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1. Summary of the exercise  

When an entrepreneur in Denmark has to choose the legal business form from which he or she wants to operate, there 

are numerous factors that will influence the choice. This thesis describes the initial considerations and thoughts that 

often affect the choice of business form. More specifically is - the frequently neglected form - known as a Partner Com-

pany analysed. The Partner Company form is in this thesis held up against the more traditional Corporate Limited Liabil-

ity form. The thesis has a practical approach to the description and analysis. The company law and tax perspectives for 

a Partner Company is reviewed and analysed. 

 

In Denmark, many entrepreneurs choose to establish themselves in a Personal Company form or in the more traditional 

forms of Limited Liability Company or Corporate Lability Company. A company chosen in the personal form is often 

chosen as the formal registration requirements; administrative requirements; etc. are very few in relation to a corpora-

tion. From a fiscal point of view, the entrepreneur may choose to be taxed by two sets of rules, Personal Tax (PSL) and 

Business Tax (VSL). Using PSL the owner is taxed personally, and after company profit for the income year. Earnings 

before interest is included as part of the personal income, while interest expenses are included as an investment in-

come. If the entrepreneur chooses to be taxed by VSL, the company circumstances remain the same, however; the 

personal income depends on the size of withdrawals, as the VSL allows you to collect profits and pay only a temporary 

business tax of 25%. In addition, VSL allows deductions of the personal income opposite PSL rules. Using VSL, income 

may be improved by tax progression limit, enabling a tax optimization and thereby a decrease of the amount of tax pay-

ments. VSL allows personally owned businesses to recall the fiscal conditions of other forms of corporations. 

 
The Private Limited Company and Limited Liability Company is often selected, when the amount of investors or people 

who want to start a business together is more than one. These two legal forms of companies are the most used in Den-

mark and many entrepreneurs choose this form, because they are well known, and they are regulated by the Danish 

Companies Act (SEL). 

A Partner Company form is thus an unobserved legal structure as its corporate legal form is very similar to a Limited 

Liability Company and is also governed by SEL. From a tax perspective the Partner Company is transparent, i.e. the 

taxation of the profit happens on an owner’s level. This means that the owners are self-employed and the VSL rules and 

accompanying benefits can therefore be used. 

 

The thesis includes a fictitious company "All-audit”. The company has been operating for 5 years, after which the com-

pany is sold. The company is a success, generating huge profits. The scenario concerns the owners from a fiscal point 

of view, i.e. whether they should run the business as a Limited Liability Company or a Partner Company. The thesis 

describes the advantages and drawbacks of Partner Company in relation to the Limited Liability Company. The conclu-

sion illustrates that from a fiscal point of view the most optimal business form is a Partner Company, which is taxed by 

VSL. The thesis furthermore includes a shorter description of the company tax regulations and the most significant ad-

vantages of being an independent entrepreneur rather than an employee.  
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2. Indledning 

2.1 Indledning 

Enkeltmandsvirksomhed eller selskabsform? Hvad er den mest optimale virksomhedsform og hvilken en bør jeg vælge? 

Dette spørgsmål stiller mange erhvervsdrivende løbende sig selv. Revisorer har i mange år rådgivet og vejledt omkring 

valg af virksomhedsform og det vil altid være en svær beslutning for den erhvervsdrivende. 

 

I Danmark er udbuddet af selskabsformer bredt. Selskabsformerne byder på hver sine selskabsretslige og skattemæssi-

ge karakteristika. Statistikken taler sit tydelige sprog, hvad de erhvervsdrivende vælger af virksomhedsform. De vælger 

som oftest de mest omtalte og traditionelle. Erhvervsstyrelsen havde i efteråret 2010 registreret ca. 183.000 anpartssel-

skaber og 43.000 aktieselskaber jf. Det Centrale Virksomhedsregisters Databank. Som følge af, at langt de fleste vælger 

at etablere virksomhed i selskabsformen anpartsselskab og aktieselskab, betyder det at andre virksomhedsformer, må-

ske er oversete. Nogle virksomhedsformer har ligefrem et dårligt ry i erhvervslivet fordi de anvendes og omtales sjæl-

dent. Kendskabet er begrænset og usikkerheden bliver derfor stor i forbindelse med samhandel og kreditgivning. Det 

kan betyde, at banker og leverandører bliver tilbageholdende og ikke vil handle med virksomheden, da de er usikre på 

hvordan sikkerheden for deres kredit er. 

 

For den erhvervsdrivende betyder dette, at vedkommende er tvunget til at vælge mellem de tre traditionelle virksom-

hedsformer, personselskab, anpartsselskab eller aktieselskab. Det skaber i sig selv nogle begrænsninger og fleksibilite-

ten i samfundet er mindre. For den erhvervsdrivende har valg af virksomhedsform især betydning for to forhold: 

 

• Risikoprofil 

• Skattemæssig regulering 

 

En selskabsform som i høj grad er overset og som opfylder ovenstående kriterier på lige fod med aktieselskaber, er 

partnerselskabet. Partnerselskabet og dets udbredelse er meget lille i Danmark og anvendes sjældent som virksom-

hedsform. I 1996 var der således kun registreret 4 partnerselskaber i Erhvervsstyrelsen. Antallet er dog steget forholds-

mæssigt meget de senere år og der er i 2010 registreret 285 partnerselskaber. Det stigende antal nyregistreringer hæn-

ger sammen med, at især liberale virksomheder har været fraskåret lovgivningsmæssigt, at anvende specifikke sel-

skabsformer herunder partnerselskabet og at der er avanceskat på aktiebesiddelser under 10% ved salg. Det har lov-

givning åbnet op for siden januar 2008, således at liberale erhverv som advokater, ejendomsmæglere og revisorer i dag 

kan anvende partnerselskabet som virksomhedsform. 

 

Da de typiske rådgivere omkring valg af virksomhedsform i dag har mulighed for selv at vælge partnerselskabet, vil virk-

somhedsformen få langt mere opmærksomhed og omtale. Dette vil formentligt medføre at antallet vil stige kraftigt de 

kommende år, både indenfor de liberale erhverv men også for andre brancher. 
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2.2 Problemformulering 

Når den selvstændige erhvervsdrivende skal starte egen virksomhed, er der mange aspekter, som bør overvejes inden 

valget af virksomhedsform. I Danmark står det som overvejende hovedregel frit for, hvilken juridisk form man etablerer 

virksomheden i. Den erhvervsdrivende kan således vælge mellem personselskab, virksomhed i selskabsform eller en 

helt tredje virksomhedsform. 

Denne afhandling har til formål at opnå kendskab til partnerselskabsformen og de hertil hørende muligheder, herunder 

de skattemæssige, strukturelle og juridiske muligheder det giver ejerkredsen. 

 

Da lovgivningen er meget dynamisk på det skattemæssige område, vil der blive opstillet fiktive eksempler og beregnin-

ger på de muligheder lovgivningen giver ejerkredsen i forhold til skatteoptimering. 

 

 På baggrund af ovenstående formuleres afhandlingens hovedspørgsmål således: 

 

• ”Hvad er et partnerselskab og er det en attraktiv selskabsform frem for et aktieselskab?” 

 

I forbindelse med analyse og vurdering af ovenstående hovedspørgsmål, vil afhandlingen tage udgangspunkt i følgende 

underspørgsmål: 

 

• ”Hvordan behandles partnerselskabet selskabsretligt?” 

• ”Hvilke fordele giver partnerselskabet ejerkredsen ud fra et skattemæssigt synspunkt i forhold til et aktiesel-

skab?” 

• ”Hvorfor er partnerselskabet en attraktiv selskabsform ved optagelse af nye ejere herunder medarbejdere?” 

 

Endvidere vil problemstillingerne bl.a. blive belyst ved udarbejdelse af regnskab fra stiftelse til salg for: 

 

• ”Partnerselskab, ejere beskattet efter Virksomhedsskatteloven” 

• ”Aktieselskab” 

 

Afslutningsvist vil der på baggrund af analysen af partnerselskabet, herunder konsekvensberegninger på de skattemæs-

sige forhold, blive foretaget en samlet vurdering af partnerselskabet og dets praktiske anvendelighed. 

 

2.3 Problemafgrænsning 

Beskrivelse af aktieselskab 

Afhandlingen vil ikke omfatte en selvstændig beskrivelse af de skatte- og selskabsretlige forhold for et aktieselskab. I de 

tilfælde hvor der er større og relevante forskelle mellem de to selskabsformer, behandles dette. 
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Konstruerede regnskaber 

Det konstruerede regnskab indeholder det mest almindelige mulige driftsforløb. Det er selvfølgelig umuligt at afdække 

alle situationer. De vurderinger og konklusioner som lægges til grund for den endelige konklusion, afhænger derfor i høj 

grad af det konstruerede regnskabs indhold samt udvikling. 

 

Regnskabet er opbygget ud fra at selskabet er nystiftet. Faktorer som stiftelse, drift og ophør (likvidation) medtages i 

diskussionen. Der tages ikke højde for tilfælde, hvor virksomheden sælges til tredjemand. 

 

Skattepligt 

Afhandlingen er skrevet under forudsætning af fuld skattepligt til Danmark. Der betales ikke kirkeskat. Der optimeres så 

vidt mulig til topskattegrænsen i personlig indkomst. I de tilfælde hvor der er mulighed for udbetaling af udbytte, udbeta-

les der udbytte, såfremt det skattemæssigt er det mest fordelagtige for den erhvervsdrivende. 

 

Ejeren er i regneeksemplerne ikke gift, dermed inddrages en ægtefælles betydning ikke i skatteberegningen. 

 

Skatteberegning 

I forbindelse af analysen af skattemæssige forhold, vil gældende regler og satser for 2012 blive anvendt. 

 

Forskelligheder mellem opgørelsen af den skattepligtige indkomst for aktieselskaber og personselskaber vil ikke blive 

behandlet. Herunder reglerne i personskatteloven, selskabsloven, kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven m.fl.. 

 

Kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordning vil ikke blive behandlet og beskrevet i samme omfang som VSO i bilagene, da den blot et forenklet 

alternativ til virksomhedsskatteordningen. Derfor er en yderligere beskrivelse af denne ordning udeladt. 

 

Løbende vederlag og ydelser 

Ved ind- og udtræden af ejere i partnerselskabet diskuteres ikke hvorvidt en eventuel skævdeling af resultat i den forbin-

delse er et udtryk for løbende ydelse. Denne afgrænsning er foretaget pga. den vil afvige fra afhandlingens egentlige 

formål. 

 

Beregning af eksakt overskudsandel til C 

Der udarbejdes ikke skattebilag for nøglemedarbejderen C, da resultatandelen indregnes direkte i vederlaget. Denne 

afgrænsning er ligeledes foretaget pga. den vil afvige fra afhandlingens egentlige formål og ikke er værdiskabende til 

besvarelse af konklusionen. 
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Salg af virksomhed 

I forbindelse med at ejerne af modelvirksomheden sælger til indre værdi, vil eventuelle skattemæssige aspekter og pro-

blemstillinger ikke blive behandlet. Herunder hører en eventuel manglende goodwill beregning og værdiansættelse af 

virksomheden. Det betyder at hele skatteperspektivet ved salg af partnerselskaber ikke behandles. 

 

Øvrigt 

Forholdene vedrørende generationsskifte, spaltning og fusion bliver ikke behandlet. 

 

2.4 Målgruppe 

Målgruppen for denne afhandling er primært revisorer og advokater som ønsker et overblik over de aspekter, der er ved 

valg af partnerselskab som virksomhedsform. Det forventes at læseren af afhandlingen har en længere videregående 

uddannelse, svarende til en gennemført cand.merc.aud. 

 

Sekundært henvender afhandlingen sig til andre personer, der måtte have interesse for emnet eller som supplement til 

anden forståelse for valg virksomhedsform. 

 

2.5 Metodevalg og juridisk metode 

Denne afhandling vil have en praktisk tilgang, således at eventuelle problemstillinger og væsentlige forskelligheder mel-

lem et partnerselskab og et aktieselskab fremhæves. Afhandlingen vil indeholde og beskrive de væsentligste muligheder 

et partnerselskab giver, i forhold til et aktieselskab. Desuden beskrives de skattemæssige muligheder og fordele, et 

partnerselskab giver ejere og medarbejdere ved at være medejer af et partnerselskab, i forhold til blot at være almindelig 

lønmodtagere. Selskabs- og skatteretlige problemstillinger beskrives og belyses med en praktisk tilgang. Dette gøres 

primært ved at inddrage forarbejder til loven, loven samt domme og afgørelser på området. Da der endnu kun foreligger 

relativ få domme og afgørelser på partnerselskaber, inddrages lignende domme og afgørelser (f.eks. på I/S, K/S osv.), 

som må betegnes som generelle og vurderes gældende for partnerselskabet. Kan en problemstilling ikke løses, vurde-

res det mulige udfald bedst muligt. 

 

2.5.1 Data og kildekritik 

Afhandlingen tager udgangspunkt i dansk lov. Derfor vil den primære litteratur består af love, bekendtgørelser, cirkulærer 

og domme. Hertil suppleres med litteratur i form af bøger, artikler og andre afhandlinger inden for samme emne. 

 

Den analytiske del af afhandlingen vil tage udgangspunkt i en juridisk metode, fordi formålet er, via fortolkning af gæl-

dende ret (hovedsageligt selskabsloven), at opnå kendskab til den retslige regulering af partnerselskabet, inden for de 

selskabs-, skatte- og regnskabsretlige områder. Ved juridisk metode forstås ”anvendelse af retskilder til at besvare et 
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givent spørgsmål”. Såfremt svaret ikke fremgår direkte af loven, vil det søges i Folketingets forarbejder og bemærkninger 

til loven. 

 

Anvendte love i afhandlingen har således altid forrang for anden regulering (bekendtgørelser, cirkulærer og domme). 

Kan et spørgsmål ikke afklares ved en objektiv fortolkning af loven, anvendes en subjektiv fortolkning herunder lovgivers 

forarbejder for loven, betænkninger og motiver. 

 

Retspraksis omfatter domsafgørelser, hvor Højesteret rangerer højere end afgørelser afsagt i eksempelvis Landsretten. 

 

Den selskabsretlige regulering af partnerselskaber findes i selskabsloven, som tillægges høj retskildeværdi, da det er en 

lov. Loven er dog ikke udtømmende (især for partnerselskaber) og der er endnu ikke megen retspraksis og sædvaner på 

området. Grunden til den manglende retspraksis kan formentligt hovedsageligt henføres til at der er få partnerselskaber i 

Danmark og nyregistreringer først er ved at tage fart i indeværende år. Kommanditselskaber og interessentskaber ligger 

der betydeligt flere antal af afgørelser og domme på (dog ikke inden for selskabslovgivningen 

), hvilke antages at kunne overføres til partnerselskaber, da det er en afledt ”gren” af kommanditselskabet. 

 

Skatteretlig regulering af partnerselskabet findes ikke i nogen lovgivning. Et partnerselskab er skattemæssigt transparent 

og beskatning sker på deltagerniveau. Som følge heraf findes der en omfattende retspraksis for personselskaber, som 

så anvendes analogt på partnerselskaber. Dette har ligningsrådet bekræftet i en forhåndsbesked1. 

 

Kildekritik 

Oplysninger og informationer fra den valgte primære litteratur (love, bekendtgørelser, cirkulærer) må antages at være 

sand og pålideligt, da alt bygger på lovgivning.  Domme og afgørelse tillægges også at være sande og pålidelige, da de 

er afsagt af domstole og danner praksis på baggrund af lovgivningen.  

 

Supplerende litteratur anvendes med en kritisk synsvinkel, da det som oftest er præget af forfatterens synsvin-

kel/fortolkning af problemstillingen/loven. Der anvendes kun supplerende litteratur, som er offentliggjort via anerkendte 

forlag og tidsskrifter. Det vurderes derfor, at sekundær litteratur kan anvendes som fortolkningsbidrag. 

 

2.5.2 Analyse og perspektiv 

Den skattemæssige analyse i afhandlingen vil som nævnt tage udgangspunkt fiktive konstruerede regnskaber og den 

endelige konklusion, vil derfor i høj grad afhænge af udviklingen i disse.  

 

                                                           
1 TfS 1992.234 LR. 
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Det er valgt ikke at lave nutidsberegninger af afkast og skattebetalinger. Dette begrundes i, at skatteprocenter, satser, 

regler, lovforslag mv. løbende ændres og reguleres. Senest kan eksempelvis nævnes at Folketinget i december 2012 

bl.a. har vedtaget, at sukker- og fedtafgiften fjernes, mod at bundskatteprocenten hæves med 0,19% og personfradraget 

for personer over 18 år sænkes fra kr. 42.900 til kr. 42.0002. Det vurderes derfor, at det ikke tillægger afhandlingen her-

under delkonklusioner og den endelige konklusion nogen værdi, at tilbagediskontere pga. den dynamiske skattelovgiv-

ning. Derfor vil 2012 skattelovgivning blive anvendt herunder skatteprocenter, beløbsgrænser mv. Nedenstående figur 

skitserer afhandlingens opbygning: 

Figur 1, Kilde: Egen tilvirkning

Kapitel 1 - Summary  of the excercise

Kapitel 2 - Indledning

Kapitel 3 - Beskrivelse af partnerselskab

Kapitel 8 - Perspektivering

Kapitel 7 - Konklusion

Kapitel 5 - Præsentation af model

Kapitel 6 - Partnerselskab vs. aktieselskab

Kapitel 4 - v irksomhedsskatteordningen

 
 

2.6 Anvendte forkortelser 

Følgende forkortelser er anvendt i afhandlinger i forbindelse med paragrafhenvisninger og andet. 

 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 
AL Afskrivningsloven 
KSL Kildeskatteloven 
LL Ligningsloven 
LV Ligningsvejledningen 
PBL Pensionsbeskatningsloven 
PSL Personskatteloven 
SEL Selskabsskatteloven 
SKL Skattekontrolloven 
SL Selskabsloven 
VSL Virksomhedsskatteloven 
ÅRL Årsregnskabsloven  

                                                           
2 Folketinget – L82. http://www.folketingstidende.dk/samling/20121/lovforslag/L82/index.aspx   
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3. Beskrivelse af partnerselskab 

3.1 Karakteristik 

Et partnerselskab er en kombination af enkeltmandvirksomhedens skattemæssige regulering og et kapitalselskabs juri-

diske opbygning. Bestemmelser og reguleringer for et partnerselskab findes i Selskabslovens afsnit 21. Ifølge SL § 358 

”Lovens regler om aktieselskaber finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på partnerselskaber ”. Som følge 

heraf finder ÅRL således anvendelse på selskabsformen. Partnerselskabet er desuden pligtigt og eneberettiget til at 

benytte ordet ”kommanditaktieselskab”. Definitionen på et partnerselskab fremgår ikke at SL, men af den tidligere ASL § 

173 stk. 7: 

 

”Ved et kommanditaktieselskab forstås et erhvervsdrivende kommanditselskab, i hvilket et aktieselskab med hele sin 

kapital er kommanditist, eller hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier” 

 

Endvidere adskiller partnerselskabet sig også fra aktieselskabet ved, at de har to grupper af selskabsdeltagere, som ikke 

ses i øvrige kapitalselskaber, hvor der kun er aktionærer eller anpartshavere. I et partnerselskab skal der være mindst 

én komplementar og én kommanditist. Nedenfor er et eksempel på en typisk partnerselskabskonstruktion: 

Figur 2, Kilde: Egen tilvirkning

A

ApS

A

P/SKomplementar

100%

100%

Kommanditist

 

Skatteretsligt adskiller partnerselskabet sig også væsentligt fra øvrige kapitalselskaber ved, at der ikke er et selvstændigt 

skatteobjekt og er omfattet af SEL. Beskatningen sker hos den enkelte aktionær og vedkommende får herved de fordele 

en erhvervsdrivende har. 

 

3.1.1 Stiftelse 

SL finder som skrevet anvendelse på et partnerselskab og herved også de stiftelseskrav som fremgår af SL § 24. Et 

partnerselskab kan enten stiftes ved en nystiftelse eller ved indskud af en eksisterende virksomhed. 

 

Stiftelse kan ske af både fysiske og juridiske personer (selskaber, fonde osv.). Hvis det er en fysisk person som stifter 

partnerselskabet skal denne blot være myndig. Såfremt det er en juridisk person som er stifter, må denne ikke være 

under rekonstruktion, konkurs eller tvangsopløsning. Den juridiske person som er stifter skal være registreret hos Er-

hvervsstyrelsen. 
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Stiftelsesdokumentet skal underskrives af stifterne og opfylde de almindelige krav i SL § 26, som også gælder for aktie-

selskaber. Desuden skal oplysningskravene jf. § 27 omkring særlige forhold (f.eks. hvis der tilfalder stifterne særlige 

rettigheder) opfyldes. Endelig skal stiftelsesdokumentet foruden de for aktieselskaber påbudte oplysninger indeholde 

oplysning om3: 

 

• Den eller de fuldt ansvarlige deltageres (komplementarernes) fulde navn, bopæl og eventuelt CVR-nr. 

• Hvorvidt den eller de fuldt ansvarlige deltagere er pligtige at gøre indskud og i bekræftende fald størrelsen af 

hvert enkelt indskud. Er indskuddet ikke fuldt indbetalt, skal de for indbetalingen gældende regler oplyses. Be-

står indskuddet i andet end kontanter, skal der redegøres for vurderingsgrundlaget. 

• Vedtægternes regler om den eller de fuldt ansvarlige deltageres indflydelse i selskabets anliggender, andel i 

overskud og tab. Stk. 2. Et partnerselskabs vedtægter skal udover reglerne i §§ 28 og 29 indeholde nærmere 

regler om retsforholdet mellem aktionærerne og de fuldt ansvarlige deltagere. 

 

Grunden til at komplementarens identitet skal oplyses er, at det er en lovpligtig selskabsdeltager (til forskel fra at der ikke 

er sådan en i et aktieselskab, hvor alle blot er aktionærer). En komplementar kan, men er ikke forpligtet til at tegne aktier 

i partnerselskabet – som oftest ejer komplementaren ikke nogen aktier, men er blot komplementar. 

 

Udover ovenstående krav skal stiftelsesdokumentet også indeholde oplysning og valg af ledelse og revisor (hvis sidst-

nævnte ikke kan fravælges), således det ikke er nødvendigt at afholde generalforsamling inden for to uger efter stiftel-

sesdokumentet underskrivelse jf. SL § 39. Såfremt revisor ikke er fravalgt i forbindelse med stiftelsesdokumentet og 

vedtægternes underskrivelse, skal første regnskabsår revideres af revisor. Herefter kan partnerselskabet fravælge revi-

sion i lighed med aktieselskabet efter ÅRL § 125 stk. 1 almindelige bestemmelser. 

 

Ved tegning af aktier i partnerselskabet, kan dette i lighed med et aktieselskab forekomme i to situationer. Enten ved 

stiftelse eller kapitaludvidelse. I begge tilfælde kan tegningskursen ikke være under aktiens pålydende værdi4. En aktie 

skal således altid tegnes til minimum kurs 100 og kan altid tegnes til overkurs. 

 

3.1.2 Nystiftelse 

Nystiftelse af et partnerselskab kan ske ved kontantstiftelse eller ved apportindskud i form af aktiver eller aktiviteter fra 

en bestående virksomhed. 

 

Foretages stiftelsen som en kontantstiftelse, indbetales selskabskapitalen kontant til partnerselskabet og kommanditi-

sterne modtager aktier i partnerselskabet, som repræsenterer ejerandelen i selskabet. 

                                                           
3 SL § 360 
4 SL § 31 og § 153 nr. 3 stk. 2 
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Foretages stiftelsen ved et apportindskud, dvs. indskud af værdier, modtager aktionærerne i lighed med en kontant stif-

telse aktier i partnerselskabet, som repræsenterer ejerandelen i selskabet. Partnerselskabet følger SL §§ 35-38 alminde-

lige bestemmelser i forbindelse med apportindskud. Hvis apportindskud sker i forbindelse med stiftelsen, skal stiftelses-

dokumentet vedhæftes en vurderingsberetning. Beretning skal indeholde det som fremgår af SL § 36 og udarbejdes for 

at sikre at de værdier som indskydes, reelt også repræsenterer den værdi som aktionæren modtager aktier for. 

 

3.1.3 Selskabsnavn 

Der gælder samme formelle krav til et partnerselskabs navn som der gør for aktieselskaber5. Desuden skal et partner-

selskab have en af nedenstående benævnelser i selskabsnavnet6: 

 

”Partnerselskaber er pligtige og eneberettigede til i deres navn at benytte ordet »kommanditaktieselskab«, »partnersel-

skab« eller forkortelsen »P/S«”. Herved er partnerselskabsnavnet beskyttet, så det er kendt for enhver, at selskabet 

hører under selskabslovens regler. 

 

3.1.4 Vedtægter 

Som tidligere beskrevet skal et partnerselskab i lighed med aktieselskaber opfylde minimumskravene som fremgår af SL 

§§ 28-29, som omfatter7: 

 

• Oplysninger om selskabets navn og eventuelle binavne, 

• Formål, 

• Selskabskapitalens størrelse og (hvis stykaktier) antallet af aktier eller (hvis nom. værdier) aktiernes pålydende, 

• Aktiernes rettigheder, 

• Selskabets ledelsesorganer, 

• Indkaldelse til generalforsamlingen, og 

• Selskabets regnskabsår. 

 

Partnerselskabets første regnskab år kan maksimalt løbe 18 måneder, hvilket med fordel kan vælges for at spare om-

kostninger på eventuelt revision og årsrapport. 

