive redegjort. Redegørelsen vil foregå på baggrund af de tidligere 

gennemgåede kapitel.  

Ved anvendelse af den skattepligtige virksomhedsomdannelse, har Jan Clausen, som tidligere 

beskrevet, valgfrihed for, hvilke aktiver og passiver han ønsker, skal indgå i omdannelsen af 

virksomheden. Jan Clausen har tidligere ytret, at det skal være hele virksomheden, der skal 

omdannes til selskab, hvorfor  samtlige aktiver og passiver skal indgå i virksomhedsomdannelsen. 

Det første der skal vurderes, er om der kan være tale om omdannelse med tilbagevirkende kraft, da 

der foreligger et regnskab for 2012. Værdierne på aktiver og passiver er udtryk for handelsværdier, 

hvorfor det med fordel kan anvendes i stedet for at skulle indhente nye vurderinger på aktiverne, som 

vil være forbundet med yderligere omkostninger  

7.1.1 Tilbagevirkende kraft 

For at JBC kan anvende omdannelse med tilbagevirkende kraft, skal JBC overholde kravene fra 

kapitel 4.1.3. 

Det skal være en personligt drevet virksomhed, der skal omdannes. Virksomheden er personligt ejet 

af Jan Clausen.  
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Det skal være en overdragelse af en samlet virksomhed. Som det fremgår af Jan Clausens ønske til 

omdannelsen af virksomheden, er der tale om omdannelse af samtlige aktiver og passiver, herudover 

blandet benyttet bil, der ikke er medtaget i regnskabet. 

Det skal være en nystartet virksomhed som skal erhverve. Det fremgår ikke af casen, at Jan Clausen 

vil omdanne til et eksisterende selskab, hvorfor det forudsættes om omdannelsen sker til et nyt 

selskab. 

Indehaveren modtager vederlæggelse i form af aktier/anparter i det nye selskab. Jan Clausen vil 

modtage samtlige anparter i det nye ApS. 

Regnskabsårets for det omdannede selskab skal løbe fra skæringsdato for åbningsbalance. Det nye 

selskabs første regnskabsperiode vil løbe fra 01.01.2013 -  31.12.2013. 

Skæringsdatoen skal ligge efter indehaverens sidste indkomstår. Som det fremgår af ovenstående 

betingelse, vil skæringsdato være fra 01.01.2013, Jan Clausen afslutter sit virksomhedsregnskab 

31.12.2012, hvorfor skæringsdatoen ligger umiddelbart efter sidste indkomstår. 

Fristen for stiftelsen af det nye selskab er senest 6 måneder efter skæringsdatoen. Jan Clausens 

overvejelse om virksomhedsomdannelse skal udføres inden 30.06.2013, Jan Clausens revisor 

forsikrer, at dette er en deadline, der kan overholdes. 

Senest 1 måned efter stiftelsen skal stiftelsesdokumenterne indsendes til SKAT. Jan Clausen sikrer 

sig, at dette punkt overholdes af revisoren, som har forsikret Jan Clausen om, at dette kan overholdes. 

Herudover kan det konkluderes, at JBC kan omdannes efter den skattepligtige metode med 

tilbagevirkende kraft.  

7.1.2 Åbningsbalance 

Når der skal udarbejdes åbningsbalance, tages der udgangspunkt i de enkelte aktiver og passivers 

handelsværdier. Grunden hertil er, at skattepligtig virksomhedsomdannelse sker efter 

afståelsesprincippet. Virksomhedens aktiver og passiver værdiansættes, som tidligere beskrevet, til 

den værdi som en uafhængig part vil handle virksomheden til, dette er i overensstemmelse med 

ligningslovens § 2.  
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Hvis det har relevans, omregnes aktiverne og passiverne til kontantværdien76, hvorefter 

egenkapitalen er et udtryk for forskellen mellem handelsværdierne på aktiver og passiver. I mine 

beregninger forudsættes det at gældposterne, inkl. prioritetsgæld, indregnes til kurs 100, dette 

betyder, at aktivernes og passivernes værdi svarer til kontantværdien. Den beregnede åbningsbalance 

fremgår af bilag 6, nedenfor redegøres der for de enkelte aktiver og passivers handelsværdier.   

7.1.2.1 Goodwill 

Som det fremgår af virksomhedens balance pr. 31. december 2012, er der ikke opgjort noget 

goodwill i virksomhedens balance. Dog skal der ved omdannelse indregnes en latent goodwill, da 

omdannelse svarer til et salg af virksomheden. Som tidligere beskrevet ved værdiansættelsen af 

goodwill, kan dette ske på baggrund af branchekutymer eller ved hjælp af SKATs TSS 2000-10 

cirkulære. Da der ikke er forelagt branchekytume for værdiansættelsen, har jeg anvendt TSS 2000-10 

cirkulæret til beregning af goodwill af virksomheden jf. bilag 4. Ved hjælp af beregningen vil der i 

selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2013 blive indregnet kr. 322.000 i goodwill, som et aktiv. I 

henhold til Årsregnskabsloven er der mulighed for at afskrive over den forventede levetid på 

goodwill, dog er der en begrænsning max 20 år. 

7.1.2.2 Ejendom 

Som forudsætning for indregning af ejendom i en åbningsbalance i forbindelse med omdannelsen, 

skal den indgå til handelsværdi, ligesom de øvrige aktiver. I bestemmelserne omkring indregning af 

ejendomme foreligger der forskellige muligheder for værdiansættelsen af ejendommen til 

handelsværdi. Der er mulighed for at få foretaget en valuarvurdering af ejendommen. Dette anses for 

at være den mest reelle vurdering af handelsværdien, idet der er tale om en uvildig 3. part, der påser 

ejendommens værdi. Foreligger muligheden, bør vurderingen foretages så tæt på skæringstidspunktet 

for omdannelsen som muligt. Således sikres det, at værdien af ejendommen ligger så tæt på 

markedsværdien som muligt ved skæringstidspunktet. Endelig er der tale om en ekspertvurdering af 

ejendommen, herved forstås, at der er tale om en person, som udelukkende beskæftiger sig med 

ejendomme og dermed har større kendskab til markedsværdien af ejendommen. Dog kan valget at 

gøre brug af en valuarvurdering være en bekostelig affære og udnyttet. 

Alternativt er det muligt, at anvende den senest opgjorte offentlige ejendomsvurdering for 

ejendommen. Denne mulighed har jeg anvendt som udgangspunkt for handelsværdien af 
                                                 
76 AL § 45, stk. 1, samt EBL § 4, stk. 4  
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ejendommen. Hvorfor værdien på ejendommen udgør kr. 6.000.000. Herved skabes der en væsentlig 

afvigelse i forhold til virksomhedsregnskabet pr. 31. december 2012. Denne afvigelse skabes, da der 

i virksomhedsregnskabet er foretaget fradrag for regnskabsmæssige afskrivninger på ejendommen. 

Da selskabet nu overtager ejendommen med den nye anskaffelsessum kan der foretages nye 

regnskabsmæssige afskrivninger på den nye anskaffelsessum, i henhold til årsregnskabslovens 

bestemmelser.  

Ved afståelse af ejendommen bliver Jan Clausen beskattes af avance på salget af ejendommen. 

Denne beregning af tab/avance henvises til bilag 8 og redegørelsen af beregning foretages i kapitel 

8.3. 

7.1.2.3 Øvrige driftsmidler og inventar 

Overdragelsen af øvrige driftsmidler og inventar, herunder biler, i forbindelse med omdannelsen af 

virksomheden, vil ske på baggrund af de regnskabsmæssige værdier. Da det accepteres, at de 

foretagne afskrivninger er et udtryk for den periodiserede værdiforringelse, hvilket betyder, at 

værdien af aktiver svarer til den forventede markedsværdi på omdannelsestidpunktet.  

I saldoen for øvrige driftsmidler og inventar, er der indregnet til blandet benyttet bil med 100 %. 

Dette er uanset om bilen anvendes erhvervsmæssigt eller privat, dette sker i overensstemmelse med 

lovbestemmelsen i VSO, om valgfrihed mellem fuld indregning eller ingen blandet benyttet bil77.  

Værdien af øvrige driftsmidler og inventar udgør hermed kr. 300.000. Ved, at der anvendes blandet 

benyttet bil, der ikke indregnes i VSO, vil den værdi som udgør Jan Clausens uafskrevne værdi af 

bilen, der er blevet benyttet privat, jf. bilag 5, de skattemæssige værdier bliver tillagt ultimo balancen 

for virksomheden. 

7.1.2.4 Varebeholdning 

De regnskabsmæssige værdier er som tidligere nævnt et udtryk for handelsværdierne, 

varebeholdningen er herved ingen undtagelse. Der tillægges ingen krav til særlige opgørelsesmetoder 

for varebeholdning i forbindelse med omdannelsen. Samtidigt skal der ikke tages forbehold for 

ukurante varer på varelageret, idet det forudsættes, at lagerlæggetiden ikke er mere end et år, hvorfor 

værdien for varebeholdning udgør kr. 85.000.     