 

Endvidere er det et krav for partnerselskaber, at kravene i SL § 360 stk. 2 følges, dvs. oplysninger om retsforholdet mel-

lem komplementarer og kommanditisterne. Eksempelvis hvordan en eventuel resultatfordeling er aftalt og/eller beregnes 

og SL § 360 stk. 1 nr. 3, SL § 360 stk. 2 og LEV § 2 stk. 2, 2. punktum og kan oplistes således: 

                                                           
5 SL §§2-3 
6 SL § 359 
7 SL § 28 
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• Oplysning om komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser, 

• Oplysning om komplementarens økonomiske beføjelser, 

• Oplysning om komplementarens indflydelse i selskabets anliggende i det omfang det ikke er oplyst i pkt. 1, 

• Oplysning om komplementarens andel i overskud og tab i det omfang dette ikke allerede er oplyst i pkt. 2. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af vedtægter er det partnerselskabets centrale ledelsesorgans pligt, at oprette og føre en 

ejerfortegnelse over selskabets aktionærer og holde denne opdateret8.   

 

3.2 Kapitalforhold, tegning og indbetaling 

Selskabslovens regler om aktieselskaber finder med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på partnerselskaber9. 

Dette gælder også for kapitalforhold, tegning og indbetaling. Selskabskapitalen skal i et partnerselskab være mindst kr. 

500.00010. Tegning af kapital kan ske på stiftelsesdokumentet eller eventuelle tilhørende bilag og minimum til kurs 100, 

dette reguleres i SL §§ 30-32. 

 

Ifølge SL §§ 33-34 skal der til enhver tid være indbetalt 25% af selskabskapitalen, svarende til kr. 125.00011 i et partner-

selskab. Såfremt der stiftes til overkurs skal overkursen indbetales. Består indskuddet i andet end kontanter er der tale 

om et apportindskud. Dette skal ligeledes indbetales fuldt ud og sker ved, at ejendomsretten til aktivet sikres ved en 

bindende aftale og ved de nødvendige sikringsakter, der må være, for at give beskyttelse i forhold til overdragerens 

kreditorer mv.. 

 

3.2.1 Kapitalforhøjelse 

I disse tider er kapitalforhøjelser ikke usædvanlige for selskaber, da mange er presset på indtjening og dårlige resultater 

som følge heraf. Dette medfører at selskabets egenkapital bliver udhulet og nedbragt. Som tidligere nævnt er selskabs-

kapitalen i et partnerselskab minimum kr. 500.000. Såfremt at egenkapitalen bliver mindre en dette, er det ofte nødven-

digt med en kapitalforhøjelse. En kapitalforhøjelse sker således i dette tilfælde af lovgivningsmæssige årsager. Eksem-

pel på en anden typisk kapitalforhøjelse er ved nye større investeringer i selskabet, hvor ledelsen og aktionærerne ikke 

ønsker fremmed finansiering fra f.eks. bankforbindelsen. Her kan aktionærer foretage en kapitalforhøjelse, således at 

likviditeten er til stede i selskabet. En tredje mulighed er hvis en ny aktionær skal indtræde i selskabet og de øvrige akti-

onærer ikke ønsker at sælge deres aktier. 

 

En kapitalforhøjelse i et partnerselskab sker på samme måde og vilkår som i et aktieselskab og kan ske ved følgende12: 

                                                           
8 SL §§ 50 - 54 
9 SL § 358 
10 SL § 4 stk. 2 
11 http://www.selskabsret.dk/flx/naermere_om_stiftelsen/tegning_og_indbetaling_af_kapital/  
12 SL § 153 
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• Tegning af nye aktier, 

• Overførsel af reserve til selskabskapitalen ved en fondsforhøjelse, og 

• Udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants. 

 

Beslutning om ovenstående træffes på generalforsamlingen med vedtægtsændrende majoritet. Generalforsamling kan 

dog beslutte at bemyndige det centrale ledelsesorgan, at den i op til 5 år til, kan foretage kapitalforhøjelser efter de be-

sluttede vilkår i vedtægterne13. Tegning af nye aktier kan ske når som helst straks efter stiftelsen. De formelle krav ved 

en kapitalforhøjelse er fremlæggelse af følgende jf. SL § 156: 

• Den senest godkendte årsrapport, 

• Beretning fra det centrale ledelsesorgan, 

• Erklæring fra selskabets revisor om beretningen fra det centrale ledelsesorgan (kun hvis selskabet revideres). 

 

Udover de almindelige indkaldelseskrav i SL, skal indkaldelsen indeholde oplysninger om den fortegningsret der måtte 

forekomme nuværende aktionærer eller andre, samt oplysninger om hvordan de tegningsberettigede skal forholde sig, 

hvis de vil benytte sig af deres tegningsret. Fortegningsretten fremgår af SL § 162, men er ikke et krav. 

  

Sker kapitalforhøjelsen ved en gældskonvertering jf. SL § 161, skal det centrale ledelsesorgan udarbejde en redegørelse 

om årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen samt grunden til forslaget om konvertering. Det skal være tilgængeligt 

for aktionærerne og fremlægges på generalforsamlingen. 

 

I praksis ses oftest en ”skrivebordsgeneralforsamling”, som kan afholdes såfremt at aktionærer i enighed har besluttet 

dette og aktionærer slipper hermed for de formelle krav i SL §§ 156, 157 og 161. Hvis kapitalforhøjelsen sker som et 

apportindskud, skal der udarbejdes vurderingsberetning og evt. åbningsbalance14. Dette kan undlades såfremt at der er 

tale om aktiver der er målt og individuelt præsenteret i årsrapporten15. Tegning af aktier kan ikke ske til underkurs og 

tegning skal ske skriftligt. Jf. SL § 173 skal registrering eller anmeldelse af generalforsamlingens eller det centrale ledel-

sesorgans beslutning om forhøjelse af kapitalen efter reglerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at 

fristen for kapitalandelenes indbetaling er udløbet eller indbetaling er sket. 

 

3.2.2 Skatteretlige konsekvenser ved kapitalforhøjelse 

Kapitalforhøjelser kan som nævnt gennemføres med fortegningsret og uden fortegningsret for nuværende aktionærer. 

Gennemføres en kapitalforhøjelse i et partnerselskab, hvor nuværende aktionærer tegner forholdsmæssig lige meget i 

                                                           
13 SL § 158 
14 SL §§ 35-37 
15 SL § 38 
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forhold til deres hidtidige ejerandel udløser det ingen skattemæssige konsekvenser, da det skattemæssige ejerskab af 

partnerselskabets aktiver og passiver er uændret efter kapitalforhøjelsen. 

Er der ikke fortegningsret eller vælger ikke alle nuværende aktionærer at deltage i kapitalforhøjelsen, vil det få skatte-

mæssige konsekvenser idet, at der sker delafståelse af partnerselskabets aktiver og passiver. Det samme er tilfældet 

hvis der blot kommer en ny aktionær og dermed en kapitalforhøjelse. 

 

Det er en klar ulempe ved partnerselskaber, at såfremt strukturen i og omkring partnerselskabet ikke er optimal, kræver 

det en del arbejde og omkostninger til revisor i forbindelse med kapitalforhøjelser. Dette skyldes de skattemæssige op-

gørelser og -anskaffelser der kommer for den enkelte aktionær. Der henvises til særskilt afsnit omkring ”ændring i ejer-

kredsen”. 

 

Afhængig af hvilken branche og type virksomhed man har med at gøre, er det mest optimale at lave strukturen ”smidig” i 

forbindelse med stiftelse af partnerselskabet. Det gælder især for advokat-, revisionsbranchen og konsulentbranchen, at 

lave strukturen smidig, da der her som oftest er relativ meget ind- og udtræden af partnerselskabet. Et forslag til den 

optimale struktur kan være, at skatterelevante aktiver som eksempelvis driftsmidler, bygning, inventar mv. placeres i 

komplementaren, som er et anpartsselskab. Herved undgås det, at der skal laves skattemæssige opgørelser hver gang 

der er ind- og udtrædende aktionærer. 

 

Nedenfor er gengivet et illustrativt eksempel på beskrivelsen. Her ejer alle aktionærer 25% hver af anpartsselskabet 

(komplementar uden ejerandele), samt 25% hver af partnerselskabet: 

 

Figur 3, Kilde: Egen tilvirkning
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3.2.3 Kapitalnedsættelse 

Kapitalnedsættelser ses ikke så ofte som kapitalforhøjelser. Dette skyldes, at selskaber med regnskabsklasse B, som er 

den regnskabsklasse som er størst repræsenteret i Danmark målt på antal, ofte kun har den fornødne selskabskapital 

som loven kræver. Det betyder at de ikke har mulighed for kapitalnedsættelser. De kapitalnedsættelser som oftest ses, 
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er aktieselskaber, som nedsætter selskabskapitalen fra kr. 500.000 til kr. 80.000, hvorefter de bliver til et anpartsselskab. 

Kapitalnedsættelser kan ske ved enten16: 

 

• Dækning af underskud, 

• Udbetaling til aktionærer, eller 

• Henlæggelse til en særlig reserve. 

 

Beslutning om kapitalnedsættelse træffes på generalforsamlingen i lighed med en kapitalforhøjelse. De formelle krav i 

SL § 165 skal være opfyldt, medmindre aktionærerne har fravalgt dette. Sker kapitalnedsættelse til dækning af under-

skud, gennemføres denne i modsætning til kapitalnedsættelser til udbetaling eller henlæggelse til en reserve, med det 

samme. Grunden til at anmeldelse af kapitalnedsættelse gennemførelse sker samtidig med beslutningen om kapitalned-

sættelsen skyldes det at selskabets kreditorer stilling ikke ændret, da det blot er en regnskabsmæssig postering fra 

selskabskapital til overført resultat. Der sker derfor ikke offentliggørelse af en meddelelse til selskabets kreditorer. Ved 

en kapitalnedsættelse til dækning af underskud er det afgørende, at nedsættelsesbeløbet ikke overstiger selskabets 

overførte underskud. Det er ledelsen der er ansvarlig for dette og skal vurdere, om de har brug for en revisorerklæring 

eller andet materiale til at opfylde dette krav. 

 

Ved en kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere eller til henlæggelse til en reserve er der op til 3 faser, der skal 

gennemføres, før nedsættelsen af kapitalen kan gennemføres og registreres via Erhvervsstyrelsen. Disse tre faser er: 

 

1. Beslutning om kapitalnedsættelse. 

2. Eventuel opfordring til kreditorer om anmeldelse af deres krav. 

3. Gennemførelse af kapitalnedsættelse (automatisk). 

 

En kapitalnedsættelse betragtes som endelig såfremt kreditorer ikke har anmeldt et krav inden for 4 uger17 og selskabets 

ledelse ikke har ændret eller trukket kapitalnedsættelsen tilbage. Et partnerselskab følger således reglerne i fuld over-

ensstemmelse med SL og derved også reglerne for et aktieselskab. 

 

3.2.4 Skatteretlige konsekvenser ved kapitalnedsættelse 

Sker en kapitalnedsættelse forholdsmæssigt blandt partnerselskabets nuværende aktionærer udløser det ingen skatte-

mæssige konsekvenser. Såfremt at kapitalnedsættelsen medfører en udlodning til aktionærer (også forholdsmæssigt 

blandt nuværende aktionærer), betyder det isoleret set ingen beskatning, da det svarer til en hævning på aktionærens 

kapitalkonto. 

                                                           
16 SL § 188 
17 SL § 193 stk. 1 
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3.2.5 Selvfinansiering 

Et partnerselskab er efter SL § 210 stk. 2 på lige fod med et aktieselskab. Dette kan gøres lovligt, så længe det ikke er i 

strid med reglerne om forbuddet mod ulovligt kapitalejerlån18 jf. det kommende afsnit. Et partnerselskabs kan således 

yde lån til brug for tredjemands køb af kapitalandele (aktier) i partnerselskabet. Der skal være tale om lån eller sikker-

hedsstillelse med det specifikke formål at erhverve eller tegne kapitalandele i partnerselskabet. Følgende betingelser 

skal desuden være opfyldt19: 

 

• Kreditvurdering af den, der ydes lån til eller stilles sikkerhed for, 

• Generalforsamlingens godkendelse med vedtægtsmajoritet, 

• Redegørelse til brug for generalforsamlingens beslutning fra selskabets ledelse, der skal offentliggøres via Er-

hvervsstyrelsens Informationssystem, 

• Der kan alene ydes lån/stilles sikkerhed modsvarende, hvad selskabet råder over af frie reserver på långiv-

nings-/sikkerhedsstillelsestidspunktet, 

• Lånet/sikkerhedsstillelsen skal være økonomisk ansvarlig, og 

• Lånet/sikkerhedsstillelsen skal ske på sædvanlige markedsvilkår, herunder hvad angår rente, tilbagebetaling, 

sikkerhedsstillelse mv.. 

 

3.3 Kapitalejerlån 

Selskabslovens regler for at yde økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler, som finder anvendelse på ak-

tieselskaber gælder også partnerselskaber. I 2012 har der været en del opstramninger fra lovgivers side på dette områ-

de, da de vil ulovlige aktionærlån og lignende til livs. Deres metode er større bødestraffe til den fysiske aktionær som 

ulovligt har lånt eller fået stillet sikkerhed, bødestraffe til kapitalselskabet for at have lånt pengene ud og ikke behandlet 

forholdet korrekt f.eks. med indeholdelse af kildeskat, udbytteskat mv.. Afslutningsvis er kontrollen skærpet overfor revi-

sor, hvor det kontrolleres at revisor har givet den korrekte påtegning på årsrapporten med supplerende oplysning om det 

ulovlige lån. Er der ikke det, er der også bødestraffe til revisor.  

 

Et kapitalselskab er defineret som et anpartsselskab eller et aktieselskab, herunder et partnerselskab20. Derfor finder 

reglerne om selvfinansiering og kapitalejerlån som udgangspunkt anvendelse på partnerselskaber. Et partnerselskab 

kan derfor anses for værende et moderselskab som lovligt kan modtage lån efter SL § 211. Grunden til at et partnersel-

skab kan være et moderselskab er, at det er undergivet regulering efter de for aktieselskaber gældende regler. I de 

følgende illustrative eksempler, er det forudsat, at stemmerettighederne følger ejerandelen, således at ejes der 51% er 

der bestemmende indflydelse. 

 
                                                           
18 SL §§ 206-209 
19 SL §§ 206-209 
20 SL § 5 nr. 17 
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3.3.1 Lån til kapitalejere og ledelse 

Jf. SL § 210 er der forbud mod lån til enhver kapitalejer og den hos Erhvervsstyrelsen anmeldte og registrerede ledelse. 

Den eneste undtagelse mod forbuddet er for koncernlån og sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Dette kan 

illustreres således (de røde streger betyder ulovligt lån): 

 

Figur 4, Kilde: Egen tilvirkning

HA

ApS

P/S

Komplementar

100%
50%

HA

Direktion
BestyrelseKommanditist

Direktion
Bestyrelse

50%

 
 

3.3.2 Lån til kapitalejere og ledelse i partnerselskabets moderselskab 

Forbuddet mod lån gælder også for kapitalejere og ledelse i partnerselskabets moderselskab. Et moderselskab er i SL § 

5 nr. 5 defineret som et kapitalselskab der har bestemmende indflydelse og et eller flere datterselskaber. Der henvises til 

ovenstående figur for illustrativ visning. 

 

Jf. bekendtgørelse nr. 275 af 25 marts 2010, omfatter moderselskaber også udenlandske selskaber, som har en tilsva-

rende retsform svarende til et kapitalselskab i Danmark og har hjemsted i et andet EU-land, EØS-land, Schweiz eller 

Australien, Canada, Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA. Selskaber som hører 

uden for EU skal der foretages en konkret vurdering på selskabets karakteristika. Se illustration nedenfor: 

Figur 5, Kilde: Egen tilvirkning
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Hvis partnerselskabet ejes af et anpartsselskab med mere en end 50%, må der godt ydes lån og omvendt er ejerande-

len under 50% kan der ikke ydes lån, men det kan der derimod godt til den fysiske person som ejer er anpartsselskabet. 

Se nedenstående eksempel21: 

                                                           
21 Partnerselskaber, 1. udgave, Karnov Group Denmark A/S, Jan Børjesson m.fl., side 65 n. og 66 ø. 
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Figur 7Figur 6
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Da partnerselskabet ejer mere end 50% af aktieselskabet, anses det for at være et moderselskab og aktieselskabet kan 

derfor yde moderselskabslån til partnerselskabet. Aktieselskabet kan dog ikke yde lån til partnerselskabets kapitalejer 

anpartsselskabet, i henhold til forbuddet mod lån til kapitalejere i moderselskaber. Ydermere vil aktieselskabet kunne 

yde lån til den fysiske aktionær HA. 

 

Partnerselskabet betragtes som nævnt som et kapitalselskab efter SL. Det medfører at det lovligt, kan låne penge ud til 

andre kapitalselskaber, ligesom det også kan modtage lån fra selskaber det har bestemmende indflydelse på. 

 

Anpartsselskabet kan ikke modtage lån fra partnerselskabet, da det ikke har bestemmende indflydelse. Havde anparts-

selskabet haft bestemmende indflydelse, vil det lovligt kunne modtage lån fra både aktieselskabet og partnerselskabet.  

 

I det tredje og sidste eksempel på hvordan udlån i partnerselskabsmiljøet er muligt fremgår i nedenstående eksempel: 

 

Figur 8, Kilde: Egen tilvirkning
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Den fysiske person HA ejer anpartsselskabet 100%. Anpartsselskabet ejer 49% aktierne i partnerselskabet og har såle-

des ret til en resultatandel svarende hertil. HA ejer således personligt ingen andele i partnerselskabet og kan modtage 

lovligt modtage lån herfra, blot HA ikke indgår i partnerselskabets ledelse i form af direktør eller bestyrelsesmedlem. 

Omvendt kan anpartsselskabet ikke lovligt modtage lån fra partnerselskabet, grundet manglende bestemmende indfly-
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delse. Lovligheden af ovenstående konstruktion er lovlig grundet manglende bestemmende indflydelse, trods SKAT 

ihærdigt forsøger at forhindre alle former for lån og sikkerhedsstillelser for personer som er ”tilknyttet” på den ene eller 

den anden måde til virksomheden der modtages lån fra. 

 

Ovenstående havde forholdt sig anderledes, såfremt at anpartsselskabet havde ejet over 50% eller haft bestemmende 

indflydelse over partnerselskabet. Lån eller sikkerhedsstillelse i den forbindelse til/for HA ville være ulovligt grundet be-

stemmende indflydelse, da han er kapitalejer i anpartsselskabet og derfor ikke kan modtage lån mv..22 

 

3.3.3 Aktionærens lånemuligheder i et partnerselskab kontra aktieselskab 

På baggrund af foregående afsnit må det således kunne udledes, at muligheden for at aktionærer i partnerselskaber kan 

opnå selskabskonstruktioner, som gør det muligt lovligt at låne penge af selskaber længere nede i koncernen. Dette er 

ikke muligt i samme grad som i ”almindelige” selskabskonstruktioner, hvor der kun indgår anpartsselskaber og aktiesel-

skaber. Da vil det som oftest være ulovlige lån, så snart at fysiske personer som er kapitalejere låner penge af koncern-

virksomhederne. 

 

3.3.4 Konsekvenser ved ulovlige kapitalejerlån 

Hvis partnerselskabet har ydet ulovligt lån, skal revisor i sin revisionspåtegning på årsrapporten give en supplerende 

oplysning og dette uanset om lånet fortsat er bestående på balancedagen. Har der været ulovligt lån i løbet af året skal 

der gives en supplerende oplysning. 

 

Selskabsretligt skal det ulovlige kapitalejerlån tilbagebetales23 efter Rentelovens § 5 med tillæg af 2%, dvs. Nationalban-

kens udlånsrente med tillæg af i alt 9%. Såfremt låntager ikke kan tilbagebetale lånet, hæfter de der har truffet aftale om 

indgåelse af lånet eller medvirket til oprettelse af det for tilbagebetalingen på et objektivt grundlag. Dette medfører straf-

feretsligt en bøde efter SL § 367. Retspraksis tilsiger at have lagt sig fast på en bødestørrelse på 5% af lånets hovedstol 

og det halve hvis lånet er tilbagebetalt. 

 

3.3.5 Skatteretlige konsekvenser 

Skatteretsligt behandles lovlige som ulovlige kapitalejerlån som udgangspunkt ens. Loven er (hvor der er anpartsselska-

ber eller aktieselskaber på den anden side), at et ulovligt kapitalejerlån kan blive omkvalificeret til enten udbytte efter LL 

§ 16A eller yderligere løn for modtageren. Begge omkvalifikationer medfører enten udbytte- eller indkomstskattebetaling. 

I tilfælde af omkvalifikation til løn vil selskabet få fradrag som en lønomkostning. Omkvalifikationen finder som oftest sted 

                                                           
22 SL § 210 
23 SL § 215 
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hvor hovedaktionæren er insolvent og ikke på noget tidspunkt kan tilbagebetale lånet til selskabet. Ovenstående nye 

skatteregler gælder for kapitalejerlån optaget efter 14. august 201224. 

 

Forholdet er dog en anelse anderledes når det gælder partnerselskabet, da det som nævnt er skattemæssige transpa-

rent og beskattes på aktionærniveau som personlig indkomst. En omkvalifikation til udbytte eller løn vil ikke give mening, 

da aktionæren beskattes i forhold til ejerandele og omkvalifikationen blot vil blive til en resultatandel som aktionæren 

(fysiske person) allerede er blevet beskattet af. I et partnerselskab omkvalificeres lånet til en hævning. Hvis aktionæren 

ikke kan tilbagebetale lånet, vil det blive regnskabsmæssigt blive udgiftsført som et driftstab. Skattemæssigt skal det for 

de øvrige aktionærer behandles efter kursgevinstlovens regler, hvor det anses for et lån. 

 

3.4 Indre og ydre forhold 

3.4.1 Indre forhold 

Komplementaren i et partnerselskab er fra lovgivers side tillagt særlige forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, 

dette følger af SL25. Lov om erhvervsdrivende virksomheder foreskriver i § 2 stk. 2 ligeledes, at komplementarer har 

disse særlige beføjelser. Disse særlige beføjelser er indført fordi komplementarer er den eneste ansvarlige selskabsdel-

tager som hæfter solidarisk og ubegrænset. Komplementarens forpligtelser består primært i, at hæfte for partnerselska-

bets gæld. Desuden må komplementaren ikke udøve konkurrence virksomhed (medmindre dette er aftalt og fremgår af 

f.eks. stiftelsesdokumentet eller vedtægterne) og der stilles nogle loyalitetskrav bl.a. tavshedspligt. 

 

Ledelsesstrukturen i et partnerselskab er identisk med et aktieselskabs. Der skal enten være en bestyrelse og en direkti-

on eller et tilsynsråd og en direktion. Der er intet til hinder for at komplementaren ansættes som direktør i partnerselska-

bet, det er blot et krav at denne er en fysisk person. Ligeledes kan komplementaren i vedtægterne tillægges ret til at 

udpege et eller flere medlemmer i bestyrelsen eller tilsynsrådet. Dette fremgår af forarbejderne til loven. Komplementa-

rens udpegningsret skal dog altid respektere SL § 120 stk. 1, om at halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal vælges 

af generalforsamlingen. Eksempler på andre forvaltningsmæssige beføjelser kan nævnes26: 

 

• Vetoret overfor visse typer beslutninger, herunder større eller væsentlige beslutninger i partnerselskabet 

• Vetoret over for ændring af partnerselskabets vedtægter 

 

                                                           
24 Lovforslag nr. L 199 skriftligt fremsat 14. august 2012, vedtaget af Folketinget den 13. september 2012  
25 SL § 5 nr. 21 
26 Erhvervsstyrelsens vejledning om partnerselskabers, oktober 2010 
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3.4.2 Komplementarens økonomiske beføjelser 

Som følge af komplementarens ubegrænsede økonomiske hæftelse for partnerselskabets forpligtelse, skal de økonomi-

ske beføjelser svare til den risiko som komplementaren løber27. I praksis er der endnu ikke nogle afgørelser omkring 

omfanget af de økonomiske beføjelser. Erhvervsstyrelsen har udgivet følgende retningsgivende eksempler, listen er ikke 

udtømmende: 

 

• Andel i partnerselskabets resultat 

• Andel i partnerselskabets indtægter 

• Forrentning af indskud/egenkapital i partnerselskabet 

• Forrentning af komplementarens egenkapital som kompensation for, at den indgår i den ubegrænsede hæftelse 

• Indskud af kapital (ejerandel) af en rimelig størrelse 

 

De økonomiske beføjelser skal fremgå af partnerselskabets vedtægter. Det kræves ikke, at komplementaren ejer aktier i 

partnerselskabet for at opnå ovenstående ”udbytte” fra partnerselskabet. De ultimative ejere af partnerselskabet og 

komplementarselskabet er som oftest interesserede i at få tillagt komplementarselskabet økonomiske beføjelser og 

selskabsretlige krav, til at få andel i partnerselskabets resultat. En andel af resultatet må antages at være, hvad tredje-

mand og uafhængig part ville kræve i betaling for at stille kaution for partnerselskabets forpligtelser. Det er således ikke 

muligt at angive en bestemt størrelse for den resultatandel, som komplementarer skal have. 

 

Baggrunden for at selskabets ejere er interesserede i overførsel af resultatandelene til komplementarselskabet er, at de 

således får et positivt resultat efter skat og der herefter er frie reserver i komplementarselskabet giver det mulighed for 

udbytte. Den frie reserve (overført resultat) anvendes herefter til udlodning til ejerne op til progressionsgrænserne for 

aktieindkomst på kr. 48.300 pr. fysisk person og dobbelt op for gifte personer, hvor beskatning pt. er 27%. Denne sel-

skabskonstruktion vil se således ud grafisk: 

 

Figur 9, Kilde: Egen tilvirkning
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27 Erhvervsstyrelsen administrative praksis 
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3.4.3 Kommanditisterne 

Kommanditisterne (også kaldet kommanditistaktionærer) i et partnerselskab er i lighed med komplementarer tillagt nogle 

beføjelser og forpligtelser. Kommanditistens beføjelse består i at udøve sin stemmeret på partnerselskabets generalfor-

samling via sin ejerandel i selskabet. Udgangspunktet er således, at kommanditisten får ret til sin andel af udbyttet (i 

forhold til ejerandel), som vedtages på generalforsamlingen. Det regelsæt som er gældende jf. SL for aktionærer er 

således de samme i et partnerselskab. 

 

3.4.4 Kommanditistens udbytteret 

Som det fremgår SL § 45 er udgangspunktet, at alle kapitalandele (ejerandele) giver lige ret (f.eks. stemme- og udbytte-

ret) i selskabet. Vedtægterne kan dog bestemme, at der skal være forskellige kapitalklasser. I så fald skal vedtægterne 

angive de forskelle, der knytter sig til den enkelte klasse af kapitalandele og størrelsen af den enkelte klasse. 

 

En kommanditist har således i kraft af sin ejerandel i partnerselskabets kapital, som udgangspunkt ret til en andel af det 

på det generalforsamlings vedtagne udbytte. Såfremt det i partnerselskabet ønskes at forskellige kommanditister tillæg-

ges forskellige udbytteretter, kan kapitalklasser således anvendes, hvorved fordeling af udbytte kan ske uafhængigt af 

ejerandele i selskabets selskabskapital. Dette kan eksempelvis være relevant i forbindelse med optagelse af nøglemed-

arbejdere i virksomheden. Medarbejderen vil få de skattemæssige fordele af virksomhedsordningen og kommanditister-

ne kan oprette en b-kapitalklasse, således medarbejderen ikke får stemmeret og/eller ret til udbytte. Alternativt kan der 

laves et partneraftale/overskudsmodel der giver det samme resultat. 

 

Selskabsloven indeholder ikke nogen begrænsninger for hvor mange kapitalklasser der kan oprettes, det er blot et krav 

at det fremgår af vedtægterne, hvilke forskelle der er mellem de enkelte klasser. 

 

I lighed med et aktieselskab, kan der i et partnerselskab udloddes ekstraordinært udbytte til aktionærerne. Det er gene-

ralforsamlingen der kan træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte, når selskabet har aflagt mindst en 

ordinær årsrapport28. For at kunne foretage en ekstraordinær udlodning skal der udarbejdes en mellembalance af revi-

sor, som viser at der er tilstrækkelige midler i selskabet til at foretage udlodningen. Mellembalancen udarbejdes kun, 

såfremt den ekstraordinære udlodning sker efter 6 måneder efter seneste regnskabsaflæggelse. Bestyrelsen skal erklæ-

re, at udbytte er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling29. 

 

3.4.5 Kommanditistens andel i partnerselskabet 

Set med skatteretlige øjne, ejer den enkelte kommanditist ikke de enkelte aktiver i partnerselskabet, men en andel af 

partnerselskabets formue. I juridisk henseende kan en særkreditor således ikke gøre udlæg i partnerselskabets aktiver, 

                                                           
28 SL § 182 
29 SL § 183 
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men kun de nettoandele i partnerselskabet som kommanditisten ejer. Et partnerselskab er således beskyttet mod aktio-

nærens personlige kreditorer på lige fod som aktieselskabet, hvor der kun ejes andele i aktieselskabets nettoformue. 

 

3.4.6 Kommanditistens forpligtelser 

Kommanditisten hæfter som tidligere beskrevet kun begrænset med indskud, dvs. for anskaffelsessummen på aktier 

med tillæg af eventuel overkurs.  Som nævnt i tidligere afsnit kan kommanditisterne nøjes med at indbetale 25% af sel-

skabskapitalen svarende til kr. 125.000 i et partnerselskab30. Hvis partnerselskabet kun har én kommanditist, som ved 

stiftelsen indbetalte kr. 125.000 (forudsat stiftelsen er sket til kurs 100) har partnerselskabet en fordring på kr. 375.000 

på kommanditisten. Ene kommanditisten vil således maksimalt kunne tabe kr. 500.000, hvilket er helt i tråd med de 

almindelige bestemmelser for aktieselskaber. Kommanditisten hæfter således ikke yderligere for partnerselskabets for-

pligtelser. Ovenstående gælder såfremt at selskabskonstruktionen ser således ud: 

Figur 10, Kilde: Egen tilvirkning
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Finansieringsmulighederne i dag er dog oftest begrænsede og svære at få, uden at stille sikkerhed. Fremmedkapital fra 

bankerne kræver ofte sikkerhedsstillelse på den ene eller anden måde. Som oftest ses det at bankerne kræver personlig 

kaution fra kommanditisten. Herved er den begrænsede hæftelse udvisket. Da partnerselskabsformen endnu er relativt 

”ukendt og uprøvet” for en del af bankerne, er de usikre på hvad selskabsformen indebærer. De vil derfor ofte være 

hurtigere ude og kræve ekstra sikkerhed for kreditten, hvilket er uforståeligt, da de har kr. 80.000 mere i sikkerhed så-

fremt komplementaren er et anpartsselskab og formentligt mere såfremt det er en fysisk person. 

 

3.4.7 Partneraftale 

I forbindelse med partnerselskabets stiftelse og udarbejdelse af vedtægter, vil der i praksis ofte blive udarbejdet er eje-

raftale (partneraftale) mellem de enkelte aktionærer og eventuelt med tiltrædelse af komplementaren. Som oftest udar-

bejdes der ”minimums vedtægter”, således at de kun opfylder lovens krav, jf. særskilt afsnit. I en partneraftale fremgår 

aktionærernes indbyrdes rettigheder og forpligtelser, som ejere af partnerselskabet. Den væsentligste grund til at der 

laves en særskilt partneraftale er, at denne ikke er offentlig tilgængelig til forskel for vedtægterne. Desuden er alt hvad 

                                                           
30 SL § 33 
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der fremgår af en partneraftale ikke vedtægtsrelevans og skal efter Erhvervsstyrelsens administrative praksis ikke frem-

gå af vedtægterne. 

 

En partneraftale kan f.eks. indeholde emner som, forvaltningsmæssige beføjelser, økonomiske beføjelser (ret til udbyt-

te), dispositionsmæssige beføjelser til at købe og sælge aktiver mv.. Indenfor de liberale erhverv (som i høj grad gør 

brug partnerselskaber), indføres også aftaler om arbejdsforpligtelser mv. 

 

Partneraftaler er omfattet af definitionen på ejeraftaler31. Til trods for at komplementaren har tiltrådt ejeraftalen, kan kon-

sekvensen være at ejeraftalen gribes af reglen i SL § 82, hvor ejeraftaler ikke er bindende for selskabet og de beslutnin-

ger der træffes på generalforsamlingen. Ejeraftaler er bindende for partnerne. Såfremt partnerselskabet skal bindes skal 

det fremgå af vedtægterne. 

 

3.4.8 Ydre forhold 

3.4.9 Tegningsret 

Et partnerselskabs bestyrelse og direktion repræsenterer selskabet udadtil32. Repræsentationsretten er generel og giver 

ret til at optræde, men ikke forpligte på partnerselskabets vegne.  

 

For at ledelsen kan forpligte partnerselskabet skal den efter SL § 135 stk. 2 have tegningsret. Det skal af vedtægterne 

fremgå hvem der tegner partnerselskabet overfor omverdenen jf. SL. Tegningsretten er offentlig tilgængelig for alle på 

Det Centrale Virksomhedsregister, så eksempelvis leverandører kan se hvem der kan forpligte partnerselskabet. I juri-

disk henseende er det vigtigt at leverandører sikrer sig at den bindende aftale, er indgået med en person som kan tegne 

selskabet.  Hvorvidt en retshandel er bindende for partnerselskabet, er herved ikke anderledes end for aktieselskaber. 

 

3.4.10 Kreditors muligheder og sikkerhed 

Selskabsformen partnerselskab er fra kreditors side en af de bedste virksomhedsformer som eksisterer i Danmark, set 

ud fra kreditors mulighed for at få dækket deres tilgodehavende. Kapitalkravet i et partnerselskab er som tidligere be-

skrevet minimum kr. 500.000 samtidig med, komplementaren hæfter med hele dets formue. Dette giver efter danske 

regler den højest mulige sikkerhed. I praksis er komplementaren som oftest et anpartsselskab med en kapital på kr. 

80.000, det giver kreditor en samlet kapital på min kr. 580.000. Hvis komplementaren er en fysisk person, er sikkerheden 

i mange tilfælde endnu større, da denne så vil hæfte med hele sin personlige formue. 

 

Såfremt at et partnerselskab ikke kan betale sin gæld, kan kreditor søge sikkerhed hos komplementaren og få sit tilgo-

dehavende dækket hos ham. Hvis komplementaren er en fysisk person, er det blot øget sikkerhed for kreditor. Hvis 

                                                           
31 SL § 5 nr. 6 
32 SL § 135 stk. 1 
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komplementaren har betalt for partnerselskabets forpligtelser har denne et regreskrav mod partnerselskabet, men ikke 

dets kommanditister, da de alene hæfter med deres indskud i partnerselskabet. 

 

3.4.11 Revision, regnskabs- og administrative krav 

Jf. SL § 358 finder selskabslovens regler om aktieselskaber med de fornødne tilpasninger anvendelse på partnerselska-

ber. For så vidt angår regnskab og revision er reglerne identiske for aktieselskaber og partnerselskaber. Et partnersel-

skab er således underlagt Årsregnskabslovens bestemmelser om regnskabsaflæggelse, i det omfang som gælder for 

aktieselskaber. 

 

Partnerselskaber skal i lighed med aktieselskaber indsende og offentliggøre deres årsrapporter hos Erhvervsstyrelsen33 

senest 5 måneder efter balancedagen. Såfremt at partnerselskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen, skal 

det centrale ledelsesorgan senest seks måneder efter afholde generalforsamling og redegøre for den økonomiske stilling 

samt stille forslag til reetablering af selskabskapitalen eller om eventuel opløsning af selskabet. Dette er fuldstændig de 

samme regler som gælder for et aktieselskab. 

 

3.4.12 Skatteregnskabet 

Et partnerselskab er skattemæssigt transparent, dvs. beskatning sker i forhold til aktionærens ejerandele, mere herom i 

senere afsnit. Derfor er et partnerselskab ikke et selvstændigt skatteobjekt og der vil derfor ikke være nogen selskabs-

skat i årsrapporten. Der vil kun være selskabsskat i årsrapporten, såfremt partnerselskabet ejer kapitalandele i tilknytte-

de virksomheder (dvs. ejer mere end 50% og har bestemmende indflydelse), som er selvstændige skattepligtige og der 

skal udarbejdes koncernregnskab. Ligeledes vil udskudt skat i årsrapporten heller ikke eksistere, hvilket også fraviger fra 

et aktieselskabs årsrapport. 

 

Det anbefales, men er ikke et krav, at partnerselskabet i regnskabspraksis i årsrapporten gør regnskabsbrugeren op-

mærksom på den manglende indregning af selskabsskat. formulering kan lyde som følger34: 

 

”Skat af årets resultat: 

Moderselskabet er som partnerselskab ikke et selvstændigt skattesubjekt, idet selskabets resultat beskattes hos aktio-

nærerne. Der indregnes derfor ikke selskabsskat af moderselskabets resultat i årsrapporten. Skat af årets resultat i kon-

cernregnskabet hidrører alene fra dattervirksomheder”. 

 

                                                           
33 SL § 88 
34 Partnerselskaber, 1. udgave, Karnov Group Denmark A/S, Jan Børjesson m.fl., side 119 ø. 
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3.4.13 Forskudte regnskabsår 

Partnerselskaber giver i lighed med aktieselskaber mulighed for at have et andet regnskabsår end kalenderåret. Første 

regnskabsår kan strække sig op til maksimalt atten måneder. Efterfølgende lyder regnskabsåret på tolv måneder, selv-

følgelig med mulighed for senere omlægning af regnskabsår. Det vælges som oftest, at partnerselskabets regnskabsår 

følger kalenderåret, da dette er det mest praktiske ud fra den skattemæssige transparens i partnerselskabet og aktio-

nærbeskatningen. 

 

Der kan være en problematik og besvær forbundet med, at vælge et forskudt regnskabsår, såfremt at aktionærer (kom-

manditisterne) er fysiske personer. Dette skyldes at fysiske personer som udgangspunkt skal have et indkomstår som 

følger kalenderåret35. Det følger dog af KSL § 22 stk. 2, at en selvstændigt erhvervsdrivende kan anvende et andet ind-

komstår end kalenderåret, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for den skattepligtige, såsom hensyn 

til sæson, brancheændring, personaleferie eller nye forretningsforbindelser. Vælger aktionærerne således at vælge et 

regnskabsår for partnerselskabets som er forskelligt fra kalenderåret kan dette godt lade dig gøre, men det kræver af de 

nævnte krav i KSL § 22 er opfyldt. Det fremgår desuden af Ligningsvejledning A.A.4.3. at selvstændigt erhvervsdrivende 

kan have forskudt indkomstår. Når man er aktionær i et partnerselskab er man selvstændigt erhvervsdrivende og kan 

derfor anvende forskudt regnskabsår. 

 

I praksis (egen erfaring) har det vist sig, at SKAT ikke accepterer at fysiske personer omlægger sit indkomstår, til trods 

for at partnerselskabet har regnskabsafslutning f.eks. 30. juni. Revisor udarbejder de skattemæssige indkomstopgørel-

ser (resultatandele, skattemæssige afskrivninger mv.) for det pågældende indkomstår, hvilket bliver grundlag for selvan-

givelsen. 

 

Set i forhold til reglerne i KSL, virker det umiddelbart ikke korrekt at SKAT accepterer dette, da det ikke er i overens-

stemmelse med KSL. Det er dog ikke utænkeligt at reglerne i KSL bør ”opdateres” med hensyn til forskudt indkomstår, 

da det som tidligere skrevet se en stor stigning i antallet af partnerselskaber, hvilket vil medføre at flere og flere fysiske 

personer vil få mulighed for at anvende forskudt indkomstår. Det er måske af praktiske årsager, herunder manglende tid 

mv., at SKAT har accepteret uoverensstemmelsen. Det skal dog siges, at så længe den rigtige indkomst kommer til 

beskatningen og den blot er forskudt et år og der er en logisk forklaring, vil SKAT ikke gøre yderligere. Det kan dog være 

at praksis over tid ændrer sig på dette område, men som loven foreskriver nu er teoretisk set ikke lovligt at gøre som der 

kan blive gjort. 

 

Ovenstående problematik er ikke til stede, når aktionærerne er juridiske personer, da de godt kan have et indkomstår 

som er forskellig fra kalenderåret. Det er således i praksis lettest hvis aktionæren er et aktieselskab eller anpartsselskab. 

                                                           
35 KSL § 22 
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Set ud fra den skattemæssige synsvinkel for aktionærerne, er det klart nemmest at partnerselskabet har indkomstår som 

følger kalenderårets. Ses der bort fra SKAT’s accept på, at den fysiske person ikke behøver at foretage ændring af ind-

komståret er kalenderåret at foretrække også for at gøre det nemmere for nye aktionærer at indtræde i partnerselskabet, 

hvilket som nævnt kan være en af bevæggrundene for at vælge denne selskabsform. 

 

3.4.14 Partnerselskabets forhold til komplementaren 

Såfremt komplementaren har foretaget indskud i partnerselskabet som en del af egenkapitalen, præsenteres dette i en 

særskilt post således at de øvrige aktionærers egenkapital også fremgår af en særskilt post. Er der blot tale om et al-

mindeligt lån fra komplementaren præsenteret det blot under gæld. Om der er tale om egenkapital eller lån beror på en 

vurdering af de aftalte vilkår. 

 

Såfremt komplementaren kun er komplementar for partnerselskabet (og ikke ejer aktier) og modtager resultatandele som 

betaling for den ubegrænsede hæftelse, bør dette fremgå som en omkostning i årsrapporten. Modtager komplementaren 

resultatandele som beregnes ud fra eksempelvis en procentdel af egenkapitalen eller af årets resultat i partnerselskabet, 

udgiftsføres denne som en finansiel omkostning i årsrapporten. 

 

Ejer komplementaren derimod aktier i partnerselskabet vil en resultatandel skulle fremgå på lige fod med de øvrige akti-

onærers resultatandele under resultatdisponering. Tredje og sidste mulighed er såfremt vederlæggelsen til komplemen-

taren, har karakter af en forrentning af komplementarens tilgodehavende i partnerselskabet eller beregnes som en pro-

centdel af egenkapitalen, behandles dette i årsrapporten i praksis som en renteomkostning. 

 

Transaktioner med nærtstående parter skal oplyses i årsrapporten36. En komplementar vil blive betragtet som en nært-

stående part grundet dets forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Det skal dog blot oplyses i årsrapporten så-

fremt transaktionerne ikke er indgået på armslængdeprincippet eller markedsvilkår. 

 

Til trods for at komplementaren som oftest ikke ejer aktier i partnerselskabet og derved ikke bliver omfattet af ÅRL § 74 

(ejer ikke mindst 5% af stemmerne), bør komplementaren alligevel anføres i partnerselskabets årsrapport. Det skyldes at 

det er en væsentlig oplysning for regnskabsbrugeren. Komplementarens navn og adresse bør således oplyses i noterne 

i årsrapporten, grundet de særlige økonomiske rettigheder i tilfælde af partnerselskabs opløsning. 

 

3.3.15 Aktionærens vederlæggelser 

Aktionærerne vederlægges resultatandele i forhold til ejerandel, medmindre andet er aftalt. Denne vederlæggelse kan 

kvalificeres civilretligt og regnskabsmæssigt som løn, resultatandel eller udbytte. Set i skattemæssigt henseende for 

aktionæren, er det underordnet hvilket en af de tre nævnte det kvalificeres som. 

                                                           
36 ÅRL § 98 C 
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Er der tale om ubetinget krav på løn som aktionæren har ret til, udgiftsføres det som løn. Den del af resultatandelen som 

der deklareres som udbytte fremgår af resultatdisponeringen og på en særskilt post under egenkapitalen. Udbetales 

udbyttet ikke, vil det blive tilskrevet aktionærens kapitalkonto. 

 

3.4.16 Revision 

Som følge af partnerselskabets pligt til at aflægge årsrapport, skal denne revideres af en statsautoriseret eller registreret 

revisor37. Partnerselskaber har dog på lige fod med øvrige kapitalselskaber mulighed for, at fravælge revision og få fore-

taget et review af årsrapporten. Denne mulighed gælder for virksomheder der i to på hinanden følgende regnskabsår på 

balancedagen ikke overskrider følgende tre grænsestørrelser: 

  

• En balancesum på mio. kr. 4 

• En nettoomsætning på mio. kr. 8 

• Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 personer i løbet af regnskabsåret 

 

En årsrapport og revision af et partnerselskab, er således helt identisk med et aktieselskab. De eneste to punkter hvor 

revisor skal være særlig opmærksom, er i partnerselskabets vedtægter om forholdet til komplementaren og de eventuel-

le afledte økonomiske transaktioner samt præsentation i årsrapporten. 

 

3.5 Skattemæssige forhold for et partnerselskab (Ind-, udtræden og opløsning) 

Dette afsnit vil beskrive de gældende skattemæssige forhold, som gælder for et partnerselskab. Herunder den løbende 

beskatning af over- og underskud og beskrive hvilke typer aflønningsformer der er. Afslutningsvist beskrives hvordan 

beskatning sker på aktionærniveau ved ind- og udtræden samt opløsning. 

 

3.5.1 Skattemæssige forhold generelt 

Som tidligere nævnt er et partnerselskab selskabsretligt reguleret i SL og derved er underlagt de samme regler som 

øvrige kapitalselskaber. Udgangspunktet er derfor at selskabet er skattepligtigt på lige fod med et aktieselskab. Af sel-

skabsskatteloven (SEL) § 1 stk. 1 litra 2 fremgår det at SEL omfatter: 

 

”andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i 

forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, samt selskaber omfattet af § 2 C” 

 

Partnerselskaber skal som beskrevet mindst have én komplementar, som netop hæfter personligt og med hele dets 

formue for partnerselskabets forpligtelser. Et partnerselskab kan modsætningsvist derfor ikke høre under SEL § 1, da 

                                                           
37 ÅRL §§ 135 og 135A 
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komplementaren skatteretligt anses for at være selskabsdeltager, grundet de forvaltningsmæssige og økonomiske befø-

jelser. Disse beføjelser har komplementaren også, selvom det ikke har direkte ejerandele i partnerselskabet. 

 

Et partnerselskab beskattes således ikke efter SEL regler, hvorfor partnerselskabet i skattemæssigt henseende ikke 

anses for et selvstændigt skattesubjekt. Et partnerselskab er derfor skattemæssig transparent og beskatningen sker hos 

aktionærerne. Det bekræftes også af en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet fra 1992 (Tfs 1992, 234LR): 

 

”… at kommanditist-aktionærerne skal beskattes personligt af deres andel af selskabets resultat, idet kommanditaktie-

selskaber ikke er omfattet af selskabsskattelovens regler, da komplementaren hæfter personligt, jf. selskabslovens § 1.” 

 

Transparensprincippet betyder at beskatningen sker hos aktionæren, der som udgangspunkt skal medregne dennes 

andel af partnerselskabs resultat i sin skattepligtige indkomst medmindre andet er aftalt. 

 

3.5.2 Skattemæssige forhold for komplementarer 

Som beskrevet i tidligere afsnit, kan komplementaren modtage resultatandele mv. for at være komplementar og have 

ubegrænset hæftelse for partnerselskabets forpligtelser. Resultatandele kan modtages uanset om komplementaren ejer 

aktier i partnerselskabet eller blot fungere som komplementar. 

 

Som oftest ejer komplementaren ikke aktier i partnerselskabet. Dette betyder at komplementaren ikke ejer nogle andele 

og derved ikke har nogle ideelle andele af partnerselskabets aktiver og forpligtelser. Komplementaren har derfor ikke ret 

til skattemæssigt, at afskrive på eksempelvis driftsmidler mv. som aktionærer med direkte ejerandele i partnerselskabet 

har. Har komplementaren ejerandele i partnerselskabet, får det på lige fod med øvrige aktionærer adgang til skattemæs-

sige afskrivninger på f.eks. driftsmidler. 

 

Komplementaren er ofte et anpartsselskab, men kan også være en fysisk person. Det over- eller underskud, som kom-

plementaren modtager fra partnerselskabet er således skattepligtigt afhængig af dets juridiske form. Er det en juridisk 

person som er komplementar, falder det ind under SEL § 1 stk. 1 litra 1 og der betales 25% selskabsskat af indkomsten. 

Er det en fysisk person som er komplementar, skal denne betale indkomstskat af indkomsten dvs. maksimalt 56,1%. 

 

3.5.3 Skattemæssige forhold for selskabsdeltagere 

Aktionærerne i et partnerselskab kan være både juridiske og fysiske personer. Da de to typer selskabsdeltagere er un-

derlagt forskellige skattemæssige forhold, vil de blive behandlet i særskilt afsnit. Der er en række fællesbestemmelser, 

som begge typer selskabsdeltagere er underlagt uanset den juridiske form. Disse vil blive gennemgået først. 
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3.5.4 Fællesbestemmelser 

Et partnerselskab skal aflægge årsrapport i lighed med f.eks. aktieselskaber. Beskatning af selskabsdeltagerne tager 

således udgangspunkt i partnerselskabets årsrapport, som aflægges efter ÅRL’s regler. Det skal bemærkes at årsrap-

porten til forskel fra et aktieselskabs, kun aflægges efter regnskabsmæssige regler, da partnerselskabet er skattemæs-

sige transparent og derfor ikke indregner skatteindtægter og -omkostninger. Udover denne forskel er årsrapporten iden-

tisk med aktieselskabet, dvs. indeholdende de almindelige grundelementer som regnskabspraksis, opgørelse af ind-

komst og formue mv. Den enkelte selskabsdeltager skal således på baggrund af årsrapporten opgøre sin andel af part-

nerselskabs resultat. Selskabsdeltageren skal individuelt korrigere for skattemæssige reguleringer, afhængig af den 

juridiske form og dens skattemæssige regulering.  

 

3.5.4.1 Beskatningstidspunkt 

Selskabsdeltagerne beskattes alene af deres andele af partnerselskabets resultat og ikke af deres andele af de udbeta-

linger, der er sket i årets løb fra partnerselskabet. Løn eller a/c udbytte som løbende udbetales til aktionærerne er uden 

betydning for indkomstens størrelse og beskatningstidspunkt. De afgørende skattemæssige kriterier for aktionærer er 

resultatandelen, også kaldet for overskudsbrøken og retserhvervelsetidspunktet for indkomsten. Selskabsdeltageren 

skal beskattes af resultatandelen i det indkomstår, hvor aktionæren erhverver ret til resultatandelen. Det betyder som 

udgangspunkt, at indkomsten skal beskattes i takt med at den indtjenes. Netop retserhvervelsetidspunktet og ikke ud-

lodningstidspunktet er afgørende, hvilket er bekræftet af Højesteret i SKM2003.389HR. 

 

Denne afgørelse betyder for selskabsdeltagerne i partnerselskaber, at selvom en resultatandel i et partnerselskab først 

er kendt og endeligt i det efterfølgende indkomstår, vil det stadig komme til beskatning i det foregående indkomstår. 

Dette er også helt i overensstemmelse med almindelig praksis, også for aktieselskaber og for interessentskaber som 

afgørelsen bygger på. 

 

3.5.4.2 Overskuds- og ejerbrøk (skævdeling af overskud) 

Aktionærer i et partnerselskab kan frit aftale om resultatfordelingen skal være statisk eller dynamisk38 og dette skal som 

udgangspunkt også accepteres skattemæssigt ellers vil en partneraftale om skævdeling af overskuddet ikke være meget 

bevendt, såfremt SKAT desuagtet beskatter parterne, som om overskuddet var fordelt ud fra partnernes ejerandele. 