                                                 
77 VSL § 1, stk 3, nr. 5 
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7.1.2.5 Debitorer 

Værdien af de overdragne debitorer er indregnet til handelsværdien. Derfor anvendes de 

regnskabsmæssige oplysninger vedr. værdien anført i balancen, tillagt det hensatte beløb. For JBC er 

handelsværdien kr. 315.000 (285.000 + 30.000). Det nye selskab overtager endvidere også 

hensættelsen til tab, hvorved den reelle handelsværdi for debitorerne udgør kr. 285.000. 

7.1.2.6 Øvrige omsætningsaktiver 

Øvrige omsætningsaktiver, herunder andre tilgodehavender og likvide beholdninger, er indregnet til 

handelsværdi eller kurs 100 i virksomhedens ultimobalance, hvorfor der ikke foretages regulering af 

værdierne. Øvrige omsætningsaktiver udgør kr. 500.000. 

7.1.2.7 Øvrige gældsposter 

Det er tidligere forudsat at gældposter er værdiansat til kurs 100. Hvorved balanceposternes udtryk 

for virksomhedens ultimobalance er udtryk for handelsværdien af gældposterne. Der skal derfor ikke 

foretages nogen reguleringer af værdierne. Øvrige gældposter vedr. prioritetslån, kreditorer og anden 

gæld, udgør kr. 2.795.000   

7.1.2.8 Stiftertilgodehavende 

Ved anvendelse af virksomhedsomdannelsen er der mulighed for, at betalingen af virksomheden kan 

ske via enten stiftertilgodehavende eller anparter til overkurs. I selskabets åbningsbalance, jf. bilag 6, 

udgør et evt. stiftertilgodehavende kr. 4.867.000. Ved stiftertilgodehavende har ejeren mulighed for 

at trække pengene ud, uden der sker beskatning af de udtrukne beløb. Omdannes selskabet med et 

stiftertilgodehavende vil der blive udarbejdet et gældsbrev som Jan Clausen skal beskattes af de 

tilløbende renter.  

Der mulighed for at ved omdannelsen med stiftertilgodehavende, at der kan foretages kursnedslag. 

Kursnedslaget må maksimal udgør 20 %. Jf. bilag 7, er der fortaget et forholdsmæssig kursnedslag af 

aktiverne, såfremt Jan Clausen anvender hele stifter tilgodehavende til kursnedslag. Fordelen ved 

kursnedslag vil normalt udgøre kurstabet gange forskellen imellem personlige indkomst og 

kapitalindkomst, hvilket i 2012 er 6 %. Skattebesparelsen udgør 6 % af kr. 979.400, hvilket giver kr. 

58.764.  
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7.1.2.9 Anparter med overkurs 

Den anden mulighed, Jan Clausen Clausen har for at modtage betaling for overdragelsen af 

virksomhed, er ved at indregne de kr. 4.867.000 som overkurs. Dette medfører, at selskabets 

anskaffelsessum stiger fra kr. 80.000 i tilfælde ved stiftertilgodehavende til kr. 4.947.000 som et 

udtryk for anparternes nominelle værdi. Dog er de kr. 80.000 selskabsretsligt bundne, hvorved dette 

medføre, at der ikke kan udloddes udbytte af dette beløb. Udbytte kan dog foretages af selve 

overkursen, da dette betragtes som frie reserver. Udlodning vil medføre udbyttebeskatning i henhold 

til kildeskattelovens § 65 på min. 27 %, samt gældende skattesatser i henhold til personskattelovens § 

8a. 

7.1.3 Delkonklusion 

Omdannelsen af JBC ved brug af den skattepligtige virksomhedsomdannelse er nu foretaget, hvilket 

har resulteret i en åbningsbalance for det nystiftede selskab. Værdiansættelse af aktiver og passiver er 

foretaget ud fra de forudsætninger, der er opstillet. Gennemgangen har givet et indblik i de 

muligheder, der er i forbindelsen med omdannelsen af virksomheden efter betingelserne for den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse.  

Ved anvendelse af skattepligtig virksomhedsomdannelse er den primære konsekvens beskatningen af 

overdragelsen. Selve omdannelsen går ud på, at virksomheden overdrager sin aktivitet til det 

nystiftede selskab. I den forbindelse skal der opgøres avancer og tab for de enkelte aktiver, hvorpå 

der opstår tab/avance i henhold til EBL og ASL. Endvidere er det tanken, at Jan Clausen udtræder af 

VSO, da al aktiviteten overdrages til selskabet, hvilket får den konsekvens, at Jan Clausen også skal 

beskattes af det opsparede overskud. Dette forhold gennemgåes i kapitel 8.3. Det skal derfor 

bemærkes, at beskatningen af avancerne vil påvirke Jan Clausen likviditetsmæssigt.  

Samtidigt vil omdannelsen medføre mulighed for vederlæggelse i form af et stiftertilgodehavende 

eller anparter til overkurs. Vælges omdannelsen med et stiftertilgodehavende, vil det medføre en 

fleksibel vederlæggelsesform idet at Jan Clausen har mulighed for at hæve vilkårlige beløb ud af 

selskabet, uden at skulle bekymre sig om beskatningen af de hævninger. Forudsætningen for, at Jan 

Clausen kan udtrække beløbene er, at selskabet generer overskud, hvorpå likviditet i selskabet øges.  

Stiftertilgodehavendet medfører desuden at Jan Clausen fremadrettet vil blive beskattet af de 

rentetilskrivninger et stiftertilgodehavende tilskrives. Disse renter beskattes i kapitalindkomsten. Den 
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største ulempe ved omdannelse med et stiftertilgodehavende forekommer ved afståelse af selskabet, 

det medfører en større beskatning af avancen på salget af selskabet, idet anparternes anskaffelsessum 

kun består af den nominelle værdi af anparterne, herunder indgår stiftertilgodehavende ikke. 

Muligheden for at foretage forholdsmæssig kursnedslag på aktiver, såfremt at der overholdes en 

gældbrevs aftale, med fast rammer for hvor stort et beløb ejeren må trække ud og hvor meget renten 

skal være på. Dog er skatte besparelsen for denne løsning relativ lille, hvorfor et anfordringslån kan 

anbefales. Der er derfor ikke foretaget kursnedslag i åbningsbalancen. Men muligheden foreligger.   

Muligheden for at omdannelsen af virksomheden sker med anparter til overkurs forligger også. Ved 

anvendelse af denne løsning har Jan Clausen den fordel, at hvis han påtænker at skulle afstå selskabet 

i fremtiden, vil beskatningen være væsentligt mindre i forhold til at omdanne med et 

stiftertilgodehavende. Idet man ved omdannelse med anparter til overskurs medregner anparternes 

anskaffelsessum, i modsætning til ved stiftertilgodehavende.  

Denne løsning har den ulempe, at Jan Clausen ikke, i samme grad som ved stiftertilgodehavende, har 

mulighed for at kunne foretage udbetalinger efter behag. Overkursen kan alene udbetales som 

udbytte, hvilket vil medføre en udbyttebeskatning.      

7.2 Skattefri omdannelse 

I dette kapitel foretages en detaljeret redegørelse af de væsentlige punkter i forbindelse med en 

skattefri virksomhedsomdannelse. Baggrunden for den detaljerede redegøre skal findes i de allerede 

gennemgåede kapitler samt de skattemæssige konsekvenser omdannelsen vil medføre. Beregningerne 

tager udgangspunkt i de allerede opstillede forudsætninger i forbindelse med introduktionen af 

casevirksomheden.   

For at muligheden for en skattefri virksomhedsomdannelse kan effektueres, skal betingelserne omtalt 

i kapitel 5.2.1 overholdes. Det forudsættes, at de omtalte betingelser for skattefri 

virksomhedsomdannelse er overholdt. 

Virksomhedens ultimobalance danner grundlag for beregningerne af selskabets åbningsbalance, jf. 

bilag 9. 

I de efterfølgende kapitler vil der foretages redegørelse af virksomhedens åbningsbalance, hvorpå der 

foretages redegørelser for væsentlige områder, som ikke er behandlet i kapitel 6.1. Herefter foretages 
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der en detaljeret redegørelse for virksomhedens succesionsgrundlag, herunder den skattemæssige 

anskaffelsessum for anparter. 

7.2.1 Åbningsbalance 

Ved udarbejdelsen af åbningsbalancen tages der udgangspunkt i aktiverne og passivernes 

handelsværdi78, bestemmelsen forskriver, at alle værdier skal omregnes til kontantværdi, såfremt 

dette er aktuelt. Egenkapitalen opstår på baggrund af residualen mellem aktiver og passiver, 

indregnet til handelsværdier. Der er samme forudsætninger som ved skattepligtig 

virksomhedsomdannelse herunder værdiforudsætninger angående andre tilgodehavender samt øvrig 

gæld. I forbindelse med omdannelsen af virksomheden efter bestemmelser for skattefri 

virksomhedsomdannelse, opstår der en skatteudskydelse, i form af udtrykket udskudt skat. 

Baggrunden for hvordan udskudt skat opstår, redegøres i kapitel 6.2.1.2. 