Dette er dog ikke tilfældet jf. et bindende svar fra Skatterådet39 i 2011. I svaret bekræfter Skatterådet, at den pågælden-

de konstruktion kan accepteres skattemæssigt og ikke uvæsentligt, at alt resultat kan overføres direkte til de anpartssel-

skaber (som ejede kapitalandele i partnerselskabet), som advokaterne personligt ejede 100%. Advokaten kan herefter 

trække den nødvendige løn og udbytte ud af anpartsselskabet til dem selv. I det bindende svar fremgår det også, at 

                                                           
38 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne (2010) s. 90 
39 SKM2011.155SR 
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advokaterne kan modtage løn direkte fra partnerselskabet og øvrige resultatandele kan overføres til anpartsselskabet. 

Illustrationen er kun et udsnit fra dommen af konstruktionen: 

Figur 11, Kilde: Egen tilvirkning
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Af ovenstående bindende svar kan det udledes, at det står aktionærerne i partnerselskabet frit for, hvordan en resultat-

fordeling og herved overskudsbrøken kan ske helt uafhængigt af ejerbrøken. Er der ikke lavet aftale om hvordan over-

skudbrøken er, må resultatfordelingen ske forholdsmæssigt efter ejerbrøken med fradrag af en eventuel resultatandel til 

komplementaren. 

 

En resultataftale (partneraftale) kan opbygges fuldstændig frit mellem uafhængige parter (aktionærer). En resultataftale 

kan eksempelvis bygges op på parametre som personlig omsætning, antal arbejdstimer, procentuel vækst osv.. 

 

Ved en skævdeling af overskuddet kan det selskabsretsligt give anledning til problemer ift. SL.  Overskudsdeling holdes 

som oftest fortroligt mellem partnerne, dvs. de reguleres ikke i vedtægterne, men i en partneraftale40. En del af en part-

neraftale vil efter omstændighederne være omfattet af definitionen på en ejeraftale i SL § 5, nr. 6 og derved af reglen i 

SL § 82, hvor det fremgår at ejeraftaler ikke er bindende for kapitalselskabet og de beslutninger som træffes på general-

forsamlingen. Retsvirkningerne i § 82 er ikke ganske klare og er diskuteret. ”Bindende aftale” henleder til aftaleretten, 

men iflg. reglens forarbejder kan et kapitalselskab uanset SL § 82, godt være aftalepart i sin egen ejeraftale41. Alt af-

hængigt af fortolkningen, kan det give afledte problemstillinger i forhold til udbytte og reglen i SL § 1 stk. 2, som fastslår 

at kapitalejerne har ret til andel i kapitalselskabets overskud i henhold til deres ejerandel, medmindre andet er fastsat i 

vedtægterne. I forarbejderne til SL § 1 anføres42 ”En ejeraftale indgået mellem selskabsdeltagerne anses ikke for bin-

dende for selskabet, og selskabet har både ret og pligt til at udlodde udbytte i henhold til forsvarligt kapitalberedskab”. 

Der må derfor fortolkes at uanset hvad der er aftalt i en ejeraftale, kan det ikke fraviges SL værn mod forsvarligt kapital-

beredskab for at beskytte selskabets kreditorer. 

 
                                                           
40 Partnerselskaber, 1. udgave, Karnov Group Denmark A/S, Jan Børjesson m.fl., side 41 ø. 
41 Se bemærkningerne til SL § 82 i L 470 af 12. juni 2009. 
42 Se bemærkningerne til SL § 1 i L 470 af 12. juni 2009. 
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Såfremt et partnerselskab udbetaler a/c overskud (gælder ikke vederlag) til partnerne, giver det selskabsretsligt også 

problemer. Jf. SL § 179 må selskabets uddeling af midler til kapitalejerne kun finde sted som ordinært eller ekstraordi-

nært udbytte, ved kapitalnedsættelse eller udlodning i forbindelse med opløsning af selskabet. Som oftest har partnerne 

behov for løbende at modtageindkomst for at kunne finansiere privatforbruget og hæver derfor a/c overskud i partner-

skabet ud fra det forventede resultat for året. A/c udbytte kan civilretligt sidestilles med at partnerne løbende modtager 

lån fra partnerselskabet, hvilket der jf. § 210 er forbud mod, medmindre lånet falder ind under undtagelserne i §§ 211-

214. Dette er selvfølgelig uhensigtsmæssigt for partnerne, da det betyder at det i partneraftalen bør aftales, at samtlige 

partnere ved indtræden er forpligtede til at indbetale et beløb svarende til ét års akkumulerede a/c udbetalinger. Dette er 

en nødvendighed for at partnerne har et tilgodehavende i selskabet de løbende kan hæve af. Alternativt kan partnerne 

etablere en privat kassekredit, de kan hæve fra det første år. 

 

Det kan diskuteres om undtagelse i SL § 212 om ”sædvanlige forretningsmæssige dispositioner” kan lovliggøre a/c ud-

lodningen af overskuddet fra partnerselskabet. Der er endnu ikke kommet en endelig afklaring på hele denne problem-

stilling43 om a/c udlodning af resultat, hvilket selvfølgelig kan give anledning til bekymringer i forbindelse med valg af 

partnerselskabet som virksomhedsform. Løbende udbetaling af vederlag giver ikke nogle selskabsretslige problemstillin-

ger, det er der vigtigt at der er udarbejdet en partneraftale som regulerer dette. 

 

3.5.4.3 Resultatfordeling mellem nærtstående parter 

Trods en resultataftale som udgangspunkt skal accepteres skattemæssigt, er der situationer hvor resultatdeling mellem 

nærtstående parter kan tilsidesættes skattemæssigt. Der er endnu ikke nogen domme og afgørelser for partnerselska-

ber, men det må forudsættes at praksis er den samme som for interessentskaber og kommanditselskaber. Der er kun få 

afgørelser til trods for, at interessentskaber og kommanditselskaber relativt ofte ses anvendt som virksomhedsform. Et 

eksempel på hvor en resultatfordelingsaftale blev tilsidesat er LRSM1978.64, hvor Landskatteretten underkendte føl-

gende konstruktion, med det resultat at forældre blev fuldt skattepligtige af det fulde overskud i kommanditselskabet: 

 

Figur 12, Kilde: Egen tilvirkning
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43 Se SKM2012.42SR, som bekræfter at a/c hævninger ikke er ”godkendt”. 
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Følgende situationer er i praksis de situationer, som oftest giver anledning skattemæssige problemstillinger i forbindelse 

med resultatfordeling44: 

 

• Resultatfordeling mellem forældre og børn 

• Resultatfordeling mellem ægtefæller 

• Maskeret vederlag for goodwill m.v. 

 

Hvis selskabskonstruktion er, at forældre og børn direkte eller indirekte deltager i et partnerselskab er der fra SKAT’s 

side en formodning for interessesammenfald mellem selskabsdeltagerne omkring resultatfordelingen. SKAT vil ofte have 

den synsvinkel, at forældrene vil overføre et resultat til børnene, som en tredje og uafhængig part ikke ville kunne opnå 

med samme arbejdsindsats. Fordelen for børnene og forældrene er da også synlige, da skævdeling i børnenes favør 

betyder at der er mindre formue at overføre når forældrene på et tidspunkt dør. Herved spares der gave- og boafgift på 

15%, da børnene har fået værdistigning i f.eks. aktier løbende og Staten går derved glip af skatteindtægter. For at undgå 

tvivlsspørgsmål omkring fordelingen, kan børnene yde en arbejdsindsats, som står til måls med den indtjening de opnår 

og aftalen om resultatfordeling bør være skriftlig. 

 

Resultatfordeling mellem ægtefæller giver også formodning for interessesammenfald. Det er efter KSL § 25 A stk. 1 

muligt at overføre resultat fra den ægtefælle som ejer virksomheden til den anden som ”medarbejdende ægtefælle”. 

Hermed kan der opnås en skattebesparelse i form af f.eks. sparet topskattebetaling mv.. For at den medarbejdende 

ægtefælle kan modtage resultatandel, er det et krav at denne bidrager væsentligt til driften af virksomheden og ikke blot 

få timer om ugen. Da reglen er anvendelig i bl.a. interessentskaber m.fl. er den også mulig i partnerselskaber. I praksis 

er der en mulighed, for at komme ud af formodningsregler i KSL § 25 A stk. 1. Det kræver at ægtefællerne driver virk-

somhed sammen med en eller flere uafhængige parter45. Der er endnu ingen afgørelser omkring denne praksis, men 

såfremt at der komme en afgørelse som bekræfter dette, vil det medføre at ægtefæller sammen kan drive et partnersel-

skab i fællesskab. Der kan således udarbejdes en resultatfordelingsaftale, som er mere skattemæssig fordelagtigt end 

hvad der er mulig i KSL § 25 A stk. 1. 

 

Maskeret vederlag for udbytte kan også give anledning til skattemæssige problemstillinger. Igen er udgangspunktet, at 

en indgået aftale om resultatfordeling mellem uafhængige parter skal respekteres skattemæssigt. I praksis ses det, at 

der i forbindelse med en ny partners indtræden aftales et reduceret vederlag til denne aktionær i en periode. Spørgsmå-

let er, om det reducerede vederlag er et udtryk for den nyankommendes arbejdsindsats har en lavere værdi i forhold til 

de øvrige aktionærers, eller om det er et udtryk for den nyankommendes aktionærs betaling for goodwill. Er et vederlag 

reduceret, skal det meget håndfast kunne måles og dokumenteres, at en eventuel skævfordeling af resultatet er begrun-

                                                           
44 Partnerselskaber, 1. udgave, Karnov Group Denmark A/S, Jan Børjesson m.fl., side 88. 
45 Beskatning ved deltagelse i personselskaber, Liselotte Hedetoft Madsen, side 180 
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delsen her for. Kan det ikke måles og dokumenteres må skævdeling som udgangspunkt kunne anses som betaling for 

goodwill. Der er dog en afgørelse fra 200646, hvor en advokat indtrådte i et eksisterende interessentskab. Den nye aktio-

nær skulle ikke betale noget for indtræden, udover at hans vederlag blev reduceret de første 5 år. Resultatet af denne 

dom var måske lidt underligt, at det reducerede vederlag ikke blev anset som betaling for goodwill. Landskatteretten 

lagde i deres afgørelse vægt på, at ”… fordelingen af omsætningen nogenlunde mellem de to parter efter det oplyste 

nogenlunde svarer til den aftalte fordeling i kontrakten…”. Skævdelingen kunne således henføres til at den nye aktionær 

bidrog mindre til fællesskabet. 

 

I ovennævnte tilfælde var problemstillingen ved en indtrædende aktionær. Der kan være samme problemstilling for en 

udtrædende aktionær, hvis denne eksempelvis har fået forhøjet resultatandel det eller de sidste år i aktionærens virke i 

virksomheden.  

 

I langt de fleste tilfælde vil skatteyderne, dvs. aktionærerne være interesserede i, at der ved ind- og udtrædende af akti-

onærer ikke er noget goodwill. Det skyldes at solgt goodwill skal beskattes i salgsåret hos den eksisterende aktionær, 

hvilket kan medføre en væsentligt forhøjet indkomst og herved skattebetaling. Den indtrædende aktionær får omvendt 

mulighed for at afskrive på den anskaffede goodwill, men ”kun” med 1/7-del pr. år. Udover afskrivningen, skal den ind-

trædende aktionær desuden også have likviditet til at betale for goodwillen.  

 

I advokat- og revisionsvirksomheder er det ofte kutyme, at der i forbindelse med medejere som ind- og udtræder af virk-

somheden, ikke foretages beregning af goodwill. Dette betegnes i praksis som ”nøgen ind og nøgen ud”. Dette forhold er 

beskrevet i ”goodwill-rapporten”, som er skrevet af arbejdsgrupper bestående af repræsentanter for de to brancher og 

Told- og skattestyrelsen i december 2003. Konklusionen47 i rapporten er, at det for advokater og revisorer er accepteret 

skattemæssigt, at der ikke handles goodwill, såfremt parterne er uafhængige. Muligheden for denne ”nøgen ind og nø-

gen ud”48, er en klar fordel for partnerselskaber i forhold til aktieselskaber. Aktieselskaber har ikke denne mulighed, uden 

at selskabet skal ”tømmes” via udlodning til nuværende aktionærer. Dette kan være meget uhensigtsmæssigt skatte-

mæssigt for nuværende aktionærer, da de kun kan få tømt selskabet via udlodning af udbytte eller lønudbetaling. I langt 

de fleste tilfælde vil dette betyde, at der skal betales topskat på 56,1% (hvis lønudbetaling) og/eller den høje udbytteskat 

på 42%, medmindre at der overliggende holdingselskab med en ejerandel på over 10%, således at udbyttet er skattefrit. 

 

”Nøgen ind og nøgen ud” i partnerselskaber giver således en stor fleksibilitet, for de nuværende aktionærer og ikke 

mindst for de indtrædende aktionærer, da der kan spares skattekroner i form af likviditet for begge parter. 

 

                                                           
46 SKM2006.692SR 
47 Goodwill-rapporten, side 25, http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=53658  
48 Bekræftet i praksis, jf. SKM2006.692SR 
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3.5.5 Aflønningsformer til fysisk aktionær 

Aktionærer i et partnerselskab beskattes som nævnt ikke af deres hævninger, men af den overskudsandel der tilfalder 

dem. Det betyder at et partnerselskab betragtes som et personselskab og overskudsandelen beskattet personligt hos 

aktionæren. Det løbende vederlag som aktionærerne hæver i partnerselskabet, blot anses som en forskudshævning af 

overskudsandelen. Partnerselskabet opnår derfor ikke skattemæssigt fradrag for ”lønomkostningen” til aktionæren, lige-

som der ikke skal indeholdes a-skat mv.. Udbetaler partnerselskabet løn til medarbejderne gælder de almindelige regler i 

KSL om indeholdelse af a-skat mv.. Der er således ingen afgrænsning mellem løn og overskudsandele der personligt 

tilfalder aktionærerne, såfremt at ejerstrukturen er som i figur 11. En klar fordel og også en af grundpillerne i at vælge 

selskabsformen partnerselskab er, at aktionæren hermed kan indgå i virksomhedsskatteordningen. For beskrivelse af 

denne ordning henvises der til afsnit 4. 

 

I daglig tale er der mulighed for følgende udbetalingsformer i lighed med et aktieselskab: 

• Vederlag (løn) 

• Udbytte 

 

Vederlag er behandlet ovenfor i dette afsnit og behandles ikke yderligere. Det ses oftest at aktionærer forsøger at ram-

me et resultat på kr. 0 i partnerselskabet. Det betyder at der ikke er noget resultat at overføre det kommende regnskabs-

år. Såfremt der overføres et resultat kan dette udloddes efterfølgende til aktionærerne, enten ordinært (på generalfor-

samlingen i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten) eller ekstraordinært udbytte. Et partnerselskab skal følge de 

almindelige selskabsretlige regler49 på lige fod med et aktieselskab. 

 

Ud fra den skattemæssige synsvinkel er der dog ikke tale om faktisk udbytte, uanset om det er udlodning af tidligere års 

eller indeværende års resultater. Grundet partnerselskabets skattemæssige transparens vil aktionærerne blive beskattet 

af den del af overskuddet, der modsvares af udbyttet uafhængigt af om det udloddes eller bliver i partnerselskabet. Der-

for vil overført resultat i et partnerselskab også altid være beskattet i det indkomstår hvor det er optjent. Ofte er det blot 

et spørgsmål om den enkelte aktionær har likviditet til, at afregne den personlige skat det indkomstår hvor resultatande-

len er optjent. 

 

3.5.6 Aflønningsformer til juridisk aktionær 

Partnerselskaber kan i lighed med aktieselskaber også være ejet direkte af anparts- eller aktieselskaber, som fungerer 

som holdingselskaber. Det skal indledningsvist bemærkes, at nedenstående konstruktion fjerner en af de væsentligste 

fordele ved et partnerselskab. Aktionærer vil med denne konstruktion, ikke direkte komme til at eje andele i partnersel-

skabet. Aktionæren vil i skattemæssigt henseende derfor ”kun” blive anset som lønmodtager og ikke som selvstændig 

                                                           
49 SL §§ 179 - 183 
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og vil derfor ikke kunne anvende virksomhedsordningen og de fordele som hører med her. Opbygning af en hol-

dingstruktur og et partnerselskab, kan eksempelvis se således ud grafisk: 

 

Figur 13, Kilde: Egen tilvirkning
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Aktionær A og B (uafhængige) ejer sammen K ApS med hver 50%. K ApS er komplementarselskab for partnerselskabet, 

uden at have ejerandele. K ApS modtager blot resultatandele for at være komplementar (grøn streg). Aktionær A og B 

har hvert deres holdingselskab, H1 ApS og H2 ApS, som de ejer 100%. H1 ApS og H2 ApS modtager resultatandele fra 

partnerselskabet i forhold til deres ejerandel på hver 50% (grøn streg). Den stiplede lyseblå streg fra partnerselskabet til 

aktionær A og B er løn fra partnerselskabet, hvor der er indeholdt arbejdsmarkedsbidrag og a-skat. Dette svarer til et 

sædvanligt ansættelsesforhold. 

 

Det forudsættes i ovenstående figur, at aktionær A og B fuldt ud deltager i driften partnerselskabet. Der har i praksis 

været nogen tvivl om, hvordan indkomsten i partnerselskabet kan fordeles. Det kan enten fordeles på personlig løn di-

rekte til A og B (blå streg), overskudsandele til H1 ApS og H2 ApS og en fast overskudsandel til K ApS (grønne streger). 

Sådanne en fordeling aftales som tidligere nævnt i overskudsbrøken, som ikke nødvendigvis følger ejerbrøken. 

 

Overskudsandelen til K ApS er der ikke tvivl om. K ApS skal blot have den ”faste” aftalte overskudsandel for at være 

komplementar for partnerselskab. Jf. ejerstrukturen er det rette indkomstmodtager H1 ApS og H2 ApS, da de har ejer-

andelene i partnerselskabet. A og B ejer ikke andele i partnerselskabet. Til trods for at A og B er forpligtet til at lægge 

deres fulde arbejdsindsats i partnerselskabet, er det stadig H1 ApS og H2 ApS som er rette indkomstmodtagere. Dette 

følger af nuværende praksis og af TfS199, 646 fra Østre Landsret. 

 

Et eksempel på ovenstående er et bindende svar50, hvor en række advokater drev virksomhed i et interessentskab gen-

nem advokaternes personligt ejede anpartsselskaber. Advokaterne havde tidligere fået udbetalt en del af overskuddet i 

form af løn fra interessentskabet, men en overskudsandel gik til anpartsselskaberne. Advokaterne ønskede det ændret, 

                                                           
50 SKM2011.155SR 
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således at advokaterne ikke længere fik løn fra interessentskabet, men at hele overskudsandelen gik til deres anparts-

selskaber, således at hver advokat herefter, bedre kunne disponere og bestemme deres personlige indkomst. 

 

Skatterådet bekræftede ovenstående konstruktion, således at der var anpartsselskaberne som skulle beskattes af over-

skuddet fra interessentskabet. Endvidere bekræftede Skatterådet at det er uden betydning, om interessentskabet blev 

omdannet til et partnerselskab. 

 

I et andet bindende svar51, er konklusionen nogenlunde den samme, der har Skatterådet blot ladet en ”lem” stå åben. 

Her blevet det spurgt om en planlagt omdannelse af et aktieselskab til et partnerselskab kunne ske efter samme struktur 

jf. figuren overfor. Skatterådet bekræftede igen konstruktionen, at det samlede overskudsandel kan tilfalde aktionærer 

også selvom det er kapitalselskaber. Skatterådet anførte dog at: 

 

”Såfremt at overskudsandelen kommer til at indeholde lønlignende elementer, som ikke har den fornødne sammenhæng 

med den faktiske drift og det realiserede driftsresultat, vil besvarelsen for denne del være anderledes, da ejerselskaber-

ne ikke umiddelbart kan anses for rette indkomstmodtager af denne andel”. 

 

I samme svar bekræftes det, at eventuelle personlige aktionærer (i ovenstående eksempel aktionær A og B) frit kan 

bestemme, hvor stor en del af H1 ApS og H2 ApS’s overskudsandel, der kan udbetales som løn til A og B og henholds-

vis hvor meget der kan opspares i partnerselskabet. Det er i fuld overensstemmelse med SKAT’s praksis om, ikke at 

fiksere løn fra et selskab til dets hovedanpartshaver. 

 

Et andet relevant spørgsmål er, at såfremt at A og B ikke modtager personlig løn direkte fra partnerselskabet, kan der så 

udbetales løn fra deres respektive holdingselskaber H1 ApS og H2 ApS. Svaret på dette ligger indirekte i ovenstående 

afsnit, at SKAT’s praksis er, at de ikke fikserer løn. Så svaret er ja, der kan godt udbetales løn fra H1 ApS og H2 ApS, 

det er blot op til A og B at beslutte dette. Alternativt kan A og B jo blot hæve udbytte fra deres holdingselskab. 

 

Det kan ud fra ovenstående udledes, at det står aktionærer helt frit for, hvordan de vil have deres indkomst. Jeg vil dog 

anbefale en ejerstruktur, hvor aktionæren selv direkte ejer aktier i partnerselskabet, grundet muligheden for anvendelse 

af virksomhedsordningen. Ovenstående afgørelse åbner op for stor fleksibilitet for hvordan aktionærer ønsker at struktu-

rer deres ”koncerner” samt hvordan der udbetales løn og overskudsandele. I praksis må det betyde at der skal helt eks-

tra ordinære situationer til, at SKAT vil underkende aftaler om overskudsfordelingen i mellem partnerselskaber, eventuel-

le ejerselskaber og fysiske personer som er aktionærer i partnerselskaber. 

 

                                                           
51 SKM2010.431SR 
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3.5.7 Underskud og begrænsning heraf 

Som omtalt er et partnerselskab skattemæssigt transparent og beskatning sker på aktionærniveau. Dette medfører at 

såvel overskud som underskud indgår i aktionærens opgørelse af den skattepligtige indkomst efter de almindelige regler 

i PSL såfremt aktionæren er en fysisk person. I underskudsituationer i partnerselskaber, hvor det maksimalt er ti ejere, 

må skattemyndighederne acceptere de aftaler som er indgået ejerne imellem, så længe at de er forretningsmæssige 

begrundet. En aftalt fordeling af underskud, berører ikke den enkelte aktionærs ret til den skattemæssige afskrivning på 

for eksempelvis driftsmidlerne. De skattemæssige afskrivninger beregnes som nævnt på baggrund af ejerbrøken sva-

rende til den del af partnerselskabets aktiver, som aktionæren ejer grundet den skattemæssige transparens. 

 

I praksis ses det ofte, at aktionærer påtager sig solidarisk hæftelse (kaution) udover deres indskud i partnerselskabet. En 

kaution opstår, når partnerselskabets kreditorer ønsker ekstra sikkerhed for deres tilgodehavende hos partnerselskabet. 

I praksis er det som oftest bankforbindelsen som stiller dette krav, såfremt de ikke kan få sikkerhed på anden vis. Bliver 

en kaution aktuel og kan en aktionær ikke betale sin andel af kreditorens krav, betyder det at de øvrige aktionærer skal 

betale for den aktionær som ikke kunne betale sit krav. Der opstår herved en regreskrav imellem aktionærerne. Viser det 

sig efterfølgende, at regreskravet er uerholdeligt, vil tabet skattemæssigt blive anset som tab på en fordring, som er 

fradragsberettiget. Tabet kun fradragsberettiget såfremt det ikke er opstået mellem nærtstående familiemedlemmer og 

lign. eller koncernforbundne selskaber (hvilket som bekendt også gælder for aktieselskaber)52. 

 

Det skal dog fremhæves, at såfremt en aftale ændres omkring underskudsfordeling for et nødlidende partnerselskab 

som er nær konkurs, opløsning eller en aktionærs udtræden, kan SKAT i sådanne en situation have mulighed for at 

underkende aftalen. Dette kan begrundes i et ønske om, at konvertere en aktionærs ikke fradragsberettigede regreskrav 

til en fradragsberettiget underskudsandel. Der er dog ingen praksis eller domme for dette endnu, men blot en antagelse. 

 

Underskudssituationer i partnerselskaber er mere fordelagtige i forhold til hvis underskuddet var opstået i et aktiesel-

skab, set i et skattemæssigt perspektiv. Det skyldes, at underskud i et aktieselskab blot kan akkumuleres op og gemmes 

indtil der opstår overskud i aktieselskabet. Såfremt aktieselskabet ikke på noget tidspunkt opnår overskud og må lukkes, 

går underskuddene tabt og har derved ingen værdi for aktionærerne. 

 

Såfremt der maksimalt er ti ejere i partnerselskabet, kan den enkelte aktionær i underskudssituationer fratrække sin 

andel i sin personlige indkomstopgørelse og anvender derfor underskuddet mere aktivt (forudsat der er anden indkomst), 

da der således ingen skattebetaling. Skrevet på en anden måde, kan underskud i partnerselskaber veksles til cash, 

såfremt at underskudsbegrænsningsreglerne overholdes. 

 

                                                           
52 KGL § 14 og § 4 
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Underskudsbegrænsningsregler gælder som følge af den enkeltes aktionærs begrænsede hæftelse overfor kreditorer. 

Princippet i reglen, som ikke er vedtaget ved lov men af langvarig praksis53 er, at en aktionær ikke kan fradrage et større 

beløb end svarende til den til aktien hørende hæftelse. Beløbet opgøres på en fradragskonto, hvor underskud kun kan 

fratrækkes i det omfang at fradragskontoen er positiv. For en nærmere beskrivelse af henvises til JV 2012-1, C.C.3.3.4. I 

hovedtræk kan fradragskontoen opgøres således54:  

 

Beløb som aktionæren har betalt for aktierne 

+  Aktionærens eventuelle yderligere medhæftelse som selvskyldnerkautionist for selskabsgæld 

+ Aktionærens andel af overskud som forbliver i selskabet som egenkapital 

- Andel i underskud fratrukket i aktionærens skattepligtige indkomst 

 

Aktionærens eventuelle selvskyldnerkaution kan alene medregnes, såfremt forpligtelsen påhviler aktionæren og der ikke 

er regres til andre deltagere. Dette gælder også hvis regres alene kan rettes mod komplementaren uden større formue 

og regreskravet reelt er uden økonomisk betydning. Såfremt aktionæren har kaution for partnerselskabets forpligtelser, 

er det vigtigt at aktionæren udtrykkeligt fraskriver sig regres overfor komplementaren. Underskud som ikke er fratrukket 

som følge af reglerne for fradragskonto er personligt og kan ikke overdrages til en ny aktionær. 