Den beregnede åbningsbalance fremgår af bilag 9. I forbindelse med beregningen af 

åbningsbalancen, er der særlige forhold ved omdannelse af virksomhed. Anvendelsen af skattefri 

virksomhedsomdannelse. Disse forhold vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit. 

 7.2.1.1 Negativ indskudskonto 

Som tidligere gennemgået er betingelsen for at omdannelsen kan ske ved skattefri 

virksomhedsomdannelse, at indskudskontoen ikke er negativ. Udligningen af negativ indskudskonto 

kan ske ved, at Jan Clausen indskyder likviditet umiddelbart før omdannelsen, alternativt kan der ske 

udligning ved indskydelse af private aktiver, herunder indskydelse af blandet benyttede aktiver. Jan 

Clausen har ikke mulighed for at foretage en indskydelse af likvider i virksomheden, hvorfor det er 

hensigtsmæssigt for Jan Clausen at foretage indskydelsen i form af private aktiver. Jan Clausen har 

en blandet benyttet bil, har han derved muligheden for at indskyde den private værdi i virksomheden. 

Som forudsætning for denne handling er, at indskuddet af blandet benyttede aktiver foretages mellem 

det seneste indkomstår og omdannelsestidspunktet. Da det ellers vil medvirke til at der skal 

indregnes et tilgodehavende i selskabets åbningsbalance, hvorefter der sker en regnskabsmæssig 

udligning ved indskydelse af bilen. Forudsætningen har til hensigt at illustrere den reelle 

åbningsbalance. Den skattemæssige problemstilling redegøres i kapitel 8.2.2.3.  

                                                 
78 Jf. VOL § 4 stk. 2 
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7.2.1.2 Udskudt skat 

Forudsætningen for at anvende skattefri virksomhedsomdannelse er, at der skal beregnes en udskudt 

skat, som udtryk for den latente beskatning, såfremt selskabet afstås79. Der er foretaget beregning af 

udskudt ud fra de skattemæssige avancer, der vil opstå. Beregningen af den udskudte skat fremgår af 

bilag 10. Værdien af udskudt skat udgør kr. 727.293. 

7.2.1.3 Hensat til senere hævninger 

Ved anvendelse af skattefri virksomhedsomdannelse, har Jan Clausen mulighed for at anvende VSO 

beløb for hensat til senere hævninger. Anvendes hensat til senere hævninger i VSO, er der to 

muligheder, hvorpå der kan foretages indregning. Der er mulighed for at lade beløb indgå som 

skyldigt beløb i selskabets åbningsbalance, da der er tale om allerede beskattede midler, har Jan 

Clausen mulighed for frit at kunne hæve beløbet. Beløbet kan endvidere anvendes til en reduktion af 

anparternes anskaffelsessum, hvorved beskatningen vil være tilsvarende mindre, hvis der foretages 

afståelse. 

Anvender Jan Clausen ikke hensat til senere hævninger i virksomhedsomdannelse, vil der ske en 

beskatning i det indkomstår, hvor omdannelsen foretages80.  

Det forudsættes, at Jan Clausen vil anvende beløbet til reduktion af anparternes anskaffelsessum. 

7.2.2 Succesionsgrundlag for omdannelse 

I forbindelse med udarbejdelsen af selskabets åbningsbalance, opgøres den skattemæssig 

åbningsbalance. Denne åbningsbalance kaldes for selskabets skattemæssige successionsgrundlag. 

Successionsgrundlaget er udtryk for værdier, som selskabet har mulighed for at succedere med de 

skattemæssige afskrevne saldi. Dette sker, som følge af anvendelse af skattefrie 

virksomhedsomdannelse, ikke foretages beskatning af aktiverne, der overdrages, men der er i stedet 

tale om at selskabet indtræder i de skattemæssige positioner som er foretaget i virksomheden. 

Beskatning af avancer på aktiver, foretages kun i tilfælde af at Jan Clausen vælger at afstå selskabet.  

Vedrørende regnskabsmæssig behandling af de overdragne aktiver, skal det bemærkes, at der 

foretages afskrivninger af handelsværdierne af aktiver, hvorved afskrivninger nulstilles. Som nævnt 

tages der udgangspunkt i de nye kostpriser i beregningen af de regnskabsmæssige afskrivninger i 

                                                 
79 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 7 
80 Jf. VSL § 16, stk. 1 
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selskabet, dog er dette ikke tilfældet ved skattemæssig succession. Selskabets skattemæssige saldi, 

som der beregnes afskrivninger af tager udgangspunkt i de skattemæssige saldi, udtrykt i 

virksomhedens ultimobalance. Dette er ikke tilfældet med hensyn til ejendommen, da aktivet indgår i 

en særlig beregning, redegjort for i kapitel 8.2.2.2. Det beregnede successionsgrundlag fremgår af 

bilag 9.       

7.2.2.1 Goodwill 

Ved udregningen af goodwill, anvendes cirkulære TSS 2000-10, ligesom ved skattepligtig 

virksomhedsomdannelsen. Ved anvendelse af skattefri virksomhedsomdannelse, kan der ikke 

afskrives skattemæssigt på goodwill opstået mellem interesseforbundne parter, hvorfor reglen om 

muligheden for at afskrive med 1/7 pr. år81 frafalder. Som tidligere gennemgået er der ligeledes ikke 

mulighed for at foretage afskrivninger af oparbejdet goodwill. Goodwill i forbindelse med skattefri 

virksomhedsomdannelse anses for oparbejdet goodwill. Goodwill udgør herefter kr. 0 skattemæssigt. 

7.2.2.2 Ejendom 

Ved opgørelse af skattemæssigt successionsgrundlag for ejendommen, succederer selskabet de 

skattemæssige værdier for ejendommen, som virksomheden løbende har foretages afskrivninger på. 

Derfor indtræder den skattemæssige værdi på ejendommen i selskabets, skattemæssige 

successionsgrundlag. Successionsgrundlaget udgør kr. 2.419.000.  

7.2.2.3 Øvrige driftsmateriel 

Som øvrige driftsmateriel indgår der i virksomhedens ultimobalance en blandet benyttet bil udover 

de erhvervsmæssige benyttede biler. Det er kun muligt at opnå forholdsmæssige fradrag for 

skattemæssige afskrivninger, der er erhvervsmæssige andele af blandet benyttet aktiv82. Grundet 

denne bestemmelse er det nødvendigt, at foretage beregning af den private værdi af den blandet 

benyttede bil, der skal indgå i successionsgrundlaget.  

Beregningen illustreres i bilag 5. Beregningen af den blandet benyttede bil udgør kr. 73.828 som 

selskabet kan succedere skattemæssigt. Det skal hertil siges, at beregningens forudsætning er, at Jan 

Clausen har benyttet bil privat 50 % i hele ejertiden. Regnskabsmæssigt indgår bilen 100 %, da der 

regnskabsmæssigt er mulighed for at foretage afskrivninger af aktivets levetid, uanset om der er tale 

                                                 
81 AL 40, stk. 1 
82 Jf. AL § 11, stk. 2 
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om et blandet benyttet aktiv83. Skattemæssigt foretages korrektionen, da den private andel af det 

blandet benyttede aktiv indskydes. Indskydelsen medfører, at den negative indskudskonto bliver 

udlignet, såfremt det forudsættes, at denne indskydelse er foretaget inden omdannelsestidspunktet. 

Indskuddet af aktiver vil ikke indgå som tilgang, men derimod indgå i den samlede saldo. 

Successionsgrundlaget udgør herefter kr. 273.828, da det forudsættes, at den skattemæssige saldo for 

virksomheden udgør kr. 200.000 før omdannelsen.  

7.2.2.4 Varelager 

Ved opgørelse af varelagerets skattemæssige successionsgrundlag, tages der udgangspunkt i de 

regnskabsmæssige værdier, såfremt der ikke er foretaget reguleringer i virksomhedens skattemæssige 

værdi af varelageret. Regulering er foretaget i form af nedskrivninger af varer der er ukurante, i 

henhold til bekendtgørelsen nr. 593 af 12. juni 2006, samt LL 15, stk. 3. Det er i casevirksomheden 

forudsat, at der ikke er foretaget nogen form for regulering i varelageret, hvorfor der tages 

udgangspunkt i den regnskabsmæssige værdi. Successionsgrundlaget udgør herefter kr. 85.000. 

7.2.2.5 Debitorer 

Ligesom ved skattepligtig virksomhedsomdannelse tages der udgangspunkt i regnskabsmæssige 

værdier for virksomheden, begrundelsen herfor er, at i regnskabet er aktivet indregnet til 

handelsværdi, jf. kapitel 6.1.4. Handelsværdien skal korrigeres for hensættelse på tab af debitorer, da 

der ikke kan opnås fradrag for hensættelse til tab på debitorer, det er kun de realiserede tab der kan 

fortages fradrag for. Successionsgrundlag udgør herefter kr. 315.000. 