 

3.5.7.1 Anpartsreglerne 

Kun fysiske personer kan blive omfattet af ”anpartsreglerne”55, da PSL regler ikke finder anvendelse på juridiske perso-

ner. Anpartsreglerne skal ses i forlængelse af fradragskontoreglerne, da SKAT ikke accepterer ”oppustede” selskabspro-

jekter med store skattefordele til følge for aktionærerne. Anpartsselskabsreglerne finder anvendelse på deltagere, som 

deltager i følgende virksomheder56: 

 

• Selvstændig erhvervsvirksomhed med flere end ti ejere, 

• Selvstændig erhvervsvirksomhed med juletræer m.v., med flere end to personlige ejere, 

• Udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antal ejere, 

 

og som ikke deltager i driften af virksomheden i væsentligt omfang. For at deltage i væsentligt omfang, betyder dette en 

personlig arbejdsindsats på mindst 50 timer om måneden57. Et partnerselskab og dets fysiske aktionærer, vil som følge 

af den skattemæssige transparens for partnerselskabet, være omfattet af reglerne. Aktionærerne skal være opmærk-

somme på dette, såfremt at antallet af aktionærer overstiger ti og de ikke deltager i væsentligt omfang i driften. Det vil 

altid være den enkelte aktionær som kan blive omfattet af reglerne og ikke selve partnerselskabet. 
                                                           
53 TSS-cirkulære 1990-1 
54 Partnerselskaber, 1. udgave, Karnov Group Denmark A/S, Jan Børjesson m.fl., side 96 m. 
55 Vedtaget ved Lov nr. 388 af 7. juni 1989 
56 PSL § 4 stk. 1 nr. 10 og 12 
57 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1921984&chk=206521&layout=353121  
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De skattemæssige konsekvenser ved at blive omfattet af reglerne er, at eventuelle underskud ikke kan modregnes i 

aktionærens øvrige indkomst, men kun fradrages i et fremtidigt overskud fra samme partnerselskab som har bidraget 

med underskuddet. Er man omfattet af anpartsreglerne er fordelen at overskud ”kun” beskattes som kapitalindskud, dvs. 

en maksimal beskatning på ca. 33% i 2012. Ulempen ved at falde ind under ordningen er, at underskud ikke kan fradra-

ges, at aktierne i partnerselskabet ikke kan indgå i virksomhedsordningen og dermed få de fordele som der er i denne 

ordning. De aktionærer som er omfattet af anpartsreglerne skal desuden udarbejde et fælles skatteregnskab58, som skal 

indsendes til SKAT. 

 

3.5.8 Ændring i ejerkredsen 

Når selskaber opnår en vis størrelse, opleves der ofte løbende ændringer i ejerkredsen, dvs. for partnerselskaber i 

kommanditistkredsen. Dette forekommer både for såvel veldrevne selskaber, som for mindre velfungerende selskaber. 

De typiske eksempler på aktionærændringer er i forbindelse med generationsskifte, uenighed blandt ejerne, indtræden 

af nøglemedarbejdere eller noget helt fjerde. 

 

Ved ind- og udtræden i et traditionelt aktieselskab betyder det, at den udtrædende aktionær sælger sine aktier til en 

beregnet kurs og den indtrædende køber aktierne til en beregnet kurs. Beskatningen for den udtrædende aktionær op-

gøres ganske simpelt ved at fratrække anskaffelsessum fra salgsprisen efter ABL almindelige regler. Avance ved salg af 

unoterede aktier bliver beskattet på samme måde som de børsnoterede aktier, dvs. som aktieindkomst med en skatte-

procent på 27/42%. Realiseret tab på unoterede aktier kan fradrages direkte i det år, hvor aktierne er solgt. Et tab giver 

en skattemæssig fradragsværdi i anden indkomst på mellem 27/42% i året, hvor tabet realiseres. Disse regler er også 

gældende for partnerselskaber. Er aktionæren et holdingselskab med en ejerandel på over 10% er avance/tab skattefrit. 

 

I og med et partnerselskab er skattemæssig transparent, medfører det at de aktionærer som ejer kapitalandele i partner-

selskabet, skattemæssigt anses for ejere af en i forhold til deres ejerandel svarende andel af bruttoaktiver og bruttopas-

siver. Partnerselskabet ejer således i skattemæssigt henseende ingen aktiver eller passiver. I praksis medfører det, at 

hver enkelt aktionær skattemæssigt ejer eksempelvis driftsmidlerne i forhold til den ideelle ejerandel, som i øvrigt be-

nævnes som ejerbrøken i et partnerselskab. Det betyder, at køber partnerselskabet en maskine til kr. 100.000 og er der 

fire aktionærer med en ejerbrøk på ¼ (25%) til hver, har de skattemæssigt hver en anskaffelsessum på aktivet på kr. 

25.000, som de kan afskrive på efter gældende regler59. Et eksempel på hvordan ejerbrøken kan opgøres illustreres 

nedenfor. Eksemplet er både hvor komplementaren er med og uden ejerandele: 

 

                                                           
58 LL § 29 
59 Maksimalt 25% saldoafskrivning, jf. AL § §§ 5 B og 5 C 
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Aktionær
A

Aktionær
B

Aktionær
C

Aktionær
D

Komple-
mentar

I alt

Selskabskapital t.kr. 100 200 300 400 0 1.000

Ejerbrøk (K u/andel) 10% 20% 30% 40% 0% 100%

Ejerbrøk (K m/andel) 8% 16% 24% 32% 20% 100%

Figur 14, Kilde: Egen tilvirkning  

 

Som tidligere nævnt skal det igen fremhæves, at ejerbrøken ikke nødvendigvis er styrende for resultatfordelingen mel-

lem aktionærer. Det kan aftales fuldstændig uafhængigt heraf i særskilte aftaler. 

 

I medfør af, at aktionærerne er de ideelle ejere af aktiver og passiver i partnerselskabet, vil enhver ændring i aktionærer-

nes ejerbrøk medføre, at de og kun de aktionærer, som har fået ændret deres ejerbrøk skattemæssigt har erhvervet eller 

afstået aktiver og passiver. Dette gælder ubetinget og uanset om aktionærens ændrede ejerbrøk skyldes andre aktionæ-

rers dispositioner. 

 

Dette er en logisk, men klar ulempe for partnerselskabers aktionærer, at ovenstående beregning af avancer og tab skal 

ske når der er ændring i ejerbrøken. Det skyldes at opgørelserne kan være relativt komplicerede, især hvis der er flere 

ændringer i løbet af et indkomstår. 

 

De skattemæssige konsekvenser ved ind- og udtræden sker altid med udgangspunkt i størrelsen af ejerbrøken før og 

efter ændringen i aktionærkredsen. Det betyder, at en aktionær som får ændret sin ejerbrøk ”ufrivilligt” i et indkomstår, 

kan få ændret sin personlige indkomst væsentligt, da dennes skattemæssige afskrivninger ændres og eventuelle ufrivilli-

ge avancer på f.eks. goodwill vil komme til beskatning det pågældende indkomstår. Dette illustreres senere afsnittet. 

 

I praksis ses det som oftest, at den indtrædende aktionær køber aktier ved en kapitalforhøjelse, køb af selskabets egne 

aktier eller køber aktierne fra en eller flere udtrædende aktionærer. Er der en aktionær som vil udtræde, sker det om-

vendte som ved en indtræden. Sker der en ”direkte udskiftning”, dvs. en indtrædende aktionær køber alle aktierne af den 

udtrædende aktionær, har det ikke skattemæssige konsekvenser for de øvrige aktionærer, da ejerbrøken er uændret for 

dem. Sælger den udtrædende aktionær derimod sine aktier til partnerselskabet først (så det får egne aktier) og køber 

den indtrædende aktionær efterfølgende aktierne fra partnerselskabet, er der sket ændring i ejerbrøken, kun midlertidigt, 

men ændringen har været der. Der vil således skulle opgøres avancer og tab for øvrige aktionærer, da der er sket er-

hvervelse og afståelse af partnerselskabets aktiver og passiver. Dette kaldes for en ”indirekte udskiftning”. I praksis vil 

man derfor typisk sælge aktierne til komplementarer eller lignende, som herefter kan sælge ud igen uden det påvirker de 

øvrige aktionærer. 
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De skattemæssige konsekvenser for den enkelte aktionær i forbindelse med indtræden af en ny aktionær ved en kapital-

forhøjelse ser grafisk således ud60: 

 

Aktionær
A

Aktionær
B

Aktionær
C

Aktionær
D

Aktionær
E

I alt

Selskabskapital t.kr. 
før kapitalforhøjelse 100 200 350 350 0 1.000

Ejerbrøk før 
kapitalforhøjelse 10,0% 20,0% 35,0% 35,0% 0,0% 100%

Selskabskapital t.kr. 
efter kapitalforhøjelse 100 200 350 350 500 1.500

Ejerbrøk efter 
kapitalforhøjelse 6,7% 13,3% 23,3% 23,3% 33,3% 100%

Ændring i ejerbrøk -3,3% -6,7% -11,7% -11,7% 33,3%

Figur 15, Kilde: Egen tilvirkning  

 

I eksemplet forudsættes det at komplementaren er uden ejerandele og ikke modtager nogle resultatandele. Der er derfor 

ikke medtaget nogen komplementar, som i det foregående illustrative eksempel. Som det fremgår af figuren, nytegner 

Aktionær E aktier i partnerselskabet ved en kapitalforhøjelse for t.kr. 500. Han får hermed en ejerbrøk på 33,3%. Aktio-

nærerne A, B, C og D afstår tilsammen 33,3% af partnerselskabets aktiver og passiver, se fordeling i figuren. Aktionær E 

afstår samtidig med indtræden 66,7% (100-33,3%) af de aktiver og passiver  som E har tilført partnerselskabet. 

 

For at kunne opgøre den enkelte aktionærs skattepligtige indkomst og skattemæssige afskrivningsgrundlag er følgende 

handelsværdier i partnerselskabets balance opgjort til følgende før Aktionærs E’s indtræden. 

 

Alle tal er i t.kr.

Goodwill 5.000 Egenkapital 4.000
Driftsmidler 2.000 Kreditinstitutter i øvrigt 3.000
Debitorer 1.500 Kreditorer 2.500
Andre tilgodehavender 500 Anden gæld 500
Likvider 1.000

Aktiver i alt 10.000 Passiver i alt 10.000

Aktiver Passiver

Balance 31. december 2012 - Partnerselskab

Figur 16, Kilde: Egen tilvirkning  

 

Aktionær E indskyder følgende aktiver og passiver ved indtræden i partnerselskabet og kapitalforhøjelsen: 

                                                           
60 Partnerselskaber, 1. udgave, Karnov Group Denmark A/S, Jan Børjesson m.fl. 
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Alle tal er i t.kr.

Goodwill 2.000 Egenkapital 500
Driftsmidler 500 Kreditorer 1.900

Anden gæld 100

Aktiver i alt 2.500 Passiver i alt 2.500

Balance 31. december 2012 - Aktionær E

Aktiver Passiver

Figur 17, Kilde: Egen tilvirkning  

 

For at illustrere de skattemæssige konsekvenser ved aktionær E’s indtræden, kan aktionær B’s skattepligtige indkomst 

opgøres således: 

t.kr.
Afskrivnings-
grundlag

Indkomst

Goodwill:

Afskrivningsgrundlag før E's indskud (forudsat) 1.500
Afgang 6,7%  (til E) -100 -100

Saldo goodwill 1.400
Salgssum 6,7%  af 5.000 333
Tilgang goodwill fra E, 13,3% af 2.000 267

Afskrivningsgrundlag før årets afskrivninger 1.667

Driftsmidler:

Driftsmiddelsaldo før E's indskud (forudsat) 500
Afgang 6,7%  (til E) -33 -33
Salgssum, 6,7% af 2.000 133
Tilgang driftsmidler fra E, 13,3%  af 2.000 67

Afskrivningsgrundlag før årets afskrivninger 533

I alt 333

Figur 18, Kilde: Egen tilvirkning  

 

Aktionær B’s skattepligtige indkomst forøges i med t.kr. 333, som denne skal svare skat af avancen i realisationsåret61 

og kan således blive likviditetsmæssig tung at løfte skattebyrden af. Som følge af årets netto tilgang, er B’s nye afskriv-

ningsgrundlag steget med t.kr. 200, som afskrives efter de almindelige afskrivningsregler i AL. Ovenstående eksempel 

skal således beregnes for alle aktionærer, som har fået ændret ejerbrøken som i dette tilfælde er både aktionær A, B, C 

og D. Desuden er det ikke ualmindeligt, at der sker flere ind- og udtrædelser i løbet af året. Det kan derfor blive relativt 

kompliceret og ikke mindst omkostningsmæssigt dyrt for ejerne i form af revisorhonorarer at have en struktur hvor 

driftsmidler mv. ejes af partnerselskabet. I næste afsnit vil være et forslag til hvordan dette problem kan undgås. 

 

                                                           
61 AL § 9 
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Også for den indtrædende aktionær E skal ovenstående opgørelse laves, da denne også handler goodwill og driftsmid-

ler i forbindelse med indtræden. Dette kan også komme til at koste E skattebetaling alt afhængig af værdierne som sky-

des ind og dem som erhverves. Dette forhold behandles ikke yderligere i afhandlingen, da princippet som i ovenstående 

figur er den samme. Var der blot sket en kontant kapitalforhøjelse fra E’s side, skulle opgørelsen ikke laves for E da 

denne blot får nogle anskaffelsessummer som kan afskrives løbende efter AL. 

 

3.5.9 Ændring i ejerkredsen, partnerselskabsstruktur 

I forbindelse med nystiftelse af et partnerselskab og dets komplementar, kan aktionærerne overveje, at komplementaren 

oprettes (uden ejerandele i partnerselskabet) som et aktieselskab eller anpartsselskab. Mellem komplementaren og 

partnerselskabet etableres en ”forpagtningsløsning”, hvor komplementaren erhverver de anlægsaktiver herunder drifts-

midler, driftsinventar, bygninger mv., som partnerselskabet har behov for, for at kunne drive virksomhed. Fra partnersel-

skabet betales der en løbende leje til komplementaren for leje af anlægsaktiverne. Der henvises til afsnit ” Skatteretlige 

konsekvenser ved kapitalforhøjelse” figur 3 for en illustrativ visning. 

 

Ved at benytte denne struktur, er det relativt simpelt når der sker udskiftning af aktionærerne, da der ikke er nogle skat-

temæssig opgørelse for aktionærerne. Komplementaren ejer driftsmidler og derved retten til de skattemæssige afskriv-

ninger, da komplementaren er en selvstændig juridisk enhed. Ved udskiftning af aktionærer skal der således ”blot” laves 

en indre værdi opgørelse af partnerselskabet, såfremt der eksempelvis er tale om en revisionsvirksomhed hvor princip-

pet ”nøgen ind og nøgen ud” skattemæssigt er accepteret. 

 

3.6 Fordele og ulemper 

Et partnerselskab kombinerer det bedste fra selskabskategorierne personselskab og kapitalselskab. Begge selskabsty-

per har hver deres kendetegn, muligheder og ulemper. Grundet den skatteretlige transparens et partnerselskab har i 

forhold til aktieselskabet, opdeles fordele og ulemper op i selskabsretligt og skatteretligt. Som beskrevet kræver et part-

nerselskab en komplementar, denne tages med i betragtningerne i skemaet nedenfor (Kilde: Egen tilvirkning), hvor kom-

plementaren anses som et anpartsselskab. De skatteretlige muligheder og fordele gennemgås nærmere i kapitel 5. 

 
Fordele Ulemper 

Selskabsretligt 
Kapitalejer hæfter begrænset. Eventuel kaution for P/S 
giver fradrag. 

Teoretisk begrænset hæftelse, såfremt banken ofte 
kræver personlig kautionserklæring. 

Fleksibel virksomhedsform, hvis der skal ændres i 
ejerstrukturen. Nemt at optage nye partnere. 

Kapitalkrav, kapitalen skal finansieres fra stifterens pri-
vate økonomi. 

Mulighed for udbytte via komplementarselskab. 
 

Kapitalejer skal indskyde t.kr. 80 ekstra i komplementar-
selskab ApS, betyder større tab ved konkurs. 

Stiftelsen foretages på samme måde som for et aktie-
selskab. 

Formalia ved opstart kan virke tunge ift. aktieselskab, 
f.eks. ejeraftale, vedtægter og øvrige tilpasninger mv.. 

Selskabsformen er meget anvendt inden for EU. Selskabsform ikke så velanset fra kreditors synspunkt. 
Ingen revisionspligt. Regnskaber offentliggøres. 
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Mulighed for lovligt kapitalejerlån, hvis selskabsstruktur 
er korrekt. 

Kommanditister skal indbetale indskuddet (selskabska-
pitalen). 

Partnerselskabets regelsæt er velkendt, da den følger 
SL, med de nødvendige tilpasninger. 

Rådgivers manglende kendskab til VSO og partnersel-
skabsformen. 

Skatteretligt 
Fuldt fradrag for renter i personlig indkomst ved anven-
delse af VSO. 

Kompliceret ved ind- og udtrædelse af partnerne, hvis 
selskabet ejer eks. driftsmidler, goodwill mv.. 

Underskud kan fratrækkes i øvrig indkomst. Kortere skattekredittid ift. aktieselskab. 
Mulighed for den enkelte partner for at optimere sin 
indkomst via VSO (individuel skattedisponering) 

Mere kompliceret skatteberegning, som ofte kræver 
revisors assistance. 

Lav a/c virksomhedsskat på opsparet overskud i VSO 
på 25%. 

Svært altid at overskue de skattemæssige konsekvenser 
af dispositioner i partnerselskabet. 

Mulighed for a/c udlodning af overskud fra partnersel-
skab uden regnskabsopgørelser. 

Ingen mulighed for at investere i aktier, da det er lig en 
hævning. 

Kapitalejer er selvstændigt erhvervsdrivende. Mulighed 
for VSO, fri bil, fri telefon, fradrag for driftsmæssige 
omk., indskud af privat gæld i VSO mv.. 

Høj beskatning ved virksomhedssalg, hvis store mer-
værdier på aktiverne (f.eks. ejendomme). Kan undgås 
ved omdannelse til A/S eller ApS. 

Ingen tab af underskud, modregnes straks i kapitaleje-
rens personlige indkomst. 

Ekstra omkostninger ved et komplementar selskab, da 
resultatet forringes. 

Aftalefrihed i forhold til overskudsdeling og stemmeret. 
Meget fleksibelt. 

a/c udlodning/vederlag til partnere endnu ikke tilladt og 
området er endnu usikkert. 

Aktiebesiddelser på over 10% er skattefri ved salg Aktiebesiddelser under 10% er skattepligtig ved salg 
Fleksibel for nye ejere, ”Nøgen ind og nøgen ud” skat-
temæssigt er accepteret. 

 

Lempeligere beskatning af kapitalindkomst de kommen-
de år (ned til ca. 42% i 2014) 

 

 
Det kan udledes at skemaet, at antallet og vægtningen af fordele er betydelige i forhold til at vælge aktieselskabet som 

virksomhedsform. De faktorer som jeg synes vægter tungest er at partnerselskabet er reguleret efter SL, muligheden for 

at optage nye partnere uden det nødvendigvis har skattemæssige konsekvenser for nuværende ejere er gode og nem-

me og ikke mindst muligheden for individuel skattedisponering og muligheden for anvendelse af VSO osv.. 

 

3.7 Delkonklusion 

Partnerselskabets anvendelse som selskabsform er i betydelig fremgang i forhold til tidligere. Dette skyldes til dels at de 

økonomiske rådgivere er ved at få øjnene op for de muligheder og den fleksibilitet et partnerskab besidder, men også at 

iværksætterne efterspørger alternativer til de traditionelle kapitalselskaber som anpartsselskabet og aktieselskabet. 

Partnerselskabet minder på rigtig mange områder om aktieselskabet, som er sammenligningsgrundlaget for afhandlin-

gen, både selskabsretligt og skatteretligt. De skatteretlige muligheder gennemgås dybere senere i afhandlingen. SL 

finder anvendelse på partnerselskabet med de nødvendige tilpasninger, hvilket gør at det er et meget gennemarbejdet 

og kendt regelsæt. Selv økonomiske rådgivere og ikke mindst erhvervsdrivende med en smule kendskab til den lov-

mæssige regulering, har mulighed for relativt hurtigt og nemt at sætte sig ind i lovgivningen. 

 

I forbindelse med stiftelsen af et partnerselskab, gælder stort set de samme krav som ved stiftelsen af et aktieselskab. 

Enkelte tilpasninger finder sted, herunder oplysninger om komplementarens navn og lignende. Partnerselskaber er des-
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uden pligtige og eneberettigede til i deres navn at benytte ordet »kommanditaktieselskab«, »partnerselskab« eller forkor-

telsen »P/S«. Vedtægterne er stort set også enslydende med et aktieselskabs, dog skal retsforholdet mellem komple-

mentarer og kommanditisterne beskrives jf. SL § 360 stk. 2. Indbetalingen af partnerselskabets selskabskapital kan ske 

på samme måde som i et aktieselskab, hvor mindst 25% af kapitalen, dvs. kr. 125.000 skal indbetales. Kapitalforhøjel-

ser- og nedsættelser sker på samme måde som i aktieselskabet, dog med det in mente at det kan få skattemæssige 

konsekvenser for kapitalejerne, da et partnerselskab er skattemæssigt transparent. De skattemæssige konsekvenser 

fremkommer, hvis ejernes hidtidige ejerandel ændres i forbindelse med kapitalforhøjelsen eller nedsættelsen, hvilket 

ikke er så hensigtsmæssigt. De væsentligste skattemæssige konsekvenser kan dog undgås, såfremt at selskabsstruktu-

ren bliver lavet korrekt. Det betyder at alle driftsmidler, goodwill og lignende placeres i komplementarselskabet, således 

der ikke er nogle skattemæssige aktiver i partnerselskabet. 

 

Kapitalejerlån er ulovligt i partnerselskaber ligesom i aktieselskaber. Dette kan dog endnu omgås såfremt der etableres 

konstruktioner som muliggør dette. Det må dog formodes, at det ikke er det egentlige formål med at drive virksomhed, 

men muligheden for omgåelse er der. 

 

Til forskel fra aktieselskabet skal et partnerselskab have en komplementar, som hæfter for dets gæld. Som følge heraf, 

er komplementarer tillagt særlige forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Dette betyder i praksis ikke det store, 

såfremt ejerkredsen af partnerselskabet er de samme som ejerne af komplementarselskabet. Kreditor bør også tage i 

mod partnerselskabsformen, da selskabskapitalen er mindst den samme som i et aktieselskab, hvis ikke større pga. 

komplementarer typisk er et anpartsselskab med kr. 80.000 i selskabskapital og som hæfter med hele dets formue for 

partnerselskabets forpligtelser. Selskabskapitalen er hermed som minimum kr. 580.000. 

 

Selskabsretligt er der ikke store nævneværdige forskelle på de to selskabsformer, som bør afholde den erhvervsdriven-

de fra vælge den endnu lidt mere utraditionelle partnerselskabsform. Der er enkelte tilpasninger og strukturelle forhold 

som krævet lidt ekstra ”benarbejde” i starten, i form at lidt ekstra rådgivningsomkostninger hos revisor og advokat. 

 

Skatteretligt adskiller partnerselskabet sig væsentligt fra aktieselskabet, da det ikke er omfattet af SEL. Beskatningen af 

deltageren sker derfor på ejerniveau grundet den skattemæssige transparens. Dette giver partnerne en betydelig fordel, 

da de får status som selvstændig erhvervsdrivende frem for lønmodtager som de normalt er i aktieselskabet. Ved at 

være selvstændig erhvervsdrivende kan VSL’s regler anvendes, hvilket er en stor fordel. I partnerselskabet gives der 

mulighed for skævdeling af resultatet i forhold til ejerandele via ejer/partneraftaler. Det giver stor fleksibilitet og valgmu-

ligheder for hvordan resultatfordelingen skal være. 

 

Skatteretligt er det endnu ikke accepteret at udlodde a/c overskud, hvilket betyder at partnerne første år skal indskyde 

de forventede hævninger i partnerselskabet primo regnskabet året eller leve på en privat kassekredit første år, således 



Cand.merc.aud 2013 Partnerselskabet ”Den oversete selskabsform”  Simon Nielsen 
 

Side 49 af 77 
 

at mellemregning med partnerselskabet altid står som et partner tilgodehavende ellers ryger vi ud i ulovligt kapitalejerlån 

og de skatteretlige konsekvenser det kan få. 

 

Partnerselskabet er langt mere fleksibelt og attraktivt i forbindelse med optagelse af nye partnere eller medarbejder i 

forhold til aktieselskabet. De skattemæssige opgørelser kan være omfattende såfremt at partnerselskabet ejer mange og 

væsentlige aktiver, hvilket kan betyde lige så store skattemæssige konsekvenser for de nuværende ejere som hvis sel-

skabsformen var et aktieselskab. Er aktiverne imidlertid lagt uden for partnerselskabet, kan det være simpelt optage nye 

ejere. Goodwillrapporten giver visse virksomhedstyper mulighed for, at optage nye ejere uden betaling for goodwill, efter 

”nøgen ind og nøgen ud” princippet, som skattemæssigt er accepteret. Dette er en væsentlig fordel for de nuværende 

som nye ejere, da det skattemæssigt og likviditetsmæssigt gør det langt mere fleksibelt. Ønsker virksomheden at fast-

holde nøglemedarbejdere, er partnerselskabet også ideelt, da der er mulighed for at medarbejdere køber en lille andel af 

partnerselskab og de blot får samme løn (vederlag), grundet fleksibiliteten med partneraftaler. Desuden får medarbejde-

ren mulighed for at anvende VSL, hvilket kan medføre store fordele for medarbejderen og ikke medfører større omkost-

ninger for partnerselskabet. 

 

Skatteretligt er der stor forskel på partnerselskabet og aktieselskabet, da partnerselskabet kombinerer det bedste fra to 

verdener, i form af selskabsretlige regler og begrænset hæftelse for kommanditisterne kombineret med fuldstændig 

individuel skattedisponering og VSL’s muligheder. De skattemæssige perspektiver bør således være en af de væsentlig-

ste begrundelser for at vælge partnerselskabet. De kommende afsnit beskriver mere dybdegående de skattemæssige 

forhold og muligheder, det at være selvstændig erhvervsdrivende giver. 
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4. Virksomhedsskatteordningen (VSO) 

Et partnerselskabs skattemæssige transparens medfører som nævnt, at beskatning sker på aktionær/ejer niveau på 

baggrund af overskudsandelen og ikke de foretagne hævningerne i partnerselskabet. Det betyder, at hvis der indtræder 

en ny aktionær, eksempelvis en medarbejder som virksomheden strategisk finder vigtig, vil denne gå fra at være almin-

delig lønmodtager til at blive selvstændig erhvervsdrivende. Dette statusskifte giver en lang række ændringer for den nye 

aktionær i forhold til de skattemæssige forhold denne tidligere har været vant til. Hvor personen tidligere fik en lønseddel 

hver måned og virksomheden var indeholdelsespligtig af a-skat mv., skal dette ikke længere gøres, da aktionæren nu 

skal beskattes af sin resultatandel eller det aftalte vederlag, som vil fremgå af aftalen. 

 

For lønmodtagere anvendes PSL’s regler og reguleringer. Med status som selvstændig erhvervsdrivende giver det en 

række muligheder og væsentlige fordele, da de har mulighed for at vælge mellem beskatning efter virksomhedsskatte-

ordningen (virksomhedsskatteloven), kapitalafkastordningen (behandles ikke i denne afhandling) eller PSL. Denne valg-

frihed, er et af de væsentligste motiver til at drive virksomhed i partnerselskabsform, da aktionærerne har mulighed for 

individuel skattedisponering. 

 

Ejer en fysisk person en aktie i et partnerselskab, som driver erhvervsvirksomhed, kan personen vælge at lade over- og 

underskud heraf indgå i VSO. VSO kan dog ikke anvendes såfremt at aktien i partnerselskabet er omfattet af anparts-

reglerne jf. tidligere afsnit. 

 

Der henvises til bilag 7 for beskrivelse VSO’s elementer. 

 

4.1 Fordele og ulemper for PSL vs. VSO 

Nedenfor opsummeres de væsentligste fordele og ulemper for PSL og VSO (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Fordele PSL Ulemper PSL 

Simpelt regelsæt Ej fuldt fradrag erhvervsmæssige renter 
Den erhvervsdrivende kan selv lave sin selvangivelse = 
sparede omkostninger 

Ingen mulighed for resultatudjævning og skatteoptime-
ring 

Underskud kan udnyttes i anden indkomst og fremføres 
uden restriktioner 

 

Ingen opdeling af privat- og virksomhedsøkonomi  
Fordele VSO Ulemper VSO 

Fuldt fradrag for erhvervsmæssige renter også i AM-
grundlag 

Der betales AM-bidrag af renteindtægter 

Overskud som ikke hæves, beskattes med 25% virk-
somhedsskat 

VSO’s regler er komplicerede. Kræver ofte revisors 
assistance = omkostninger 

Mulighed for resultatudjævning og skatteoptimering Rentekorrektion 
I underskudssituationer godskrives og udbetales betalt 
virksomhedsskat 

Privatøkonomi og virksomhedsøkonomi skal være op-
delt 
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Underskud kan udnyttes i anden indkomst og fremføres 
uden restriktioner 

 

Mulighed for kapitalafkast = lavere beskatning  
Der opnås selskabslignende vilkår i forhold til beskat-
ningen 

 

Likviditetsmæssige fordele via skatteudskydelse  
Mulighed for indskud af privat gæld ved opstart, kan give 
skattemæssige fordele 

 

Rentekorrektion (skattemæssigt ugunstigt)  
 
 

Som det fremgår, er der betydelige fordele i at være selvstændigt erhvervsdrivende og blive beskattet efter VSO’s regler, 

frem for at være lønmodtager beskattet efter PSL’s regler. VSO giver den erhvervsdrivende mulighed for at blive beskat-

tet efter forhold, som minder om kapitalselskabers, der beskattes efter SEL. 

 

Er man nystartet erhvervsdrivende, skal man dog ikke ukritisk vælge VSL. De første indkomstår, skal virksomheden som 

oftest ”ind på markedet” for at opnå en stabil indtjening. De første indkomstår er der ofte underskud og der er her umid-

delbart ingen grund til at vælge VSO. Visse scenarier skal være til stede i virksomhedsøkonomien for at det kan svare 

sig at indgå i VSO. De mest grundlæggende scenarier som tyder på af VSO’s regler bør benyttes er: 

 

• Er resultatet i virksomheden ét indkomstår højere end hævningerne, er der mulighed for at spare op og herved 

udskyde skat. 

• Overskud som er væsentligt højere end topskattegrænsen 

• Er der overskud og er virksomhedens aktiver større end passiver, medfører det et positivt kapitalafkastgrund-

lag (kapitalafkast) og herved kan der opnås skattebesparelser. Hvis der i privatøkonomien er nettorenteudgifter 

er effekten størst. 

• Har virksomheden høje renteudgifter, vil VSO med fordel kunne anvendes frem for PSL, grundet 100% fradrag 

for renter i VSO. 

• Ved svingende resultater, kan der opnås skattebesparelser via resultatudjævning og skatteoptimering. 

 

Det der taler for anvendelse af PSL’s regler er hvis overskuddet svarer til det den erhvervsdrivende hæver i virksom-

hedsøkonomien. Følgende forudsætninger bør imidlertid være for øje: 

 

• Overskuddet ikke ligger væsentligt over topskattegrænsen 

• Få eller ingen renteudgifter 

• Overskuddet er indkomstår efter indkomstår på ca. samme niveau som i 1. pkt.  
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5. Præsentation af model 

I den kommende afsnit vil afhandlingens modelvirksomhed og regnskabsforudsætninger blive præsenteret. Som beskre-

vet indledningsvist, bunder valget af virksomhedsformen ofte i de skattemæssige og juridiske aspekter. De juridiske 

aspekter og motiver er gennemgået i de tidligere afsnit og berøres ikke yderligere. 

 

I de kommende afsnit vil fokus ligge på de skattemæssige aspekter for kapitalejerne, som vil blive beskrevet og gen-

nemgået i forhold til virksomhedsbeskrivelsen, regnskabsforudsætningerne samt et overordnet synspunkt. Modellen er 

valgt i afhandlingen for at illustrere, hvilken virksomhedsform som er mest optimal, set ud fra den skattemæssige syns-

vinkel. 

 

Der tages udgangspunkt i udarbejdede fiktive regnskaber for en periode på 5 år. De fulde regnskaber, specifikationer 

mv., kan ses på bilag 2, 3 og 4. Kun de vigtigste hovedtal og nøgletal inddrages skematisk i afhandlingen for overblik-

kets skyld og danner baggrund for den endelige konklusion. Regnskaberne bygger på de fiktive virksomheder ”All-

revision A/S”, ”All-revision Komplementar ApS” og ”All-revision P/S”. All-revision Komplementar ApS er komplementar-

selskab for All-revision P/S. 

 

5.1 Præsentation af virksomheder og nøglemedarbejder 

Virksomheden All-revision A/S og All-revision P/S er en og samme virksomhed, blot i forskellig selskabsform. Selskaber-

ne har samme ejerkreds, kapitalindskud, regnskabsmæssige udvikling osv.. Dette beskrives yderligere i kommende 

afsnit. All-revision’s formål er det samme, blot oprettet i aktieselskabsform og partnerselskabsform for sammenlignelig-

hedens skyld og for at kunne lave en præcis beregning på det endelige afkast efter skat, for de to selskabsformer imel-

lem. Som tidligere beskrevet under de juridiske aspekter, er det et krav at et partnerselskab har en komplementar, som 

har ubegrænset økonomisk hæftelse for partnerselskabet. Derfor indgår det samlede resultat og vurdering for partner-

selskab og komplementar selskabet under ét. Ejerstrukturen kan skitseres således: 

 

AktieselskabsformPartnerselskabsform

Figur 21, Kilde: Egen tilvirkning

A

K ApS

BA

B

All-revision P/S
Komplementar

50% 50%

50% 50%

Kommanditister

OverskudsandelResultatandel

UdbytteUdbytte
BA

All-revision A/S

50% 50%

Løn+udbytte

 

All-revision er et dansk statsautoriseret revisionsfirma beliggende i København, hvor virksomheden holder til i lejede 

lokaler. Selskabet er stiftet 1. januar 2012 af aktionær A og B. A og B er statsautoriserede revisorer, som begge tidligere 
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har været ansat som lønmodtagere hos PwC. De er begge enige om, at de kan drive et revisionskontor mere effektivt og 

rentabelt end PwC. De har derfor købt nogle af deres kunder fri fra deres tidligere arbejdsgiver og har derfor en betydelig 

kundeportefølje allerede fra den dag de stifter All-revision. 

 

All-revision har ansat 14 personer fra 1. januar 2012, hvor virksomheden opstarter. Over den 5-års periode som A og B 

ejer All-revision, har virksomheden gennemsnitligt haft 14 til 16 ansatte udover dem selv. 

 

Kundeporteføljen består af en række større og mindre kunder. De største kunder bidrager med 75% af den samlede 

omsætning og de mindre kunder for de resterende 25%. A og B tror på, at ungdommen er fremtiden og har derfor satset 

på en yngre medarbejderstab uden den store erfaring. De fleste ansatte er færdiguddannede HD (R), et par elever, tre 

cand.merc.aud. studerende, en færdiguddannet cand.merc.aud. og erfarne merkonomer. Da A og B selv er meget ude 

på kundebesøg og ikke selv altid kan varetage virksomhedens daglige drift og styre alle medarbejdere, har de udpeget 

den færdigt uddannede cand.merc.aud.’er, som virksomhedens nøglemedarbejder grundet personaleansvar, uddannel-

sesniveau og deres fremtidige forventninger til personen. Nøglemedarbejderen forkortes som C i den resterende del af 

afhandlingen. 

 

All-revision Komplementar ApS er komplementarselskab for All-revision P/S. Selskabet har ingen ansatte og fungerer 

kun som komplementar for partnerselskabet. A og B ejer virksomheden med hver 50% og modtager blot udbytte fra 

selskabet. Selskabet fungerer således som et holdingselskab  

 

C har været i revisionsbranchen i ca. 8 år hos PwC og er 30 år. A og B tog medarbejderen med sig fra PwC i forbindelse 

med etableringen af All-revision. A og B har udpeget C til at være ansvarlig for nogle af de yngre og mere uerfarne med-

arbejdere, herunder oplæring, daglig vejledning, videreudvikling mv.. De sætter en stor lid til at C udfører dette arbejde i 

en kvalitet, som de selv ville have gjort det. C’s løn fremgår særskilt i regnskabernes resultatopgørelse, af hensyn til 

afhandlingens videre besvarelse. 

 

5.2 Virksomhedens økonomiske udvikling 

Den økonomiske udvikling tager udgangspunkt i en femårig periode, startende 1. januar 2012 frem til 31. december 

2016. 31. december 2016 sælges All-revision til indre værdi til en tredje og ukendt part, dvs. egenkapitalen pr. 31. de-

cember 2016 efter udbytte, i alt t.kr. 500. 

 

Under normale markedsvilkår, vil en virksomhed som All-revision normalt ikke blive solgt kun til indre værdi. Dette be-

grundes med det betydelige indtjeningspotentiale og udvikling virksomheden har. Købere af virksomheden vil derfor 

normalt skulle betale et højere beløb end den bogførte værdi af virksomheden, i form af goodwill til ejerne A og B. Nøgen 

ind/nøgen ud princippet kan ikke anvendes i denne sammenhæng, fordi det er salg af hele virksomheden og ikke blot en 
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ind- og udtræden af partner. Goodwill avance vil være skattefri ved salg af aktier (holdingstruktur), men beskattes forelø-

big med 25% i VSO. Forhold behandles ikke yderligere i afhandlingen, da det ikke påvirker den endelig konklusion. 

 

All-revision er opbygget som et eksempel på en succesfuld virksomhed, som allerede fra år 1 til 5 oplever vækst i både 

omsætning og resultat før skat. Resultat før skat vækster i hele den femårige periode og er det samme i både aktiesel-

skabet og partnerselskabet, når der reguleres for løn til aktionær A og B i aktieselskabet og for resultatandel til komple-

mentarselskabet i partnerselskabet. Omkostningerne følger omsætningen og er også svagt stigende i takt med den 

stigende aktivitet. Der er valgt en femårig periode for at give afhandlingen et sammenligneligt grundlag og tilnærmelse af 

en samfundsrealistisk udvikling og situation. 

 

I aktieselskabet og komplementarselskabet, udloddes der udbytte op til bundgrænsen kr. 48.300 pr. person til 27% be-

skatning62. Ikke udloddet resultat overføres til næste år. Alt overført resultat udloddes via udbytte i 2016, hvor virksom-

hederne, som beskrevet handles til tredje part. 

 

I partnerselskabet overføres hele årets resultat til næste år og pengene bliver fysisk stående i partnerselskabet. Resulta-

tet beskattes hos A og B i den enkelte partners egen virksomhedsskatteordning. 

 

”Forskellen” på anvendelsen af årets resultat i henholdsvis aktieselskabet og partnerselskabet, har ingen betydning på 

det samlede afkast og vurderingen på valg af virksomhedsform set ud fra de skattemæssige aspekter og påvirker ikke 

konklusionen. 

 

5.3 Ledelsens fremtidsplaner 

Aktionær A og B som er de ultimative ejere af All-revision har fra stiftelsen af virksomheden haft i bagtankerne, at virk-

somhedsformen skal være fleksibel med hensyn mulighed til optagelse af nye medejere og muligheden for at kunne 

afhænde virksomheden på en simpel måde, da A og B er ved at være godt i årene. Desuden har A og B også vægtet, at 

da de ejer virksomheden ligeligt og lægger samme antal arbejdstimer, skal have samme dele resultatet 50/50. De vil ikke 

være afhængige af hvad den anden har af privat forbrug og derfor har behov for i bruttoindkomst (i modellens forudsæt-

ninger har de samme privatforbrug, hvilket beskrives i de kommende afsnit). 

 

Ultimo 2012 beslutter A og B, at de vil tilbyde C at bliver medejer af All-revision P/S. De vil tilbyde C et medejerskab på 

1%, hvor A og B hver sælger 0,5% til C til indre værdi pr. 1. januar 2013. Dette medfører at C skal betale i alt kr. 5.000 til 

A og B, for aktierne i All-revision P/S. SKAT har som tidligere beskrevet accepteret, at der handles uden goodwill. Der 

henvises til afsnittet ”Resultatfordeling mellem nærtstående parter” og Goodwill-rapporten side 25. Partnerselskaber er 

således perfekte selskabsform, i forhold til at optage nye partnere, i forhold til f.eks. aktieselskabsformen. 

                                                           
62 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568  
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Såfremt A og B vælger at etablere All-revision i aktieselskabsform, tilbydes C ikke muligheden for at købe aktier, da det 

ud fra et skattemæssigt perspektiv ikke har nogen væsentlig betydning for C, da en medejer kun kan få midler ud fra 

selskabet via lønudbetalinger eller udbytte. C kan ikke anvende VSO såfremt at han optages som partner i aktieselska-

bet. Udover at der ikke er noget større skattemæssige fordele for C, skal C desuden betale et relativt højt beløb for akti-

erne pga. der er opsparet resultat og C har ikke disse likvider. 

 

Alt i alt, vil et medejerskab af All-revision P/S for C, ikke betyde noget i forhold til dennes bruttoindkomst i perioden 2013 

- 2016 jf. regnskaberne. Løn og resultatandelen vil være den samme over perioden. A og B tilbyder således udelukken-

de C medejerandel i P/S’et, af de skattemæssige fordele som C vil kunne opnå og for at fastholde C i virksomheden. 

 

5.3.1 Partneraftale med C 

C er i 2012 lønansat i All-revision P/S. I forbindelse med indtræden i P/S’et overgår C fra at være lønmodtager til at være 

selvstændig i skattemæssigt henseende. Dette betyder, at P/S’et ikke længere skal foretage almindelige lønudbetalinger 

med indeholdelse af AM-bidrag og A-skat. C skal i stedet have et vederlag/resultatandel i overensstemmelse med den 

indgåede partneraftale med A og B. Jf. tidligere afsnit kan en partneraftale udarbejdes på fuldstændige frie vilkår i for-

hold til ejerandelen af partnerskabet, hvilket A, B og C har valgt. 

 

Partneraftalen i All-revision P/S går i al sin enkelthed ud på, at C skal erlægge de samme antal arbejdstimer pr. år, som 

en fuldtidsansat dvs. ca. 1.900 timer. C vil modtage et årligt vederlag for dette inkl. resultatandel (1%), som der ikke 

udarbejdes yderligere bilag på. Der henvises til afgrænsningen for forklaring af dette. Størrelsen på vederlaget i de en-

kelte år fremgår af regnskaberne i bilagene som ” Nøglemedarbejders løn (C)” og er således også et udtryk for den 

indkomst C skal beskattes af. 

 

5.4 Modellens opbygning 

Som beskrevet er det modelvirksomheden All-revision, som lægger grund til afhandlingens opbygning samt konklusion. 

De to valgte virksomhedsformer er: 

 

• Aktieselskab, beskattet efter SEL 

• Partnerselskab, beskattet efter VSO 

o Anpartsselskab. Komplementar for partnerselskabet, beskattet efter SEL 

 

Der udarbejdes regnskaber for alle tre selskaber for fem regnskabsår. Der udarbejdes ikke regnskab i 2017, da virksom-

heden sælges 31. december 2016, som tidligere beskrevet. Aktieselskabet og partnerselskabets regnskaber indeholder 

hoved- og nøgletal, resultatopgørelse, balance, noter samt skattemæssige specifikationer herunder avanceopgørelse 

ved salg. Anpartsselskabet indeholder kun resultatopgørelse, balance, noter samt skattemæssige specifikationer herun-
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der avanceopgørelse ved salg. De vigtigste hoved- og nøgletal som danner grundlaget for konklusionen fremhæves i 

afhandlingen. For øvrige beregninger, forudsætninger og specifikationer henvises der til bilagene. 

 

5.4.1 Fælles forudsætninger 

For at få et korrekt beslutnings- og konklusionsgrundlag for hvilken virksomhedsform som er mest optimal i bestemte 

situationer, er det vigtigt at forudsætningerne er de samme. Formålet med at sammenligne virksomhedsformerne er med 

hovedvægten på de skattemæssige fordele og ulemper ved den enkelte virksomhedsform. Den regnskabsmæssige 

udvikling i både aktieselskabet og partnerselskabet er derfor fuldstændig de samme og kan gengives således og genfin-

des i bilagene for regnskaberne på aktieselskabet og partnerselskabet. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Indekstal:

Omsætning 100% 120% 135% 140% 150%

Salgsomkostninger 100% 112% 112% 114% 120%

Personaleomkostninger 100% 107% 115% 120% 125%

Lokaleomkostninger 100% 112% 114% 116% 118%

Andre eksterne omkostninger 100% 112% 114% 116% 118%

Småanskaffelser 100% 112% 114% 116% 118%

Omsætningshastigheder i dage:

Debitorer 30 30 30 30 30

Kreditorer 30 30 30 30 30

Privatforbrug i alt aktionær A og B 1.000.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000

Privatforbrug i alt aktionær A 500.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

Privatforbrug i alt aktionær B 500.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000  
 

Som skrevet er de driftsøkonomiske forudsætninger de samme ved begge virksomhedsformer. Det eneste sted hvor de 

fraviger hinanden er ved resultat før skat, da disse afhænger af den valgte virksomhedsform og beskatningsforløb. 

 

Indekstal er reguleret i forhold til udviklingen i virksomheden samt aktiviteten. Privatforbruget er valgt at være den sam-

me for både A og B, for at gøre det sammenligneligt og overskueligt for læser. Det er valgt at lægge hævninger så høje, 

at de alle år overstiger grænsen for topskat, med den grundlæggende antagelse, at det er mest relevant at anvende 

VSO, når hævningerne overstiger denne grænse. 
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I forhold til de skattemæssige afskrivninger er det valgt skattemæssigt at afskrive maksimalt på driftsmidlerne med 

25%63. Der afskrives efter saldometoden og dette regelsæt er ens for både aktieselskabet som partnerselskabet. Regn-

skabsmæssigt er der valgt en levetid på 5 år på aktiverne. Disse afskrives lineært. Det forudsættes at alle anskaffelserne 

finder sted primo hvert regnskabsår, således der afskrives med 12 måneder på alle driftsmidlerne. 

 

Aktieselskabets regnskabsopbygning 

Aktieselskabet er stiftet med et kontant indskud på kr. 500.000, hvor A og B hver har indskudt 50% af dette beløb. A og 

B skal have samme nettoudbetaling for at få dækket deres privatforbrug jf. forudsætningerne. Dette kræver at de får 

samme bruttoløn og udbytte. Bruttolønomkostning for A og B fremgår at resultatopgørelsen. Der henvises til note 4 og 5 

i aktieselskabsregnskabet, hvor beregningen er foretaget. Som eksempel kan 2012 fremhæves, hvor der kræves et 

samlet privatforbrug på kr. 1.000.000. Dette kræver en bruttoløn på kr. 1.751.706 og et bruttoudbytte kr. 96.600. Denne 

fremgangsmåde benyttes i alle de øvrige fire regnskabsår for at dække privatforbruget, som er stigende over årene. 

 

I salgsåret 2016 udloddes alt overført resultat, således at det kun er den bundne aktiekapital som er tilbage. Salgsprisen 

er kr. 500.000, hvilket medfører at der ikke er nogen avance/tab på aktierne for A og B. 

 

Partnerselskabets og komplementarens regnskabsopbygning 

Et partnerselskab kræver, at der er en komplementar, som hæfter for selskabets forpligtelser. Det er i modellen valgt, at 

dette er et nystiftet anpartsselskab (K), som er stiftet med et kontant indskud på i alt kr. 80.000 fra A og B. Selskabskapi-

talen er indbetalt med kr. 40.000 fra hver. K er uden aktivitet og fungerer kun som komplementar for partnerselskabet. A 

og B ejer partnerselskabet personligt med hver 50%. K har ingen ejerandele i All-revision P/S. 

 

K modtager årligt kr. 142.133 fra partnerselskabet for at være komplementar. Andre eksterne omkostninger jf. regnska-

bet i K dækker over administrationsomkostninger. Resultatandelen fra partnerselskabet er skattepligtigt og resultat efter 

skat udgør således årligt kr. 96.600. A og B modtager hver kr. 48.300 i årligt udbytte fra K. Den modtagne udbytte indgår 

i behovet for at få dækket A og B’s privatforbrug. Udbyttebetalingen er den samme, uanset om de vælger aktieselska-

bets og partnerselskabsstrukturen. 

 

I salgsåret 2016 udloddes alt overført resultat, således at det kun er den bundne selskabskapital som er tilbage i K. 

Salgsprisen er kr. 80.000, hvilket medfører at der ikke er nogen avance/tab på anparterne for A og B. 

 

Partnerselskabet er i lighed med aktieselskabet stiftet med minimumskapitalen ved et kontant indskud på kr. 500.000. A 

og B hver har indskudt 50% af dette beløb af private midler. A og B modtager ikke løn fra partnerselskabet, men beskat-

tes af overskudsandelen, som er 50/50. Der er derfor til forskel for aktieselskabet, ikke nogen lønomkostning til A og B i 

                                                           
63 AL § 5 stk. 3 
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resultatopgørelsen. Resultatet er derfor kunstigt højere i partnerselskabet af denne grund. Resultatet er som følge af K’s 

resultatandel forringet med tilsvarende beløb, som er indtægt K. Resultatandelen til K er således omkostningsneutral, da 

det er en indtægt i K og en udgift i partnerselskabet. 

 

A og B beskattes begge efter virksomhedsskatteordning. De har begge valgt, ikke at overføre det løbende akkumulerede 

overskud (likvider) på deres egen VSO-bankkonto. De lader likviderne blive stående i partnerselskabet, da de mener at 

dette giver den bedste forrentning. Dette er også valgt for at øge sammenligneligheden mellem aktieselskabet og part-

nerselskabet. Den personlige indkomst for A og B er den samme som i aktieselskabet, da dette er den grundlæggende 

forudsætning for sammenligning med aktieselskabet. 

 

Det skal afslutningsvist fastslås at resultat før skat er det samme i aktieselskabet og partnerselskabet. Grunden til dette 

fremhæves i nedenstående skema, som er en sammenholdelse af de to regnskaber (se bilag) for perioden 2012 til 2016. 

 

Beløb i t.kr. P/S A/S Forskel

Resultat før renter 37.502.335 23.179.255 14.323.080

Resultat tillagt løn til aktionær 1 og 2 0 15.033.745 -15.033.745

Resultat tillagt resultatandel komplementar 710.665 0 710.665

Renteindtægter 185.000 185.000 0

Renteomkostninger 25.000 25.000 0

Årets resultat før skat 38.373.000 38.373.000 0
 

 

I salgsåret 2016 udloddes alt overført resultat, således at det kun er den bundne selskabskapital som er tilbage. Salgs-

prisen er kr. 500.000, hvilket medfører at der ikke er nogen avance eller tab for A og B. Når et partnerselskab afhændes 

er det nettoaktiverne som sælges og ikke aktierne som det er i et aktieselskab. 