7.2.2.6 Øvrige omsætningsaktiver 

Ved opgørelsen af det skattemæssige successionsgrundlag for øvrige omsætningsaktiver, herunder 

andre tilgodehavender samt likvide beholdninger, er alle indregnet til kurs 100. Der skal derfor ikke 

foretages nogen skattemæssige reguleringer, hvorfor der tages udgangspunkt i værdierne udtrykt i 

virksomhedens ultimoregnskab. Successionsgrundlaget for øvrige omsætningsaktiver udgør 

henholdsvis andre tilgodehavender kr. 150.000 og likvide beholdninger kr. 450.000. 

                                                 
83 Jf. AL § 5, stk. 3 
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7.2.2.7 Øvrige gældsforpligtelser 

Tidligere i casen er det oplyst, at forudsætningen for indregning af øvrige gældsforpligtelser sker til 

kurs 100. Dette medfører, at der ikke foretages nogen skattemæssig reguleringer herfor. Der kan 

derfor tages udgangspunkt i virksomhedens ultimoregnskab.  

7.2.3 Anparternes skattemæssige anskaffelsessum 

Ved skattefri virksomhedsomdannelse, skal anparternes skattemæssige anskaffelsessum opgøres, der 

er et udtryk for ejerens vederlæggelse for den omdannede virksomhed. Ved skattefri 

virksomhedsomdannelse af virksomheden sker der ikke en umiddelbar beskatning til ejeren, hvorfor 

anparternes skattemæssige anskaffelsessum er et udtryk for de forskelle mellem handelsværdierne og 

skattemæssig avance på aktiverne. Der er således tale om et udtryk for den skattemæssige 

nedskrevne værdi på de overdragne aktiver. Dog forefindes der enkelte undtagelser for denne 

bestemmelse, hvilket er redegjort nedenfor. Beregningerne for anparternes anskaffelsessum fremgår 

af bilag 9. 

7.2.3.1 Goodwill 

Ved hjælp af TSS 2000-10 cirkulæret udgør det beregnede goodwill kr. 322.000, som fremgår af 

åbningsbalancen. Den skattemæssige anskaffelsessum for goodwill udgør kr. 0, da der er tale om 

oparbejdet goodwill, er der ikke mulighed for at aktivere goodwill skattemæssigt. Skattemæssig 

avance er herefter kr. 322.000, i åbningsbalancen hensættes der som der af udskudt skat på 25 %, af 

avancen på goodwill. 

7.2.3.2 Ejendommen 

Beregningen af ejendommens skattemæssige anskaffelsessum foretages ved, som tidligere omtalt, en 

særlig beregning, da der er tale om, at selskabet indtræder i de skattemæssige dispositioner i tilfælde 

af afståelse af ejendommen, i stedet for Jan Clausen. Dette medfører, at der ikke tages udgangspunkt 

i de indregnede de skattemæssige værdier for ejendommen, da der skal foretages reguleringer af 

værdien. Reguleringerne indgår avance på salget af ejendommen samt ikke genvundne afskrivninger, 

som afståelsessummen skal modregnes med.  

Opgørelsen af avance og ikke genvundne afskrivninger opgøres på samme måde, hvis der var tale om 

en afståelse før virksomheden omdannes. Opgørelsen af avance og ikke genvundne afskrivninger 

sker i overensstemmelse med EBL. Beregningen af den opgjorte avance samt ikke genvundne 
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afskrivninger fremgår af bilag 8. Af beregningen fremgår det, at handelsværdien for ejendom udgør 

kr. 6.000.000, de genvundne afskrivninger kr. 1.681.000, samt den skattemæssige avance af salget af 

ejendommen udgør kr. 910.000. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen foretages der en korrektion 

af den skattemæssige værdi, hvor korrektionen af de genvundne afskrivninger samt skattemæssige 

avance er fratrukket handelsværdien. Anskaffelsessummen opgøres således, handelsværdi kr. 

6.000.000, fratrukket genvundne afskrivninger kr. 1.681.000 og skattemæssige avance kr. 910.000. 

Hvorefter successionsgrundlaget udgør kr. 3.409.000.  

7.2.3.3 Øvrige driftsmateriel 

Øvrige driftsmateriel, herunder er der primært tale om biler, vil udtrykket for anskaffelsessummen 

være handelsværdien fratrukket de skattemæssige avancer, der er forbundet ved omdannelsen84. Med 

udgangspunktet i handelsværdien på kr. 300.000 har jeg foretaget en beregning af skattemæssig 

avance for driftsmidler, der henvises til beregning bilag 11. Beregningen udtrykker en skattemæssig 

avance på kr. 26.172. Avancen er herefter fratrukket handelsværdien på kr. 450.000, hvilket herefter 

udtrykker en skattemæssig anskaffelsessum på kr. 423.828.  

7.2.3.4 Øvrige omsætningsaktiver 

Opgørelsen af anparternes anskaffelsessum for øvrige omsætningsaktiver, herunder varelager, 

debitorer, andre tilgodehavender samt likvider, tager udgangspunkt i aktivernes handelsværdi. 

Således er det muligt at benytte værdierne udtrykt i virksomhedens ultimoregnskab, da dette er 

udtryk for handelsværdier på aktiver. Anskaffelsessummen fremkommer via handelsværdien 

fratrukket evt. avancer. Der er i casen ikke oplyst nogen reguleringer vedrørende øvrige 

omsætningsaktiver, hvorfor aktiernes skattemæssige værdier er lig med de regnskabsmæssige 

værdier, jf. bilag 9. 

7.2.3.5 Øvrige gældsforpligtelser 

Opgørelsen af anskaffelsessummerne for øvrige gældsposter, herunder langfristet gæld, kortfristet del 

af langfristet gæld, leverandørgæld samt anden gæld, behandles ligeledes som ved tidligere kapitel 

hvor der tages udgangspunkt i handelsværdierne, fratrukket avancer, såfremt der er tale om, at gæld 

omdannes med kurs 100. Da passivposterne ikke indeholder nogen avancer, kan der derfor tages 

udgangspunkt i de regnskabsmæssige værdier, jf. beregningen bilag 9.  

                                                 
84 Jf. VOL § 4, stk. 2 
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Det er tideligere gennemgået muligheden for at indregne VSO som udtryk for hensat til senere 

hævninger som en passivpost i selskabets balance. Betingelsen herfor er, at der skal foretages en 

udligning senest på omdannelsestidspunktet. Alternativt er muligheden at reducere anparternes 

anskaffelsessum, redegørelse herfor foretages i næste kapitel. 

7.2.3.6 Opgjort anskaffelsessum på anparterne 

Opgørelsen af de skattemæssige anskaffelsessummer, sker på baggrund af aktiver og passivers 

skattemæssige anskaffelsessummer. Aktiver og passiver fratrækkes hinanden, hvorpå differencen er 

et udtryk for den skattemæssige egenkapital. Den skattemæssige egenkapital er nu et udtryk for 

værdien af anparterne for det omdannede selskab. Denne værdi danner samtidigt grundlag for den 

beskatning af fremtidig avance/tab i forbindelse med afståelse af anparterne.  

Ved hjælp af beregning, jf. bilag 9, kan den skattemæssige værdi på anparterne opgøres til kr. 

2.007.828 før modregning af opsparet overskud for tidligere år i forbindelse med anvendelse af VSO.  

Der er tidligere redegjort for, at JBC i årenes løb har oparbejdet et opsparet overskud, som ønskes 

medtaget i forbindelse med virksomhedsomdannelsen. I forbindelse med anvendelsen af 

beskatningsregler, i henhold til VSO, udgør opsparet overskud kr. 1.500.000, inkl. 

virksomhedsbeskatning. Med fradrag for virksomhedsbeskatning udgør opsparet overskud kr. 

1.125.000, som modregnes den beregnede skattemæssige egenkapital, som herefter vil fragå 

anskaffelsessummen.  

Alternativt vil beskatningen af det opsparede overskud ske som personlig indkomst op til 

omdannelsen. Beskatning af opsparet overskud vil medføre en uhensigtsmæssig omkostning for Jan 

Clausen. 

Inden den endelige opgørelse af anparternes anskaffelsessum, er der i casen forudsat, at hensat til 

senere hævninger kr. 150.000 er blevet anvendt til at nedbringe anskaffelsessummen på anparterne. 

Denne endelige opgørelse af anparternes anskaffelsessum udgør kr. 723.828 ved anvendelse af den 

skattefri virksomhedsomdannelse. Der derved danner grundlag for fremtidig beskatning ved afståelse 

af selskabet.    
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7.2.4 Delkonklusion 

Gennemførelsen af skattefri virksomhedsomdannelse er nu foretaget. Den gennemførte omdannelse 

har resulteret i en opgørelse af regnskabsmæssig åbningsbalance, en skattemæssig balance herunder 

successionsgrundlaget samt opgørelse over anparternes anskaffelsessum. Opgørelsen er foretaget på 

baggrund af de i casen oplyste forudsætninger samt regnskabsmæssige og skattemæssige 

dispositioner, herunder virksomhedsskatteordning, som ligger til grund herfor. 