 

5.4 Anvendte skattesatser og beløbsgrænser 

Der knytter sig skattemæssige og driftsmæssige forudsætninger til afhandlingen og for valg af virksomhedsformen ud fra 

et skattemæssigt perspektiv. I forhold til det skattemæssige, er det skattesatser og beløbsgrænser, som er fastsat i hen-

hold til lovgivningen. Der benyttes kun skattesatser og beløbsgrænser på 2012-niveau. Det vil sige, at de samme satser 

anvendes for alle fem regnskabsår i regneeksemplerne. Fordi det er valgt satser mv. på 2012-niveau, tages der ikke 

hensyn til eventuelle skattelettelser, der forventes/er indført i 2013 og frem. Nogle af dem kan vise sig at være ganske 

interessante for erhvervsdrivende, da det er skattelettelser og mulighed for udskydelse af skatten. 
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Der blev i forbindelse med indførelsen af ”Forårspakke 2.0” vedtaget 28. maj 2009 og den seneste skattereform indført 

følgende skattelettelser64: 

 

• Grænsen for topskat er sat op fra kr. 389.900 til kr. 421.000 efter AM-bidrag i 2013 og til kr. 441.100 i 201465 

• Beskæftigelsesfradraget er sat til 6,95% af AM-bidragspligtig indkomst, dog maksimalt 22.300 kr. 

• Loft over fradrag for indbetaling til ratepensioner på 50.000 kr. for selvstændige (fra 2016) 

• Kapitalpensionen er afskaffet fra 1. januar 2013 

• Alderspension er indført fra 1. januar 2013 

 

Medens ovenstående er vedtaget, forhandler regeringen desuden for tiden om yderligere ændringer i skatten i Danmark, 

kaldet ”Vækstplan DK”66. Regeringen fremlagde 26. februar 2013 sin plan for, hvordan den vil øge danske virksomhe-

ders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser og samtidig skabe 150.000 nye job inden 202067. Planen er interessant 

for både erhvervsdrivende, som har virksomhed i personligt regi, og for personer som har ejerandele i kapitalselskaber. 

De væsentligste skattemæssige ændringer for erhvervsdrivende er: 

 

• Sænkning af selskabsskatten fra 25% til 22% 

• Aktieindkomstskat forøges med 1%, fra 42% til 43% 

 

Sænkningen af selskabsskatten er selvfølgelig den mest interessant, da det alt andet lige vil betyde en lavere beskat-

ning af den sidst tjente krone. Som det fremgår af planen68, skal selskabsskatten sænkes gradvist over en kortere år-

række fra 25% til 22%. Det vil for All-revision A/S betyde en lavere selskabsskat fra 2014, hvis planen gennemføres. 

 

For All-revision P/S vil forslaget også få en betydning, da virksomhedsskatten (skattesatsen i VSO) også vil falde tilsva-

rende til 22%. Det vil betyde mulighed for højere opsparing i VSO og en større skatteudskydelse, hvilket er en fordel. 

Planen medfører dog ikke en lavere skat på sidst tjente krone. 

 

I forbindelse med sænkning af selskabsskatten, vil aktieindkomstskatten blive forøget med 1 procentenhed for udbytte 

og kursgevinster over progressionsgrænsen på 48.300 kr. (2013-niveau). Det sker for at sikre, at nedsættelse af sel-

skabsskatten ikke giver utilsigtede skattefordele til at udbetale aktieudbytte i stedet for løn. Ændringen af skatteprocen-

terne medfører at det fortsat er mere fordelagtigt at få lønudbetaling over topskattegrænsen frem for udbytte. Dette for-

slag blev dog ikke vedtaget69, hvorfor der henvises til afsnittet ”Perspektivering”. 

                                                           
64 http://www.kreston.dk/data/images/skatteinfo/for%C3%A5rspakke%202.0%20kreston.pdf  
65 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2064878  
66 http://www.skm.dk/public/dokumenter/presse/faktaark_vaekst.pdf  
67 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/02/26/112532.htm  
68 http://statsministeriet.dk/multimedia/v_kstplan_DK_st_rke_virksomheder_flere_job_web.pdf  
69 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/46792/artikel.html  
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Såfremt at ovenstående yderligere ændringer ikke indføres, betyder det blot en højere beskatning. I 2012 er det mest 

fordelagtigt for aktionærer at modtage løn til topskattegrænsen, herefter udbytte op til 48.300 pr. person og herefter løn 

til over topskattegrænsen. Dette skyldes at den effektive skatteprocent er lavere på topskat end ved udbytte over kr. 

48.300 pr. person. Nedenfor er udarbejdet en figur, som beregner den effektive skatteprocent i en gennemsnitskommu-

ne i 2012: 

 

Løn inkl. bundskat

Aktieindkomst kr. < 48.300

Løn inkl. topskat

Aktieindkomst kr. > 48.300

Figur 22, Kilde: Egen tilvirkning

56,5%

45,3%

55,4%

Udlodningsmetode Eff. beskatning 2012

41,6%

 

Skattesatser og beløbsgrænser 

I modellen er anvendt følgende skattesatser og beløbsgrænser, svarende til 2012-niveau for en gennemsnitskommune. I 

skatteberegningen, vil der ikke blive beregnet kirkeskat og beskæftigelsesfradrag. De anvendte satser ser således ud70: 

 
Beløbsgrænser   
Topskat  389.900 
Personfradrag  42.900 
   
Skattesatser   
Gennemsnitlig kommuneskat  24,92% 
Sundhedsbidrag  7,00% 
Bundskat  4,64% 
Topskat  15,00% 
Arbejdsmarkedsbidrag  8,00% 
   
Skatteloft eksl. arbejdsmarkedsbidrag  51,50% 
   
Udbytteskat (indtil kr. 48.300)  27,00% 
Udbytteskat (over kr. 48.300)  42,00% 
   
Selskabsskatteprocent  25,00% 
   
Afskrivningssatser:   
Regnskabsmæssigt  5 år 
Skattemæssigt  25,00% 

 
  

                                                           
70 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/1292.html  
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6. Partnerselskab vs. aktieselskab 

Som beskrevet i foregående afsnit, er forudsætningerne for regnskaberne for partnerselskabet og aktieselskabet fuld-

stændig de samme. Det er vigtigt at understrege, da det danner grundlag for afhandlingens endelige resultat og konklu-

sion. Regnskabsmæssigt er den styrende faktor at resultaterne er ens før skat, af den simple grund, at aktieselskabet er 

et selvstændigt skattesubjekt, som beskattes efter SEL og partnerselskab er skattemæssigt transparent og beskattes på 

ejer niveau. Resultat før skat for 2012 til 2016 udgør kr. 38.373.000. Der henvises til skema afsnit 5.4.1, hvor dette præ-

ciseres. Komplementarselskabet (K) for partnerselskabet anvendes udelukkende for at A og B kan modtage udbytte og 

udnytte progressionsgrænsen for lav udbyttebeskatning på 27%. 

 

K har administrationsomkostninger fra 2012 til 2016 på i alt t.kr. 67. Resultatet på koncernniveau (Partnerselskab+K) er 

således t.kr. 67 lavere end i aktieselskabet. Da den samlede skattebetaling danner grundlag for konklusionen, betyder 

det reelt set, at skattebetalingen er ”fiktivt” t.kr. 17 (25% af t.kr. 67) lavere i partnerselskabs konstruktionen. Grundet 

denne lave forskel og den ikke medfører nogen forrykning af konklusionen, medtages dette ikke i sammenligning. Havde 

sammenligning været foretaget på det samlede provenu opgørelse ville forholdet have været med og selvfølgelig været 

negativt for en partnerselskabskonstruktion, da der er yderligere omkostninger ved at have og drive et selskab mere (K). 

Dette er en ulempe ved partnerselskabskonstruktionen. 

 

For at se de fuldstændige regnskaber for selskaberne herunder skattemæssige specifikationer og beregninger henvises 

der til bilagene. Alle beregninger er foretaget i Microsoft Excel, hvad angår både regnskabsdelen som de skattemæssige 

beregninger. A og B anvender som benævnt VSO i partnerselskabsregi, disse beregninger er også foretaget i Excel, 

med supplerende kontrolberegning i Magnus SP-Skat 2012. 

 

6.1 Valg af virksomhedsform, skattemæssig synsvinkel 
 
Aktieselskab 

A og B får samme bruttoløn og aktieudbytte i aktieselskabsregnskabet, da de har samme størrelse privatforbrug jf. for-

udsætningerne. Dette betyder at der løbende akkumuleres et større overført resultat op. I forbindelse med den løbende 

lønudbetaling, indeholdes AM-bidrag og A-skat af lønnen, i lighed med de øvrige medarbejderes løn. Grundet det sti-

gende privatforbrug, kræves der en løn, som ligger væsentligt over topskattegrænsen på kr. 389.900 efter AM-bidrag. 

 

År 2016 hvor selskabet sælges og ”tømmes” for overført resultat, medfører det en stor udbytteudlodning på kr. 

16.999.455 til A og B. Det betyder at de skal betale den høje udbytteskat på 42% på den del som ligger over 96.600, 

hvilket skattemæssigt er til ugunst for A og B, da udbytteskatteprocenten ved så høj en udlodning er marginalt højere en 

ved topskattebetaling. 
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Samlet set betales der i alt t.kr. 20.769 i selskabsskat, personskat og udbytteskat i aktieselskabskonstruktionen. Dette 

fremgår af note 6 samt hoved- og nøgletalsoversigten for aktieselskabet i bilagene. 

 

Fordelen for A og B ved at vælge aktieselskabskonstruktionen, at det er meget simpelt at overskue og at aktionærerne 

kan overskue eventuelle fremtidige skattemæssige udfaldspunkter. De kan få løn og betale topskat eller de kan modtage 

udbytte og betale udbytteskat. Den månedlige løn, som indgår på deres private bankkonto er indeholdt skat og de kan 

frit anvende disse midler uden yderligere skattemæssige konsekvenser. A og B modtager én årlig udbytteudbetaling. 

Aktieselskabskonstruktionen er ikke så hensigtsmæssig såfremt at C (nøglemedarbejderen), f.eks. skal købe sig ind i 

selskabet i 2015. Det vil betyde at C enten skal betale en stor sum for at få en ejerandel (Der ses bort fra evt. goodwill 

betaling), grundet det store overførte resultat i selskabet eller også skal A og B ”tømme” selskabet via udbytte i forbin-

delse med indtrædelsen og betale den høje udbytteskat i forbindelse hermed. Den høje udbytteskattebetaling, kunne 

være undgået såfremt A og B havde haft holdingselskaber, som ejede aktierne i aktieselskabet. Så havde udbyttet fra 

aktieselskabet til holdingselskaberne været skattefrit.  

 

Partnerselskab 

A og B ejer partnerselskabet 50/50. Af partneraftalen og partnerselskabets regnskab note 4 fremgår det, at de deler 

overskuddet ligeligt hvert år. Som følge af de fastsatte hævninger i forudsætningerne (privat forbruget), er det fordelag-

tigt for både A og B at anvende VSO, da deres hævninger er lavere en den resultatandel de beskattes af. De har såle-

des mulighed for at opspare overskud og lade dette virksomhedsbeskatte med 25% og udskyde en del af skattebetalin-

gen. I forbindelse med salget af partnerselskabet ultimo 2016 har det ikke nogen konsekvenser for A og B, da de kan 

udskyde beskatningen af det opsparede overskud indtil 201771. 

 

Ved at beskatningen af det opsparede overskud først sker i 2017, får A og B den fordel, at de i modsætning til i aktiesel-

skabet, får anvendt personfradrag og progressionsgrænsen op til topskatten i 2017, hvilket alt andet lige medfører en 

lavere beskatning, da et mindre beløb bliver beskattet med topskat. Den høje indkomst i 2017 betyder alligevel en væ-

sentlig topskattebetaling, som dog er marginalt lavere end hvis de havde fået det som udbytte. 

 

Udover den løbende skatteudskydelse, giver VSO også den fordel, at der kan flyttes et kapitalafkast fra personlig ind-

komst til kapitalindkomst. Kapitalindkomst beskattes lempeligere end personlig indkomst, marginalt med ca. 46,2%72, 

såfremt kapitalindkomsten er positiv med mere end kr. 50.000. Beløb under kr. 50.000 beskattes med ca. 37,3%. Som 

beskrevet i VSO-afsnittet, opgøres et kapitalafkastgrundlag, hvoraf der beregnes et kapitalafkast. Dette giver en mindre 

fordel i forhold til at være lønmodtager, som A og B er i aktieselskabssituationen. Denne beregning fremgår af noterne 8 

til 10 i partnerselskabsregnskabet. 

 
                                                           
71 VSL § 15 stk. 2 
72 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/1292.html  
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Der henvises til notenumrene 4 til 13 for alle skattemæssige beregninger i partnerselskabet. 

Samlet set betales der t.kr. 20.353 i personskat og udbytteskat i partnerselskabet og t.kr. 161 i selskabsskat komple-

mentarselskabet. I alt t.kr 20.514 i skattebetaling for partnerselskabskonstruktionen. Dette fremgår af hoved- og nøgle-

talsoversigterne for partnerselskabet og komplementarselskabet i bilagene. 

 

Skattemæssig sammenligning 

Ved at sammenligne All-revision som enten et aktieselskab og et partnerselskab med tilhørende komplementarselskab, 

giver det en skattemæssig fordel til partnerselskabet, da den samlede skattebetaling bliver mindre. Se eget udarbejdet 

skema nedenfor: 

 

Beløb i t.kr. P/S Komplementar P/S+kom. A/S Forskel

Betalt skat i alt 20.353 161 20.514 20.769 -255
 

 
 

Skattebetalingen er altså t.kr. 255 mindre ved at vælge partnerselskabskonstruktionen, hvilket altså betyder at set kun 

med skattemæssige briller, bør denne konstruktion vælges, hvis den mindste skattebetaling vil opnås. 

 

Kigger A og B også med andre øjne end blot de skattemæssige, er der flere ting som taler for og i mod partnerselskab. 

Partnerselskabet giver mulighed for en nem og fleksibel optagelse af nye partnere. Er det inden for revisionsbranchen er 

det ikke nødvendigt at beregne goodwill jf. tidligere beskrevet i afhandlingen og der kan laves partneraftaler som medfø-

rer at de nye partnere ikke nødvendigvis får ret til samme overskudsandel som ejerandelen. Dette kan frit aftales i part-

neraftalen. Desuden giver det at være selvstændig erhvervsdrivende og mulighed for at anvende VSO og de mange 

fordele som følger denne ordning. De vigtigste og væsentligste fordele beskrives i det kommende afsnit. Den skatte-

mæssige fordel på t.kr. 255 som partnerselskabet har i forhold til aktieselskabet, kan ikke stå alene uden at nedenståen-

de overvejelser inddrages i beslutningen. 

 

I forhold til at drive virksomheden som et aktieselskab, er det mere kompliceret og for mange uoverskueligt at drive det 

som et partnerselskab, da det er skattemæssigt transparent. Den enkelte ejer af partnerselskabet skal opfylde nogle 

krav for at kunne indgå i VSO og det er vigtigt, at selvom partnerselskabet genererer store overskud ikke blot ukritisk at 

”hæve hele overskuddet”, da det medfører topskattebetaling. Partnerselskabet er også administrationsmæssigt tungere 

at drive, da der for det første skal være en komplementar (typisk et selskab) og det er i de fleste tilfælde nødvendigt at få 

assistance med at lave den enkelte partners selvangivelse af revisor (grundet kompleksiteten). 

 

Kan ovenstående opfyldes og accepteres kan partnerselskabet med fordel vælges, da afkast efter skat er større. Desu-

den giver det at være selvstændig erhvervsdrivende en lang række andre fordele og muligheder i forhold til at være 
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lønmodtager. Dette gælder for såvel A og B som for C. En række af de vigtigste og væsentligste muligheder beskrives i 

det kommende afsnit. Afsnittet er beskrevet ud fra C’s synsvinkel ved at blive partner i All-revision P/S mod at være 

lønmodtager. De samme muligheder har A og B allerede, i form af ejerskabet af All-revision P/S, hvis det vælges etable-

ret i partnerselskabsform. 

 

6.2 Medarbejderens skattemæssige muligheder ved indtræden 

Nøglemedarbejder (C) bliver medio 2012, tilbudt at blive medejer af All-revision P/S af A og B. De vil tilbyde C, at købe 

0,5% ejerskab af A og 0,5% ejerskab af B, således at C’s ejerandel bliver 1% i alt. Købsprisen er kr. 5.000, som svarer til 

indre værdi pr. 1. januar 2013. Grunden til at de tilbyder C denne mulighed er, at de ser en god fremtid i medarbejderen 

og på sigt når A og B går på pension, at C køber den resterende del af virksomheden. C’s lønindkomst fremgår af regn-

skaberne for alle år. Trods et medejerskab af All-revision P/S, vil det ikke betyde at denne får 1% af resultatet i partner-

selskabet, da der laves en særskilt partneraftale som regulerer dette. Formålet med at C indtræder som partner i All-

revision P/S er således at C over tid skal overtage virksomheden og drive den videre. 

 

Såfremt at A og B vælger at stifte All-revision som et aktieselskab, vil C ikke have samme skattemæssige muligheder 

som i partnerselskabet for at bl.a. anvende VSO mv.. Bliver C medejer i All-revision A/S, betyder at C fortsat vil være 

almindelig lønmodtager og kun vil kunne få penge ud af aktieselskabet via løn eller udbytte. VSO kan ikke anvendes af 

lønmodtagere. 

 

C som i 2012 er almindelig lønmodtager, ser denne mulighed som en chance for at optimere sine fremtidige skattebeta-

linger og få drømmen opfyldt om at være virksomheds ejer. C som fortsat er under uddannelse, kan se frem til rimelige 

lønstigninger de kommende år, som det fremgår af regnskaberne. C ligger derfor et stykke over topskattegrænsen og vil 

gøre det i fremtiden også. Desuden er C som lønmodtager begrænset af de skattegrænser og regler som gælder for 

disse. Ved at C siger ja til at blive partner og derved selvstændig erhvervsdrivende, vil C fra 1. januar 2013 ikke modtage 

løn men vederlag i stedet for. Ved at være selvstændig kan C opnå en større fleksibilitet og opnå visse skattemæssige 

fordele. De væsentligste fordele og muligheder beskrives herfor i kommende afsnit. Beskrivelsen dækker ikke kun for 

C’s tilfælde, men er af mere generel karakter. 

 

6.2.1 Anvendelse af VSO 

Når C modtager sin indkomst (vederlag) som selvstændig erhvervsdrivende, giver det mulighed for at anvende VSO og 

de fordele som følger med denne ordning. VSO er en klar fordel for C, da indkomsten overstiger privatforbruget. Dette er 

samme skattemæssige situation som for A og B. Ved at VSO anvendes, er det nemlig udelukkende hævningerne, som 

bliver beskattet som personlig indkomst. Den resterende del af indkomsten bliver beskattet med en foreløbig virksom-

hedsskat (pt. 25%). Dette giver mulighed for en skatteudskydelse og dermed mulighed for at medarbejderen kan inve-
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stere en større del af sine midler, inden for VSO og få afkast på dette. C kan derfor undgå topskattebetaling fra 2013 og 

frem, blot de private hævninger holdes under topskattegrænsen. 

 

Anvendelse af VSO kræver blot en adskillelse mellem de private midler og VSO midlerne73, men det kan nemt styres 

ved at oprette en særskilt bankkonto og derfra overføre sine hævninger til de private konti. For at anvende VSO kræver 

det også lidt kendskab til ordningen, men nøglemedarbejder C’s tilfælde vurderes det ikke som noget problem grundet 

revisoruddannelsen. Såfremt den erhvervsdrivende ikke har kendskab til VSO, kan det være nødvendigt at man får lidt 

hjælp til at udfylde selvangivelsen korrekt. 

 

For erhvervsdrivende er anvendelsen af VSO den største fordel, i forhold til at være lønmodtager. 

 

6.2.2 Privat kassekredit  

Hvis C vælger at anvende VSO, kan der være en fordel i at optimere hævningerne i virksomheden op til topskattegræn-

sen Dette forhold gælder selvfølgelig også for A og B. Hvis C har behov for yderligere likviditet til privat forbrug, kan der 

med fordel etableres en privat kassekredit til dækning af det resterende likvide behov, i stedet for at foretage hævninger 

til topskattebetaling i VSO. Hvis det er et ønske fra bankens side, kan de eventuelt få sikkerhed i midlerne på VSO-

kontoen i forbindelse med etableringen af kassekreditten. 

 

Ved at der etableres en kassekredit medfører det selvfølgelig renteudgifter, som den erhvervsdrivende får fradrag for på 

selvangivelsen og ikke i virksomheden, da kassekreditten er etableret uden for VSO. Renteudgifterne opvejes imidlertid 

af de renteindtægter, som genereres i virksomheden som følge af likviditetsoverskuddet. Der henvises til bilag 5, hvor 

der er lavet beregninger på den fordel som en kassekredit kan give den erhvervsdrivende. Forudsætningerne for bereg-

ninger er de samme som i All-revision. Dvs. 2012 skattesatser, ugift person mv., se i øvrigt kapitel 5 samt bilaget, hvor 

forudsætninger også fremgår. Rentesatsen på ind- og udlån er selvfølgelig altafgørende for om kassekredit-ordningen er 

fordelagtig. I min model bruges en rentesats på indestående i virksomheden på 2% og 2,5% på udlån. Grunden til den 

lave udlånsrente skal finde i sikkerheden, som banken har i midlerne. 

 

Såfremt C har en indkomst på kr. 800.000 betyder det at der årligt er en positiv renteeffekt til C på kr. 1.447. Er indkomst 

for C kr. 1.000.000 er den positive renteeffekt kr. 2.216. Det kan således udledes, at jo højere indkomsten er og jo høje-

re renten på indeståendet er (rentemargin på ind/udlån udviskes jo højere renten er) des mere fordelagtigt er det for den 

erhvervsdrivende. For A og B som har en væsentlig større indkomst end C er ordning meget fordelagtig. Ved en årlig 

indkomst på kr. 1.500.00 er gevinsten kr. 4.138. Så set over en årrække kan dette blive til mange penge, uden at det har 

nogen indflydelse på privatforbrugs-muligheden. 

 

                                                           
73 VSL § 2 
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Når renteniveauet normaliserer sig til et ”normalt” niveau og der beregnes en rentesats på indeståendet på 4% og ud-

lånsrente på 5%, er den positive renteeffekt ved en indkomst på kr. 1.500.000 kr. 8.276, dvs. ca. en fordobling af nuvæ-

rende. Set over 10 år og uden rente rentes effekt er renteeffekten en stykke over t.kr. 82, hvilket er ganske attraktivt. 

 

6.2.3 Indskydelse af privat gæld i VSO 

Ved at være personligt erhvervsdrivende og i VSO, skal C beslutte om privat gæld skal placeres i virksomheden eller i 

privatsfæren. Normalt skal de private og de erhvervsmæssige dispositioner holdes adskilt når VSO anvendes, men mu-

lighed for indskydelse af privat gæld er mulig74. Da kapitalafkastsatsen for 2012 kun er 1%75, betyder det at C med fordel 

kan lade lån indgå i VSO76. Det forudsættes at kapitalafkastsatsen forbliver uændret de kommende år. 

 

I forbindelse med C’s indtræden 1. januar 2013 skal det besluttes om det private realkreditlån skal indgå i VSO. C har 

ikke noget opsparet overskud pr. 1/1 2013 og derfor vil privat gæld kunne indskydes uden væsentlige skattemæssige 

konsekvenser. Indskud af privat gæld i VSO anses som en hævning, men da C ikke har noget opsparet overskud, bety-

der det blot at indskudskontoen bliver negativ og der skal beregnes rentekorrektion, for at modvirke den fordel som ren-

tefradraget giver i VSO. Ved at renteudgiften modregnes i personlig indkomst, hvor skatteværdien er på ca. 56,1% ved 

topskattebetaling, i stedet for i kapitalindkomst hvor skatteværdien er ca. 32% opnås en økonomisk fordel. 

 

C har et privat realkreditlån på kr. 1.400.000 til en rente på 3,5%, renteudgiften om året udgør således kr. 49.000. Så-

fremt at C ikke indskyder realkreditlånet i VSO’en, er skatteværdien af renteudgiften ca. kr. 15.700 (49.000*32%). Der-

udover skal C foretage hævninger i sin VSO hver måned, svarende til de renter og eventuelle afdrag, som skal betales. 

Disse hævninger bliver beskattet som personlig indkomst og måske topskattebetaling. 

 

Hvis C i stedet indskyder sit realkreditlån i VSO, skal der ikke foretages hævninger til at betale renter og eventuelle af-

drag, idet betalingerne nu vedrører gæld i ”virksomheden”. Derudover opnås fradrag for renteudgifterne i den personlige 

indkomst i stedet for i kapitalindkomst. Dette modvirkes af rentekorrektion, men med en rentesats på 3,5% og en sats for 

rentekorrektion på 1%, giver det stadig C en skattefordel. Den skattemæssige fordel kan beregnes således: 

 

                                                           
74 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1661239 - SKM2007.588.LSR 
75 http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/377.html  
76 http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2011/2012-01_privat_gaeld_i_virksomhedsordningen__020112.pdf  
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Restgæld 1.400.000

Rentefradrag, 3,5% 49.000
Rentekorrektion, 1%  af restgæld -14.000

Fradrag i personlig indkomst 35.000

Skattemæssig fordel (56,1%-32%) 8.435

Figur 23, Kilde: Egen tilvirkning

 
Ved nuværende renteniveau og kapitalafkastsats, kan der for 2012 opnås en besparelse i nettokroner på kr. 8.435. Det-

te er i sig selv ikke mange penge, men akkumuleret om 30 år giver det alligevel ca. kr. 253.000 i besparelse (8.435 * 30). 