Ved anvendelse af skattefri virksomhedsomdannelse er der opstillet krav. Alle krav skal opfyldes for, 

at skattefri virksomhedsomdannelse kan foretages. Kravene er ufravigelige, hvis SKAT finder 

kravene for ikke opfyldt, vil den skattefri virksomhedsomdannelse overgå til skattepligtig 

virksomhedsomdanne. Et par af de centrale krav i skattefri virksomhedsomdannelse er, at der skal 

være tale om en hel erhvervsmæssig virksomhed, hvor ejeren er fuld skattepligtig til Danmark. 

Herudover skal hele vederlaget ydes som anparter eller aktier i selskabet. Ved anvendelse af skattefri 

virksomhedsomdannelse skal der afsættes udskudt skat i åbningsbalancen, der udtrykker den latente 

skat, der påhviler selskabet, såfremt selskabet afståes. 

I modsætning til skattepligtigt virksomhedsomdannelse skattefri virksomhedsomdannelse af 

virksomheden ikke have den umiddelbare skattemæssige konsekvens for Jan Clausen. Konsekvensen 

heraf fremkommer i det øjeblik Jan Clausen afstår sine anparter i selskabet, da der vil ske en 

beskatning af avancen ved afståelsen. Den skattefri virksomhedsomdannelse forudsætter, at man 

overlader den latente skatteforpligtelse til selskabet, dette drejer sig om beskatning af genvundne 

afskrivninger og realiserede avancer. Herved er det opgørelsen af anparternes anskaffelsessum som 

Jan Clausen alene bliver skattemæssigt påvirket af i forbindelse med afståelse af disse.     

Der er i gennemgangen taget hensyn til at Jan Clausen beskattes via beskatningsreglerne for VSO. 

Herunder tages hensyn til de skattemæssige konti, der er opstået i forbindelse med VSO. Ved 

opgørelsen af anparternes anskaffelsessum er der taget stilling til at lade opsparet overskud indgå i 

beregningen, herved spares Jan Clausen for dels en højere anskaffelsessum samt ikke at skulle 

beskattes af opsparet overskud som personlig indkomst. Herved får Jan Clausen en skatteudskydelse 

af beskatning af opsparede overskud til afståelsen af anparter. 
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 Herudover er der taget stilling til blandet benyttet bil, som er valgt at indgå med den 

erhvervsmæssige benyttede andel af bilen, dette resulterer i, at der sker en udligning af den negative 

indskudskonto. Herved skal Jan Clausen ikke indskyde private midler. 

Beregningerne samt antagelserne, der er foretaget i forbindelse med skattefri 

virksomhedsomdannelse, medfører den endelige opgørelse af anparternes anskaffelsessum, som 

anvendes til beskatning ved afståelse af selskabet. Reelt udskydes beskatningen til den dag Jan 

Clausen vælger at afstå selskabet. 

8. Valg af virksomhedsomdannelsesform 

Når der skal foretages overvejelser for, hvordan virksomheden skal omdannes, skal det ske på 

baggrund af en nøje overvejelse om hvilke fordele og ulemper metoden har, samtidig med hvilket 

”bløde” værdier virksomhedsejeren har i forhold til samfundsansvaret o.lign. Derudover er det 

samtidig nødvendigt ikke kun at foretage den ene omdannelsesmetode uden at have overvejet den 

anden omdannelsesmetode. Bare fordi det udefra ser bedst ud for ejeren, betyder det ikke, at det 

gavner ejeren bedst. I det kommende kapitel foretages argumenter for og imod skattepligtig kontra 

skattefri virksomhedsomdannelse. Til slut foretages en beregning af, hvilken metode der ud fra 

casevirksomheden JBC er den optimale løsning i forhold til de førnævnte antagelser for casen.  

8.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Ved anvendelse af skattepligtig virksomhedsomdannelse er det ikke et krav, at der er tale om en hel 

virksomhed, der omdannes. Dette åbner op for muligheden for at beholde visse aktiviteter i personlig 

regi. Samtidig, hvis omdannelsen sker på baggrund af negativ anskaffelsessum, har ejeren mulighed 

for at fradrage tab i den skattepligtige indkomst i indkomståret for omdannelsen.  

Omdannelsen af virksomheden ved skattepligtig virksomhedsomdannelse foregår ikke på baggrund 

af VOL’s bestemmelser. Dette betyder, at en række krav til virksomheden frafalder. Hvilket gør det 

betydeligt nemmere at omdanne virksomheden ved hjælp af den skattepligtige model.  

Ved skattepligtig omdannelse overdrager virksomhedsejeren aktiver og passiver til selskabet. 

Værdien af denne overdragelse sker på baggrund af handelsværdier, jf. tidligere redegjort. Derved 

opstår der nye skattemæssige anskaffelsessummer, der svarer til handelsværdien, herved opnår 

selskabet et større fradrag for skattemæssige afskrivninger.     



 Omdannelse af virksomhed 
 HD(R) afhandlingen foråret 2013 
 
 

Side 70 af 91 
 

Dog er den helt store ulempe ved anvendelse af skattepligtig virksomhedsomdannelse, beskatningen 

af avancer. Ved anvendelse af denne virksomhedsomdannelse, beskattes ejeren af avancer, der er 

forbundet ved overdragelsen af aktiver til selskabet. Dette betyder endvidere, at der i 

åbningsbalancen for selskabet ikke skal hensættes til udskudt skat. Anvender ejeren 

beskatningsreglerne efter VSO, vil det opsparede overskud, der er opstået gennem årene, sættes til 

beskatning senest året efter omdannelsen, såfremt der ikke indskydes en aktivitet, som efter VSL 

giver mulighed for at fortsætte beskatningen efter VSO. Muligheden for at foretage kursnedslag 

foreligger også, dog er besparelsen relativ lille hvor dette ikke kan anbefales. 

8.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 

Ved anvendelse af skattefri virksomhedsomdannelse er den hel klare fordel, at der sker en 

udskydelse af afhændelsesbeskatningen ved omdannelsen. Dette har betydning ved ejendomsavance, 

driftsmidler og goodwill. Afhændelsesbeskatning påvirker i stedet anparternes anskaffelsessum, som 

først beskattes når ejeren afstår selskabet.  

Anvendes der VSO, er der mulighed for at lade opsparet overskud indgå i beregningen af anparternes 

anskaffelsessum. Tilgangen af dette medfører en reduktion af anskaffelsessummen for selskabet. 

Fordelen ved at lade disse indgå i den skattefri virksomhedsomdannelse er, at det ikke påvirker 

ejerens likviditet i omdannelsesøjeblikket, men først ved afståelse.  

Vælges skattefri virksomhedsomdannelse er der en række formaliteter, der skal opfyldes før skattefri 

virksomhedsomdannelse kan effektueres.  Jf. kapitel 5.1.1 er der redegjort for de enkelte betingelser 

der skal være opfyldt før omdannelsen efter VOL kan udføres. Samtidig er der ikke mulighed for at 

afsætte stiftertilgodehavende, jf. kapitel 5.2.1.5. Vederlaget skal udelukkende bestå af anparter i 

selskabet. 

Endelig succederer virksomhedens skattemæssige værdi over i selskabet, hvorved at 

afskrivningsgrundlaget ikke er lige med handelsværdien, i modsætning til ved skattepligtig 

virksomhedsomdannelse hvor de skattemæssige afskrivningsgrundlag udgør handelsværdierne. 

8.3 Valg af omdannelsesform 

Som det er gennemgået i de foregående kapitler er der fordele og ulemper for anvendelse af den ene 

eller den anden virksomhedsomdannelsesmetode. Der er ikke nogen endegyldig argumentation for, 
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hvilken virksomhedsomdannelsesmodel der er optimal. Ikke alle virksomheder er ens, det kan være 

en fordel for én virksomhed at anvende omdannelse i henhold VOL, hvorimod en anden med fordel 

fortage omdannelse efter den skattepligtige model.  

En måde hvorpå man kan få en indikation af, hvilken model der kan være økonomisk fordelagtig for 

Jan Clausen, er at beregne nettolikviditetspåvirkningen af modellerne. For at kunne beregne 

nettolikviditetspåvirkningen skal der foretages enkelte mellemregninger for den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse.  

Første mellemregning er at finde den udskudte skat for opsparet overskud. 

 

Figur 10: Klide skattefri virksomhedsomdannelse s. 73, med egen tilvirkning og beregninger 

   

Den næste mellemregning er beregning af den samlede avance, der sættes til beskatning i 

omdannelsesåret ved anvendelse af skattepligtig virksomhedsomdannelse. 

 

Figur 11: Kilde skattefri virksomhedsomdannelse s. 74, med egen tilvirkning og beregninger 

 

Udskudt skat for opsparet overskud
Grundlag Skat

Grundlag for AM-bidrag 1.500.000     120.000        
AM-bidrag 8 % -120.000       
Indkomstskat 51,5 % 1.380.000     710.700        
I alt 830.700      
Aconto skat (25 %) -375.000      
Udskudt skat 455.700      

Skattepligtig avance ved normalt salg
Avance

Godwill 322.000        
Gevinst ved salg af ejendom 910.000        
Genvudne afskrivninger 1.681.000     
Driftsmidler 26.712         
Avance i alt 2.939.712   
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Den samlede avance udgør kr. 2.939.712, af det beløb beskattes gevinst ved salg af ejendom i 

kapitalindkomsten, hvorfor jeg har foretaget korrektion af denne i beskatningen. Den samlede skat af 

avance udgør kr. 2.323.745.  Hvis selskabet afstår indenfor 3 år, vil nettopåvirkningen mellem 

markedsværdi af selskabet, fratrukket anparternes anskaffelsessum, sættes til beskatning når der 

anvendes skattefri virksomhedsomdannelse. Beskatningen foretages som aktieindkomst, hvor de 

første kr. 48.300 beskattes med 27 % (2012) og alt over beskattes med 42 % (2012), hvorfor den 

samlede beskatning udgør kr. 1.457.244. 

Den endelige beregning af nettolikviditetspåvirknings opgørelse, for hvilken 

virksomhedsomdannelsesmodel der bør anvendes, hvis der tages udelukkende udgangspunkt i 

likviditetsbesparelse.  

  

Figur 12: Kilde skattefri virksomhedsomdannelse s. 73, med egen tilvirkning og beregninger 

 

Kan den skattefri virksomhedsomdannelse betale sig

Skattefri 
virksomhedso

mdannelse

Skattepligitg 
virksomhedso

mdannelse

Fordel ved den 
skattefri 

omdannelse
Skat af avance i salgsåret 0 -2.323.745    2.323.745       
Beskatning af opsparet overskud 0 -455.700      455.700          
Hævning af stifertilgodehavende 0 4.897.000     -4.897.000      
Likviditets i omdannelsesåret 0 2.117.555   -2.117.555    

Markedsværdi af selskab 4.219.707     80.000         4.139.707       

732.828        -80.000        

3.486.879     -              

-1.457.244    -1.457.244      
Likviditet i salgsåret 2.762.463   80.000        2.682.463     

Netto likviditet 2.762.463   2.197.555   564.908        

Nettopåvirkning af aktieindkomst ved salg 
efter 3 år

Anparter skattemæssige anskaffelsessum

Skat i salgsår 27 % af 48.300 + 42 % af 
resten
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Som det ses i beregningen kan det for JBC svare sig at anvende skattefri virksomhedsomdannelse. 

Da det giver Jan Clausen en likviditetsbesparelse på kr. 564.908 i forhold til ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse.  

Ved en nærmere analyse af beregningen afsløres det, at der er tale om, at ejendommens værdi er en 

væsentlig faktor til at skattefri virksomhedsomdannelse er fordelagtig for Jan Clausen, da der er 

foretaget en del afskrivninger på ejendommen igennem tiderne og ejendomsprisen er steget.  

 

8.4 Delkonklusion 

Valget af hvilken omdannelsesmodel, der skal anvendes kan ikke kun træffes ud fra en betragtning af 

fordele og ulemper. Der skal foretages en konkret vurdering for hver enkelt virksomhed, om der skal 

foretages skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse. I vurderingen bør indgå en analyse af 

fordelingen af aktiver og passiver samt beregning af selskabets kapitalkonto. Vurdering og analyse 

følges herefter op med en konkret beregning af hvilken omdannelsesform virksomheden bør vælge. 

I casevirksomheden for Jan Clausen, kan det bedst betale sig at foretage omdannelsen som en 

skattefri virksomhedsomdannelse, da Jan Clausen opnår den største skattebesparelse ved at lade sig 

omdanne ved den skattefri virksomhedsomdannelse.  

9. Konklusion 

Når en virksomhedsejer overvejer omkring hvorvidt han skal omdanne sin virksomhed til selskab, 

bør de indledende overvejelser være om det bedste er at omdanne virksomheden til selskab. Er 

virksomheden kommet i den fase i livscyklussen, hvor behovet for, at virksomheden skal omdannes 

er til stede. Virksomheden bør indledningsvis identificere de økonomiske forskelle der er mellem at 

drive virksomhed i personlig regi og drive virksomheden som selskabsform. Det ses oftest at, den 

væsentligste faktor for omdannelse af virksomhed er en virksomhed i positiv økonomisk udvikling. 

Den positive økonomiske udvikling for virksomheden kan betyde en større risiko forbundet med 

handlerne, samtidig vil man begrænse mulighederne for, at kreditorerne har mulighed for at gøre 

udlæg i virksomhedsejerens privatøkonomi. Ser man på beskatningsfordelen ved at vælge, at 

virksomhedsomdanne virksomheden, er der ingen reel forskel, såfremt virksomheden anvender VSO. 
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VSO er nemlig blevet reguleret gennem tiderne85, således at beskatningsforskellen mellem at drive 

virksomhed i personlig regi og drive virksomhed i selskabsform ikke længere er grunden til at 

foretage omdannelsen til selskab. Det er derimod overvejelserne om at begrænse risikoen, samt et 

evt. generationsskifte i en virksomhed, som anses for at være insitamentet til at omdanne 

virksomhed. I JBC er tanken, at Sebastian på længere sigt skal overtage virksomheden, samtidig har 

den øgede ordre tilgang gjort, at aktiviteten er blevet mere risikobetonet hvorfor Jan Clausens gør sig 

overvejelser om omdannelse.  

Ved omdannelsen af JBC tager man udgangspunkt i det senest aflagte regnskabs værdier. Aktiver og 

passiver i regnskabet opgøres til handelsværdier. Dog er der enkelte balanceposter, hvor det er 

nødvendigt at foretage en regulering. Reguleringerne skal ses som en nødvendighed, da der reelt tale 

om en overdragelse mellem interessebundne parter. SKAT har derfor udarbejdet et 

værdiansættelsescirkulære, for netop disse balanceposter, såfremt der ikke foreligger branchekutymer 

for værdiansættelsen af balanceposten. Det er Jan Clausens, ansvar at værdiansættelsen sker på 

baggrund af de handelsværdier, som en tredje part er villig til at give. Finder SKAT, at 

værdiansættelsen ikke er korrekt, har de mulighed for at omstøde værdien, jf. LL § 2, til en værdi 

som SKAT finder passende. Ved værdiansættelsen af aktiverne og passiverne, vil det være 

nødvendigt, at Jan Clausen finder den nødvendige rådgivning, således at værdiansættelsen foretages 

på baggrund af handelsværdier.  

Omdannelsen af virksomheden kan ske på baggrund af to modeller. Den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse eller den skattefrie virksomhedsomdannelse. Det er nødvendigt at se på 

begge modeller, når omdannelsesovervejelserne foretages, da det ikke altid kan svare sig, at 

omdannelsen foretages som skattefri virksomhedsomdannelse.  

Når der er tale om skattepligtig virksomhedsomdannelse er der mulighed for, at stiftelsen af selskabet 

kan ske med et stiftertilgodehavende f.eks. gældsbrev, hvilket gør det muligt for Jan Clausen at opnå 

løbende kontante udbetalinger. Der er tale om, at selskabet løbende afdrager på gældsbrevet. 

Ulempen med at omdanne virksomheden via skattepligtig virksomhedsomdannelse er, at Jan Clausen 

skal svare skatter, der bliver pålagt af de avancer som omdannelsen medfører, idet skattepligtig 

virksomhedsomdannelse sammenlignes med afståelse til uafhængig tredje part. De væsentlige 

beskatninger Jan Clausen skal svare er genvundne afskrivninger og avance ved overdragelsen af 
                                                 
85 Jan Nygaard & Lars Wøldike: Skattefri Virksomhedsomdannelse. Forlaget Thomson, 2. udgave. 2003s. 12 
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ejendommen, endvidere er JBC i VSO, hvilket alt andet lige vil medføre at opsparet overskud indgår 

i beskatningsgrundlaget med et væsentligt beløb. Disse ovennævnte beskatninger vil Jan Clausen 

blive beskattet med i omdannelsesåret. Jan Clausens privatøkonomi vil blive påvirket negativt, hvis 

omdannelsen foretages som skattepligtig virksomhedsomdannelsen.            

Den skattefrie virksomhedsomdannelse, er modsvaret til skattepligtig virksomhedsomdannelse. Idet 

de beregnede og konstateret avancer overgår til selskabet, således falder disse beskatninger ikke til 

virksomhedsejeren i omdannelsesåret. Omdannelsen af virksomheden sker på baggrund af 

virksomhedsomdannelsesloven, hvorpå omdannelsen sker på baggrund af successionsprincippet. 

Selskabet overtager de skattemæssige stillinger for ejeren og herved også den latente beskatning for 

alle aktiver og passiver, som bliver overdraget. Når en virksomhed anvender VSO, er der mulighed 

for at opsparet overskud indgår i beregningen af anparternes anskaffelsessum. Alt dette påvirker 

direkte den skattemæssige anskaffelsessum for de anparter i selskabet.  

Som tidligere nævnt sker den skattefrie virksomhedsomdannelse på baggrund af 

virksomhedsomdannelsesloven. I loven indgår der er række krav før den skattefrie 

virksomhedsomdannelse kan udføres. Idet JBC opfylder alle krav til omdannelsen af virksomheden 

efter reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse kan Jan Clausen undgå en beskatning i den 

skattepligtige indkomst i omdannelsesåret. Vælger Jan derimod at afstå anparter i selskabet, vil der 

ske beskatning af avance ved salget. Den overordnede ulempe ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse er at vederlaget for virksomheden udelukkende består af anparter. Derved er 

det ikke muligt at omdannelsen foretages med et stiftertilgodehavende, hvorfor en kontant udbetaling 

i forbindelse med omdannelsen ikke umiddelbart er mulig. Udbetalingen foretages alene på bagrund 

af efterfølgende løn og/eller udbyttebetaling.  

Ved udførelsen af virksomhedsomdannelse efter henholdsvis den skattepligtige eller skattefrie 

metode er det nødvendigt at gennemgå en kritisk stillingtagen til de oplysninger, der fremgår af 

virksomhedens årsrapport samt de skattemæssige specifikationer. Herudover er det nødvendigt, at 

virksomhedsejerens ønsker tilgodeses i forbindelse med likviditets og skattemæssig stilling. I 

afhandlingen er der således foretaget en kritisk stillingtagen til de regnskabsmæssige og 

skattemæssige fakta, som medfører en væsentlig andel i de skattemæssige konsekvenser. I 

afhandlingen er der ligeledes foretaget forudsætninger for udførelsen af virksomhedsomdannelsen i 
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praksis. Dette skyldes Jan Clausens ønske om en lempelig beskatning i forbindelse med omdannelsen 

- samt muligheden for at skabe et sammenligningsgrundlag for metoderne.    

Som besvarelse for afhandlingens hovedproblemstilling om hvorvidt den valgte casevirksomhed bør 

gennemføre omdannelsen efter den skattepligtige eller den skattefrie virksomhedsomdannelse, hvor 

der er taget hensyn til de efterfølgende skattemæssige konsekvenser. Vil anbefalingen for 

omdannelsen, den foretages som skattefri virksomhedsomdannelse. Dette skyldes at der er 

væsentlige fordele for Jan Clausen i form af skattebesparelse samt Jan Clausens private økonomi. 

Beskatning i forbindelse med omdannelsen af virksomheden, tilfalder ikke Jan Clausen, da denne 

udskydes i tilfældes af at Jan Clausen afstår virksomhed.   

10. Perspektivering 

Som det fremgår af ovenstående konklusion er anbefalingen til Jan Clausen at omdanne 

virksomheden efter regler for skattefri virksomhedsomdannelse. Herved opnår Jan Clausen ejerskab 

af et anpartsselskab.  

Da Jan Clausen ønsker, at Sebastian skal overtage selskabet på længere sigt kan der med fordel 

gennemføres en Holding struktur. Den mest anvendte Holding struktur er skattefri aktieombytning, 

hvorved anpartshaveren i et driftsselskab overdrager sine anparter til et holdingselskab mod at 

modtage vederlæggelse i form af anparter i det nye holdingselskab. Herved skabes der 

koncernstruktur.  

Muligheden for generationsskifte er stadig til stede, selvom skattefri aktieombytning foretages, dog 

er det nødvendigt at vente i 3 år før dette kan fortages, idet dette er betingelsen for at skattefri 

aktieombytning kan foretages skattefrit. En anden mulig model for, at Sebastian indtræder som ny 

ejer ville være at benytte A/B modellen, hvortil Jan Clausen er sikret et forlodsudbytte som vederlag 

for overdragelsen. I dette tilfælde kunne Jan Clausen med fordel bibeholde en ejerandel på over 10 

%, idet der er tale om datterselskabsudbytter, som anses udbytterne for skattefrie.  

Fordelen ved, at Jan Clausen vælger skattefri aktieombytning er, at hvis det mod forventning ikke er 

muligt for Sebastian er overtage selskabet, så har Jan Clausen mulighed for at sælge selskabet. 

Avance ved salget vil hermed tilgå holdingselskabet, dog er betingelsen herfor, at salget af selskabet 
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sker efter 3 års ejertid. Dette medfører en umiddelbar beskatning i selskabet på 25 % som almindelig 

erhvervsmæssig indkomst.  

Endvidere er fordelen, at Jan Clausen efterfølgende har mulighed for at udlodde udbytter til sin 

privatøkonomi til en lempelig beskatning, såfremt avancen er af væsentlig størrelse. 

Denne problemstilling overfor Jan Clausen, ville give anledning til en ny afhandling af udfordringen 

om hvordan, den fremtidig selskabsstruktur bedst muligt kunne se ud. 
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Bilag 1 - Byggeklodsmodel 
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Bilag 2 - Beskatning af virksomhed i virksomhedsskatteordningen 

 

Tilsammen
Pengemæssig Skattemæssigt Pengemæssigt Skattemæssigt Pengemæssigt

Overskud af virksomhed 1.000.000       1.000.000        1.000.000        
Hævet i virksomhed -600.000        600.000           
Tilbage i virksomheden 400.000         

Til virksomhedsbeskatning 400.000/0,75 533.333           
Til personlig indkomst 466.667           466.667           
- AM-bidrag 8 % -37.333           

- Personlig skat, jf. særskilt beregning nedenfor -138.524         
- Virksomhedsskat, 25 % -133.333         
Skat i alt -309.191         -309.191         

Til disposition 400.000         290.809           690.809           
Udskudt skat af beløb til 
virksomhedsbeskatning: 30,4 % af 533.333 -162.133        -162.133         

Tilbage efter udskudt skat 237.867         290.809           528.676           

Beregning af personbeskatning

Satser til beregning af personbeskatning

Kommuneskatten (københavnskommune) 23,80%
Kirkeskatten Fravalgt
Sundhedsbidrag 7,00%
Bundskatten 4,64%
Topskattegrænsen 389.900         
Topskatten 15,00%
Am-bidrag 8,00%
Beskæftigelsesfradrag 14.100           
Personfradag 42.900           

Bereging af personlig indkomst

Personlig indkomst 466.667         
- Am-bidrag -37.333          429.333           
Ligningsmæssige fradrag
Beskæftigelsesfradrag 14.100           -14.100           

Skattepligtig indkomst 415.233           

Beregning af bundskatten

Personlig indkomst 429.333         
- Personfradrag -42.900          
Beregningsgrundlag 386.433         
4,64 % heraf 17.931            

Kommuneskat og sundhedsbidrag

Skattepligtig indkomst 415.233         
Personfradrag -42.900          
Beregningsgrundlag 372.333         
30,8 procent heraf 114.679           

Beregning af topskatten

Personlig indkomst 429.333         
- Topskattegrænsen -389.900        
Beregningsgrundlag 39.433           
15 % heraf 5.915              

Samlet indkomstskat 138.524           

Virksomhed Privat

Personlig virksomhed
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Bilag 3 - Beskatning af selskab med løn til ejeren samt årlig udbetaling af udbytte 

 

Tilsammen
Pengemæssig Skattemæssigt Pengemæssigt Skattemæssigt Pengemæssigt

Overskud af virksomhed 1.000.000       1.000.000        1.000.000        
Løn til direktør -338.194        -338.194         338.194           338.194           
Overskud selskab 661.806         661.806           
- Selskabsskat 25 % -165.452        
Udbytte 48.300 x 2 -96.600          96.600            96.600            

Udbytteskat, 27 % -26.082           
- AM-bidrag 8 % -27.056           

- Personlig skat, jf. særskilt beregning nedenfor -90.847           
Skat i alt -165.452        -143.985         -309.436         

Til disposition 399.755         290.809           690.564           
Udskudt skat for aktionæren ved opsparing i 
selskabet, 42 % af kr. 342.578 -167.897        -167.897         

Tilbage efter udskudt skat 231.858         290.809           522.667           

Beregning af personbeskatning

Satser til beregning af personbeskatning

Kommuneskatten (Københavns Kommune) 23,80%
Kirkeskatten Fravalgt
Sundhedsbidrag 7,00%
Bundskatten 4,64%
Topskattegrænsen 389.900         
Topskatten 15,00%
Am-bidrag 8,00%
Beskæftigelsesfradrag 4,40% Maks 14.100
Personfradag 42.900           

Bereging af personlig indkomst

Personlig indkomst 338.194         
- Am-bidrag -27.056          311.138           
Ligningsmæssige fradrag
Beskæftigelsesfradrag 13.690           -13.690           

Skattepligtig indkomst 297.448           

Beregning af bundskatten

Personlig indkomst 311.138         
- Personfradrag -42.900          
Beregningsgrundlag 268.238         
4,64 % heraf 12.446            

Kommuneskat og sundhedsbidrag

Skattepligtig indkomst 297.448         
Personfradrag -42.900          
Beregningsgrundlag 254.548         
30,8 procent heraf 78.401            

Beregning af topskatten

Personlig indkomst 311.138         
- Topskattegrænsen -389.900        
Beregningsgrundlag 0
15 % heraf -                 

Samlet indkomstskat 90.847            

Selskab

Selskab Privat
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Bilag 4 – Værdiansættelse af goodwill 
 

 

 

  

Goodwill beregning
Beregning til værdiansættelse af goodwill

debet kredit debet kredit debet kredit
Resultat -100.000 10.000 900.000
Reguleringer:
Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel 
medarbejdende ægtefælle 0 0 0
Finansielle indtægter 15.000 20.000 30.000
Finansielle udgifter 160.000 150.000 130.000
Afskrivninger på tilkøbt goodwill 0 0 0
Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster 0 0 0
Ekstraordinære poster, jf. årsregnskabsloven 0 0 0

15.000 60.000 20.000 160.000 30.000 1.030.000
Resultat 45.000 140.000 1.000.000
Vægtning 1 2 3

45.000 280.000 3.000.000
3.325.000

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 554.167
Udviklingstendens = ( resultat sidste år - resultat 3. sidste år)/2 477.500

1.031.667
Driftsherreløn 50% (min. 250.000 og maks 1 mio.) -700.000

331.667
Forrentning af aktiver aktiver: 5.370.000 rente: 4 -214.800
Rest til forrentning af goodwill 116.867
Kapitaliseringsfaktor (Rente 9/ goodwill forventede levetid 7 år) 2,76 322.879

Den beregnede goodwill, nedrundet til nærmeste tusinde 322.000

3. sidste år 2. sidste år Sidste år
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Bilag 5 – Beregning af skattemæssigt successionsgrundlag for blandede benyttet 
aktiv  

Erhvervsmæssig 
andel 50 %

Saldo primo 2010 350.000   
Afskrivning 25% -87.500   43.750             
Saldo ultimo 2010 262.500   

Saldo primo 2011 262.500   
Afskrivning 25% -65.625   32.813             
Saldo ultimo 2011 196.875   

Saldo primo 2012 196.875   
Afskrivning 25% -49.219   24.609             
Saldo ultimo 2012 147.656   

Selskabet kan herefter succedere 50 % af bilens uafskrevne værdi
50 % af kr. 147.656 73.828   
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Bilag 6 – Åbningsbalance ved skattepligtig virksomhedsomdannelse 
 

 

  

Regnskab Skattem. Regnskab Skattem.

Aktiver

Goodwill, jf. TSS 2000-09 0 0 322.000 0

Grunde og bygninger 4.100.000 2.419.000 6.000.000 6.000.000

Øvrige driftsmateriel og inventar 300.000 273.828 300.000 300.000

Blandet benyttet bil 0 0 150.000 150.000

Varebeholdning 85.000 85.000 85.000 85.000

Debitorer 285.000 315.000 315.000 315.000

Igangværende arbejder 140.000 140.000 140.000 140.000

Tilgodehaveder 10.000 10.000 10.000 10.000

Likvide beholdninger 450.000 450.000 450.000 450.000

Aktiver i alt 5.370.000 3.692.828 7.772.000 7.450.000

Passiver

Langfristet gæld 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000

Kortfristet del af langfristet gæld 350.000 350.000 350.000 350.000

Leverandørgæld 260.000 260.000 260.000 260.000

Anden gæld 235.000 235.000 235.000 235.000

Mellemregning med indeh. 0 0 0 0

Udskudt skat 0 0 0 0

Passiver 2.795.000 2.795.000 2.795.000 2.795.000

Disponibelt til Egenkapital 2.575.000 897.828 4.977.000 4.655.000

Anpartskapital 80.000

Heraf overkurs, eller afsættes som stiftertilgodehavende 4.897.000

Balance pr. 31/12-12 Selskabets åbningsbalance

Personlig virksomhed pr. 1/1-13
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Bilag 7 – Beregning af kursnedslag  
 

 

   

Fordeling af kursnedslag Kr.

Kontant betaling 0

Udstedelse af gældsbrev 4.897.000

4.897.000

Kursen på pantebrevet udgør kurs 80 på omdannelsestidspunktet.

Der opstår et kurstab på kr. 979.400 til fordeling mellem aktiverne.

Kurs- Afståelses

Værdi nedslag sum

Kr. Kr. Kr.

Følgende aktiver

Ejendom 6.000.000 839.486 5.160.514

Driftsmidler 450.000 62.961 387.039

Varelager 85.000 11.893 73.107

Debitorer 315.000 44.073 270.927

Igangværende arbejder 140.000 19.588 120.412

Tilgodehaveder 10.000 1.399 8.601

Likvide midler 450.000 0 450.000

7.450.000 979.400 6.470.600

Kursnedslaget på anlægsaktiverne påvirker afskrivningsgrundlaget i selskabet, jf. 

AL § 45. Kursnedslaget på omsætningsaktiverne ekskl. likvide midler påvirker ikke

anskaffelsessummen i selskabet
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Bilag 8 – Opgørelse af genvundne afskrivninger samt ejendomsavance 
 

 

  

Køb ejendom 2003

Grund 900.000         
Bygning 4.100.000       
Købsomkostninger -                
Samlet køb -                

5.000.000       
Salg ejendom 2012

Grund 1.250.000       
Bygning 4.750.000       
Salgsomkostninger -                
Samlet køb 6.000.000       

Ejertid 9 år

Kontant afståelsessum (bygninger/installationer) 4.750.000       
Salgsomkostninger -                
Reguleret anskaffelsessum 4.750.000       

Kontant købesum 4.100.000       
Købsomkostninger -                
Reguleret købesum 4.100.000       
Faktisk foretagne afskrivninger -1.681.000     

2.419.000       -2.419.000     
Fortjeneste / tab 2.331.000       

Da de faktiske afskrivninger er mindre end avancen, beskattes alene de 
faktiske foretagne afskrivninger på 1.681.000   Jf. ABL § 21 stk 2

Salgssum, grund + bygning 6.000.000       
Salgomkostninger -                
Reguleret salgssum 6.000.000          

Købssum, grund + bygning 5.000.000       
Købsomkostninger -                
10.000 kr.'s tillæg 90.000           
Tilbygning/forbedring > 10.000 kr. -                
Ikke genbeskattede afskrivninger -                

5.090.000       -5.090.000     

Fortjeneste/tab 910.000        

Genvundne afskrivninger

Ejendomsavance

Beregningsgrundlag
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Bilag 9 – Åbningsbalance ved skattefri virksomhedsomdannelse  

 

Forudsætninger for beregning af åbningsbalance
Goodwill, jf. TSS 2000-10, jf. bilag 4 322.000            
Ejendommens kontantværdi, jf. bilag 7 6.000.000         
Genvundne afskrivninger, jf. bilag 7 1.681.000         
Skattepligtig ejendomsavance, jf. bilag 7 910.000            
Avance øvrig driftsmidler 26.172              
Opsparet overskud 1.500.000         
Negativ indskudskonto -70.000             * udlignes i forbindelse med indskud af blandet benyttet bil
Hensat til senere hævninger 150.000            

Anparternes

anskaffelsessum
Grundlag for 
udskudt skat

Regnskab Skattem. Regnskab Skattem.

Aktiver

Goodwill, jf. TSS 2000-10 0 0 322.000 0 0 322.000

Grunde og bygninger 4.100.000 2.419.000 6.000.000 2.419.000 3.409.000 2.591.000

Øvrige driftsmateriel og inventar 450.000 273.828 450.000 273.828 423.828 26.172

Varebeholdning 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 0

Debitorer 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 0

Hensat til tab -30.000 0 -30.000 0 -30.000 -30.000

Tilgodehaveder 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0

Likvide beholdninger 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 0

Aktiver i alt 5.520.000 3.692.828 7.742.000 3.692.828 4.802.828 2.909.172

Passiver

Hensat til senere hævninger 0 0 0 0 0 0

Langfristet gæld 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 0

Kortfristet del af langfristet gæld 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 0

Leverandørgæld 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 0

Anden gæld 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 0

Mellemregning med indeh. 0 0 0 0 0 0

Udskudt skat 0 0 727.293 0 0 0

Passiver 2.795.000 2.795.000 3.522.293 2.795.000 2.795.000 0

Disponibelt til Egenkapital 2.725.000 4.219.707

Anparternes anskaffelsessum før modregning af opsparet overskud (4.802.828-2.795.000) 2.007.828

Disponibelt til Egenkapital 4.219.707                

Anpartskapital 80.000                     

Overkurs 4.139.707                

Nominel stiftelseskurs 5.275                      

Anparternes anskaffelsessum før modregning af opsparet overskud 2.007.828                

Opsparet overskud år x M/V.skat U/V.skat

Opsparet overskud 25 % 1.500.000                1.125.000                1.125.000                

Hensat til hævninger 150.000                   

Anparternes anskaffelsessum Skattefri 732.828                 

Balance pr. 31/12-12 Selskabets åbningsbalance

Personlig virksomhed pr. 1/1-13
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Bilag 10 – Beregning af udskudt skat 
 

 

 

  

Beregning af udskudt skat

Avance på øvrige driftmidler 26.172                   

Genvundne afskrivninger, jf. bilag 5 1.681.000             

Ejendomsavance, jf. bilag 5 910.000                 

Goodwill, jf. bilag 3 322.000                 

Hensættelse til tab på debitorer -30.000                 

I alt 2.909.172             

Udskudt skat, sats 25 % 727.293                 
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Bilag 11 – Beregning af avance for driftsmidler 

  

Avance af driftsmidler

Afståelsessum 300.000         

Skattemæssig værdi 273.828         

Skattepligtig avance 26.172           