Det kan desuden nævnes at besparelsen bliver større de kommende år, hvor skatteværdien af kapitalindkomst nedsæt-

tes fra de nuværende ca. 32% til 25% i år 2012 jf. Forårspakke 2.0. Med samme ovenstående tal i år 2020 og en skatte-

værdi på 25%, andrager den årlige besparelse kr. 10.885. Såfremt renteudgifterne overstiger kr. 50.000 pr. år, er forde-

len ved at indskyde privat gæld i VSO endnu større, da fradragsværdien nedsættes gradvist til ca. 25% i 2019 hvor ned-

sættelsen er fuldt indfaset77. 

 

6.2.4 30% pensionsordning 

I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over indbetalinger for lønmodtagere til ratepensioner på kr. 

100.000 – som efterfølgende blev nedsat yderligere til kr. 50.000. For selvstændig erhvervsdrivende gælder dette loft 

først fra 1. januar 2015. Som selvstændig erhvervsdrivende har man forsat mulighed for at indbetale op til 30% af virk-

somhedens overskud før renter på en ratepension helt frem til og med 31/12 2014. Forudsat at man kan skabe overskud 

af en vis størrelse i virksomheden, kan dette blive til beløb der væsentligt overstiger det loft der er gældende for alminde-

lige lønmodtagere. 

 

Lønmodtagere er nødsaget til at fordele deres pensionsindskud på forskellige typer af pensionsordninger (f.eks. rate-

pension, kapitalpension (ophørt 31/12 2012), alderspension, livrente mv.), hvis de ønsker at indbetale større beløb end 

det fastsatte loft. Selvstændigt erhvervsdrivende har muligheden for at booste deres ratepensioner betydeligt frem til 

2014 med fuldt fradrag i topskatten. En fordel ved at indskyde på en pensionsordning er desuden, at afkast kun PAL-

beskattes med15,3%78 mod den væsentlige højere skatteprocent på 56,1%. 

 

6.2.5 Indbetaling til ATP 

ATP er en livslang pension, som man har ret til fra man bliver folkepensionist til man dør.  Som lønmodtager i en virk-

somhed, er egen bidraget 1/3 af ATP-satsen og arbejdsgivers 2/3. For fuldtidsansatte er den årlige indbetaling kr. 3.240. 

 

                                                           
77 PSL § 11 
78 http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2011/Sider/Regeringen-strammer-skatteskruen-paa-pension.aspx  
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Som selvstændig erhvervsdrivende har C mulighed for at betale til ATP og opnå ret til den livslange udbetaling. Der 

betales samme bidrag og C får fradrag i den skattepligtige indkomst. Idet lønmodtageren betaler 1/3 af beløbet selv, 

mens den selvstændige betaler hele beløbet selv, kan C indgå aftale med A og B, at C kompenseres for det i vederlaget. 

 

For at C som selvstændig erhvervsdrivende kan betale til ATP, er det et krav at hans virksomhed har et CVR-nummer og 

er registreret hos SKAT og Erhvervsstyrelsen. Det medfører ekstra administration, idet der skal oprettes en personlig 

virksomhed, som skal momsregistreres for at få tildelt et CVR-nummer. Det er en ulempe, men besværet værd. 

 

6.2.6 Mulighed for fradrag af omkostninger 

Som selvstændig erhvervsdrivende skal der indberettes et overskud af virksomheden på den udvidede selvangivelse. 

Dette overskud opgøres som indtægter fratrukket omkostninger for indkomståret. Derudover kan der gøres brug af VSO. 

 

Omkostninger der er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten kan fratrækkes i årets overskud79. Hvis C 

har omkostninger af denne type, kan de fratrækkes når resultatet af virksomheden skal opgøres. Det kan være omkost-

ninger som edb, telefon, kontorartikler, faglitteratur, bil osv.. Det er meget vigtigt, at disse omkostninger er 100% er-

hvervsmæssige og på ingen måde anvendes til private formål. I praksis bør partnerselskabet således afholde disse 

omkostninger, for at fjerne enhver tvivl omkring anvendelse. Vil partselskabet ikke afholde omkostningen kan det disku-

teres om omkostningen ikke er af privat karakter. 

 

Som lønmodtager har man også muligheden for at fradrage erhvervsmæssige udgifter på selvangivelsen, jf. statsskatte-

loven § 6. stk. 1, litra a. Der er dog kun mulighed for at fradrage den del af udgifterne der overstiger et bundfradrag på 

kr. 5.500 (2012). Desuden har fradraget kun virkning ved beregningen af skattepligtig indkomst, dvs. et ligningsmæssigt 

fradrag. Omkostninger kan ikke fradrages i den personlige indkomst, som det er tilfældet for den selvstændige. 

 

6.2.7 Fri bil  

Det er muligt at benytte sig af reglerne for fri bil, både som lønmodtager og som selvstændig erhvervsdrivende. Det er 

dog ikke altid sikkert at arbejdsgiveren ønsker at tilbyde medarbejderen en fri bil ordning, idet det kan medfører øgede 

omkostninger og administration, som de ikke er interesserede i at dække. 

 

Som selvstændig erhvervsdrivende har man en større fleksibilitet og kan vælge at anskaffe en bil erhvervsmæssigt i 

stedet for privat. Såfremt at bilen anskaffes erhvervsmæssigt, kan bilens driftsomkostninger, afskrivninger mv. fratræk-

kes i den personlige indkomst. For at kunne det, kræver det blot at der sker beskatning af fri bil hos den erhvervsdriven-

de. Beskatningsgrundlaget afhænger af bilens værdi. Medarbejderen må afveje bilens pris, anvendelse (pri-

                                                           
79 Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a 
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vat/erhvervsmæssige antal kilometer) og løbende omkostninger, for at vurdere om en fri bil ordning kan betale sig80. Men 

muligheden er der, uden at det kræver tilladelse fra arbejdsgiverens side. 

 

6.2.8 Fri telefon 

Ligesom ved fri bil, er det muligt for både lønmodtageren og den selvstændig erhvervsdrivende at benytte sig af reglerne 

for fri telefon. Igen kan det være at arbejdsgiveren sætter nogle begrænsninger for lønmodtageren og i det tilfælde er det 

en fordel, at C som selvstændig erhvervsdrivende selv kan bestemme. Der har de seneste år været forskellige regule-

ringer til fri telefon-ordningen, men fra 2012 gælder at man som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, bliver 

beskattet af kr. 2.500 om året, hvis virksomheden afholder omkostningerne til privat telefoni og internet. Beløbet er fast, 

uanset hvor højt forbruget er. 

 

6.3 Delkonklusion 

I afsnit 5 og 6 er afhandlingens modelopbygning gennemgået, herunder regnskabsforudsætninger, sammenholdelse af 

partnerselskabet og aktieselskabet ud fra et skattemæssigt synspunkt og afslutningsvist gennemgås de væsentligste 

muligheder og fordele den selvstændige erhvervsdrivende har i forhold til en lønmodtager. Denne modelvirksomhed 

danner grundlag for den endelige konklusion og er en vigtig del af afhandlingen. 

 

All-revision er en revisionsvirksomhed, som oplever stor vækst allerede fra selskabets stiftelse. Aktionær A og B er i tvivl, 

om de skal stifte virksomheden som et aktieselskab eller et partnerselskab, set i det skattemæssige perspektiv. De øn-

sker samtidig en struktur, hvor ny partneroptagelse er smidig og har færrest mulige skattemæssige konsekvenser for 

dem. Såfremt at A og B vælger at stifte selskabet som et partnerselskab vil nøglemedarbejder C blive medejer fra 1. 

januar 2013. Det at C bliver medejer har ikke nogen betydning for A og B’s valg af virksomhedsform. 

 

Om A eller B vælger aktieselskabs- eller partnerselskabskonstruktionen (se figur 21) har ikke nogen betydning i forhold 

til udbytteudbetaling til lav beskatning. Dette fordi A og B modtager udbytte fra komplementarselskabet, som modtager 

resultatandele fra partnerselskabet, som herefter udloddes. Den måde aktionærerne kan få mest ud af All-revision til 

lavest mulig beskatning er, ved at få løn indtil topskattegrænsen og herefter tage udbytte ud op til kr. 48.300. Resten 

tages som løn til topskattebetaling, da det giver en lavere effektiv skatteprocent end hvis det tages som udbytte til høj 

udbyttebeskatning. Forskellen i skatteprocenten er marginal, men beløbet bidrager væsentligt til resultatet i sidste ende. 

 

Der er udarbejdet 5-års regnskaber med de samme forudsætninger for aktieselskab og partnerselskabet. Resultat før 

skat er naturligvis det samme som de to selskabsformer imellem, når der reguleres for lønomkostninger i aktieselskabet 

og for resultatandel til K i partnerselskabet. Se skemaet i afsnit 5.4.1 ”Partnerselskabets og komplementarens regn-

                                                           
80 http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-og-publikationer/publikationer/tax/person-og-
erhvervsbeskatning/Documents/bilordninger-2012.pdf  
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skabsopbygning”. All-revision A/S/P/S og K sælges 31. december 2016 til indre værdi, som er lig med selskabskapitalen. 

Der fremkommer således ingen avance eller tab for aktierne og anparterne hos A og B. 

 

Aktieselskabet beskattes efter SEL og A og B beskattes efter gældende regler af deres lønindkomst og aktieindkomst. 

Den samlede skattebetaling fra 2012 til 2017, såfremt All-revision stiftes som aktieselskab andrager t.kr. 20.769. 

 

Partnerselskabet som er skattemæssigt transparent beskattes på ejerniveau hos A og B. De to aktionærer anvender 

begge VSO’s regler indtil 2017 hvor alt opsparet overskud kommer til indkomstbeskatning. Det betyder at den samlede 

skattebetaling fra 2012 til 2017, såfremt All-revision stiftes som partnerselskab med tilhørende komplementarselskab 

andrager t.kr. 20.514. Isoleret set er det dog en mindre ulempe at have et komplementar som et selskab, da det medfø-

rer yderligere administrationsomkostninger, i dette tilfælde i alt t.kr. 67. A kunne eksempelvis godt have været komple-

mentar, men dette er risikofyldt såfremt at partnerselskabet går konkurs, da A så ville hæfte med sin personlige formue. 

Ud fra All-revision’s udvikling over de 5 regnskabsår og 6 indkomstår giver det således en lavere skattebetaling på t.kr. 

255 for A og B. Set ud fra en skattemæssig synsvinkel bør A og B vælge partnerselskabskonstruktionen. 

 

Skattebesparelsen ved at vælge partnerselskabet kan dog ikke stå alene. Det at A, B og C bliver selvstædig erhvervsdri-

vende giver dem yderligere væsentlige fordele og muligheder frem for at være lønmodtagere i aktieselskabskonstruktio-

nen. De væsentligste er selvfølgelig, at VSO kan anvendes og derved opnås skatteudskydelse. Den udskudte skat kan 

”investeres” i virksomheden, som kan udvikle sig yderligere og give merafkast. Såfremt den erhvervsdrivende har et 

privat forbrug, som ligger over topskattegrænsen kan dette med fordel finansieres via en privat kassekredit. 

 

I forbindelse med at partnerselskabet etableres kan A og B med fordel indskyde privat gæld i VSO og derved opnå fra-

drag i den personlige indkomst for renteudgifterne. Der beregnes dog rentekorrektion pga. negativ indskudskonto, men 

dette opvejer langt fra den skattemæssige fordel. C som indtræder som partner 1. januar 2013 kan også anvende denne 

mulighed. 

 

I forhold til pensionsindbetalinger har A, B og C mulighed for at anvende 30%-ordning. Dvs. de kan indbetale op til 30% 

af virksomhedens overskud før renter på en ratepension frem til og med 31/12 2014. Herefter omfattes de af den almin-

delige grænse, som allerede nu gælder for lønmodtagere, på maksimal indbetaling til ratepensionen på kr. 50.000. 

 

Desuden kan den erhvervsdrivende opnå fradrag for omkostninger som er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten, hvilket er mere besværligt som lønmodtager, hvor der er en bundgrænse før der opnås fradrag. Desuden 

kan fri telefon og fri bil ordningerne frit anvendes af den erhvervsdrivende.  
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7. Konklusion 

Når en iværksætter i Danmark vælger at starte virksomhed, er der mange muligheder når der skal vælges virksomheds-

form. De erhvervsdrivendes udgangspunkter er lige så forskellige, som der er virksomhedsformer og det er derfor indivi-

duelt hvad beslutningsgrundlaget er. De faktorer, som oftest træder frem er de juridiske, regnskabs- og skattemæssige 

aspekter. Formålet med afhandlingen er at tilskynde kendskab til partnerselskabets selskabsretlige og skatteretlige regu-

leringer og muligheder i forhold til aktieselskabet. Afhandlingen vil dertil tydeliggøre de betydelige skattemæssige fordele 

et partnerselskab indeholder og tillige eliminere eventuelle usikkerhedsmomenter ved denne selskabsform. Uklarheder-

ne fremkommer typisk, fordi at partnerselskabsformen er en endnu meget uprøvet virksomhedsform, hvilket indebærer 

at der forholdsvis få domme og afgørelser for netop denne virksomhedsform. Uklarhederne er i afhandlingen fremhævet 

og forsøgt besvaret og løst via inddragelse af administrativ praksis og domme og afgørelse fra f.eks. interessentskaber 

og kommanditselskaber, som på især det skattemæssige område minder om partnerselskabet. 

 

Afhandlingen har en praktisk synsvinkel, for at bevise især de skattemæssige muligheder. Dette er fremhævet ved en 

konkret større skattemæssig beregning på en fiktiv virksomhed, hvor ejerne skal vælge at etablere et selskab enten i 

aktie- eller partnerselskabsform, og hvor de skattemæssige forhold er i centrum. 

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en selskabsretlig beskrivelse af partnerselskabet, herunder en beskrivelse af juridi-

ske forhold i forbindelse med stiftelsen herunder kapitalforhold mv.. Partnerselskabets sammenligning med aktieselska-

bet og eventuelle forskelligheder fremhæves og beskrives ud fra en praktisk synsvinkel. Grundlæggende minder de to 

selskabsformer meget om hinanden, især på den selskabsretlige side. Partnerselskabets retslige regulering stammer 

også fra SL § 358, hvor det fremgår at loven ”… med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på partnerselskaber ”. 

ÅRL anvendes derfor også på partnerselskabet. Partnerselskabet adskiller sig i forbindelse med stiftelsen, idet det skal 

oplyses hvem komplementaren er og hvilket forhold det har til partnerselskabet, herunder forvaltningsmæssige, økono-

miske beføjelser mv.. Dette skal fremgå af vedtægterne. Organisationen består af de samme ledelsesorganer som ak-

tieselskabet, selvfølgelig med undtagelse af komplementaren. I et partnerselskab er det et krav, at mindst én selskabs-

deltager har status som komplementar og hæfter personligt for selskabets gæld. Desuden er partnerselskabet pligtige og 

eneberettigede til i deres navn at anvende ordet "kommanditaktieselskab«, »partnerselskab« eller forkortelsen »P/S«”. 

Kommanditisterne skal ikke være fysiske personer, men kan også være juridiske personer som f.eks. anpartsselskaber, 

hvilket gør det meget fleksibelt og valgfriheden stor på hvordan selskabsstrukturen skal sammensættes. 

 

Partnerselskabet skal have en kapital på minimum kr. 500.000, som skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Kapitalen 

skal indskydes at kommanditisterne i henhold til reglerne i SL. Komplementaren er ikke forpligtet til at indskyde kapital i 

partnerselskabet, dvs. der kan godt være en komplementar uden ejerandele. Kapitalforhøjelser og -nedsættelser gøres 

på samme måde selskabsretligt som i aktieselskaber. Skattemæssigt kan en ændring i kapitalen, hvis ikke den sker 

forholdsmæssigt, betyde at de ideelle ejerandele ændres for aktionæren. Det kan medføre uhensigtsmæssigt beskatning 



Cand.merc.aud 2013 Partnerselskabet ”Den oversete selskabsform”  Simon Nielsen 
 

Side 72 af 77 
 

at de nuværende aktionærer, da der sker delafståelse af partnerselskabets aktiver og passiver. Afståelse kommer som 

følge af at partnerselskabet er skattemæssigt transparent og derved ikke er et selvstændigt skatteobjekt. Det er en klar 

ulempe ved partnerselskaber, at såfremt strukturen i og omkring partnerselskabet ikke er optimal, kan det medføre en 

sådan beskatning. 

 

Da SL finder anvendelse på partnerselskaber, medfører det også at kapitalejerlån er ulovlige. På den måde er der ikke 

nogen forskel i forhold til aktieselskaber. Det er dog endnu muligt, i forskel til aktieselskabet, at opnå selskabskonstrukti-

oner, som gør det muligt lovligt at låne penge af selskaber i koncernen. Dette betegnes ikke som et argument for at lave 

en partnerselskabskonstruktion, da det må formodes at dette ikke er formålet med at drive virksomhed. 

 

Et partnerselskabs skattemæssige transparens betyder at det er ejerne som beskattes i forhold til deres ideelle ejerandel 

(ejerbrøk), såfremt andet ikke er aftalt. Fordelingen af resultatet skal nødvendigvis ikke følge ejerandelen, da dette kan 

fraviges via ejeraftale/partneraftaler. Denne fleksibilitet er en stor fordel for partnerselskabet og dets ejere, da overskud-

det mellem uafhængige parter kan fordeles ud fra fordelingsnøgler som f.eks. omsætning, arbejdstimer mv.. Ejerne som 

modtager resultatandele fra partnerselskabet anses ikke som lønmodtagere, men som selvstændigt erhvervsdrivende. 

Dette medfører en lang række fordele og fleksibilitet for den enkelte ejer, herunder individuel skattedisponering samt 

anvendelse af VSO. VSO retter sig kun mod personer som driver selvstændig virksomhed. VSO giver mulighed for et 

kapitalafkast, som beregnes ved at trække virksomhedens aktiver fra passiverne, som giver et afkastgrundlag. Kapitalaf-

kastet flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst og beskattes lempeligere. Overskud som fysisk hæves i virksom-

heden ud over kapitalafkastet, beskattes som personlig indkomst. Overskud som opspares i virksomheden beskattes 

kun med en foreløbig virksomhedsskat på 25%. Der kan derved udskydes at større skattebetaling såfremt hævningerne 

er mindre end resultatet. 

 

Desuden giver VSO og det at være selvstændig erhvervsdrivende mulighed for yderligere skatteoptimering. Dette kan 

f.eks. være i form af indskydelse af gæld i VSO’en, større indbetaling til pensionsopsparingen end lønmodtagere, fri bil, 

fri telefon mv.. VSO og de skattemæssige forhold kan være uoverskuelige for ejerne, såfremt de ikke har kendskab og 

overblik over skattereglerne. Dette kræver som oftest revisors assistance for at skatteoptimere. 

 

Fordelene for ejerkredsen i et partnerselskab er meget betydelige i forhold til i aktieselskabet og kan i sig selv være et 

stort argument for at vælge partnerselskabet som selskabsform. 

 

Partnerselskabet er meget attraktivt i forbindelse med optagelse af nye ejere og medarbejdere. Det er dog vigtigt, for at 

gøre de skattemæssige forhold så simple som mulige, at få lavet en selskabsstruktur som ikke medfører skattemæssige 

konsekvenser for nuværende ejere i forbindelse med indtrædelse af nye ejere. Alle driftsmidler og lignende kan med 

fordel lægges i komplementaranpartsselskabet eller et helt tredje selskab uden for ”koncernen”, som herefter lejer 



Cand.merc.aud 2013 Partnerselskabet ”Den oversete selskabsform”  Simon Nielsen 
 

Side 73 af 77 
 

driftsmidlerne. Det bør gøres, for at undgå besværet med komplicerede skatteopgørelser i forbindelse med ind- og ud-

træden af partnerselskabet, fordi det ellers ændrer de ideelle andele for den enkelte partners ejerskab af aktiver og pas-

siver. Gøres dette er kompleksiteten med optagelse af nye ejere mindre. 

 

Hertil kommer at det jf. Goodwill-rapporten for revisions- og advokatvirksomheder er godkendt, at der handles uden 

goodwill i forbindelse med ind- og udtrædelser. Dette kaldes for ”nøgen ind og nøgen ud”-princippet. Det betyder at 

såfremt ejerne i et partnerselskab f.eks. ønsker at fastholde og give en vigtig medarbejder nogle skattemæssige fordele, 

som denne aldrig vil kunne opnå som almindelig lønmodtager, kan det gøres ved at optage denne som partner. Det 

betyder selvfølgelig for medarbejderen at denne ikke længere er beskyttet af en eventuel overenskomst og ikke længere 

er omfattet af funktionærlovens bestemmelser. Dette må dog ses som værende uvæsentligt, såfremt at arbejdsvilkårene 

er uændrede. Desuden må det antages at ejerne ikke har tænkt sig at opsige medarbejderen, når de tilbyder denne at 

købe ejerandele i partnerselskabet. Som følge af der ikke behøver at blive afregnet pris for goodwill, betyder det likvidi-

tetsmæssigt for medarbejderen at denne kan handles ind til indre værdi f.eks. 1. januar, hvor ejerne året forinden typisk 

har tømt partnerselskabet for overført resultat og kun selskabskapitalen er tilbage. 

 

Medarbejderen kan således købe 1% af partnerselskabet og fortsat beholde samme ”løn”, som nu blot udbetales som 

vederlag uden indeholdelse af skat. I forbindelse med indtrædelse i partnerselskabet etableres en partneraftale, som 

fastsætter medarbejderens resultatandel, hvilket kan reguleres så det svarer til dennes løn inkl. feriepenge inden indtræ-

delsen. Herefter kan medarbejderen indgå i VSO ligesom de øvrige partnere og anvende samme skattemæssige forde-

le. Partnerselskabet er således en attraktiv selskabsform i forhold til optagelse at nye medejere, både for nuværende 

ejere som for de indtrædende ejere. 

 

Det største men, som endnu ikke er afklaret selskabsretligt er a/c udlodning til ejerne. Jf. SL § 179 må selskabets udde-

ling af midler til kapitalejerne kun finde sted som ordinært eller ekstraordinært udbytte, ved kapitalnedsættelse eller ud-

lodning i forbindelse med opløsning af selskabet. Det betyder at som forholdet er i dag, ikke er muligt at få a/c udlodning, 

men først få sin resultatandel når regnskabet endelig er gjort op. Ellers er der tale om ulovligt kapitalejerlån. Det betyder 

at den nyindtrådte ejer i praksis er nødsaget til f.eks. at etablere en privat kassekredit til privatforbruget det første år, 

indtil der er opnået ret til overskudsandelen, som herefter kan udbetales. Dette er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt 

lovgivningsmæssigt og mine forventninger er at det vil blive ændret i nærmeste fremtid, da det formentligt ikke er hensig-

ten fra lovgivers side. 

 

I afhandlingens modelvirksomhed All-revision skal to revisorer vælge mellem at etablere virksomheden i et aktiesel-

skabs- eller partnerselskabsform ud fra et skattemæssigt perspektiv. Virksomheden gennemgår et 5-årigt driftsforløb, 

hvorefter virksomheden sælges. Virksomheden har stor succes og tjener godt med penge alle 5 år. Forudsætningerne 

for virksomheden i begge selskabsformer er fuldstændig de samme, således at resultatet er sammenligneligt. Ejerne A 
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og B indtræder selvfølgelig i VSO i partnerselskabet. De modtager begge udbytte fra aktieselskabet og komplementar-

selskabet. Konklusionen bliver at de ved at etablere All-revision i partnerselskab får t.kr. 255 mere. Dette tal kan dog ikke 

stå alene, da ingen af de øvrige fordele i VSO er anvendt for overskuelighedens skyld. De t.kr. 255 i sig selv argumente-

rer således ikke for at partnerselskabet er et ”must” at vælge, da gevinsten er forholdsvis marginal. Men kombineret med 

de øvrige fordele fra VSO’en og ikke mindst de selskabsretlige fordele, da de ønsker at optage yderligere partnere, er 

partnerselskabet klart det bedste valg for dem. 

 

Det skal også nævnes at de ved at vælge partnerselskabskonstruktionen, har indskudt yderligere kr. 80.000 i kapital 

grundet komplementaren er et nystiftet anpartsselskab. Det betyder at såfremt All-revision var gået konkurs, havde de 

tabt yderligere kr. 80.000. Fordelen ved partnerselskabet frem for aktieselskabet er dog også, at såfremt kapitalen tabes 

har det betydet underskud i virksomheden. Det underskud kan A og B bruge i deres personlige indkomst i fremtiden, 

hvor det i aktieselskabet var gået tabt såfremt det var lukket og ophørt. 

 

På baggrund af afhandlingen, herunder den selskabs- og skatteretlige lovgivning og skattemæssige konsekvens bereg-

ninger for partnerselskabet konkluderes, at partnerselskabet er kommet for at blive og vil blive et mere anvendt og vel-

anset virksomhedsform også fra kreditors synspunkt, i takt med at kendskabet til virksomhedsformen stiger og den selv-

stændige erhvervsdrivende opnår et kendskab på lige fod med anparts- og aktieselskabet. Et partnerselskab er således 

en meget attraktiv selskabsform frem for aktieselskabet, både ud fra et skattemæssigt og selskabsretsligt synspunkt. 

 

Afslutningsvis skal det understreges at valg af virksomhedsform på mange områder er meget individuelt og afhænger af 

den enkelte situation. Valg af virksomhedsform bør derfor træffes ud fra de faktiske forhold og behov. Det er dog muligt 

at opstille nogle generelle sammenligningsfaktorer til at vælge den mest optimale virksomhedsform. Følgende faktorer 

tyder på at valget bør falde på nedenstående virksomhedsform. Dette både ud fra bestemte kriterier/faktorer, men også 

ud fra et juridisk og skattemæssigt synspunkt. ”PSL” og ”VSO” er personligt drevet virksomhed, ”Part” er partnerselskab 

hvor ejeren er i VSO og ”Aktie” er aktieselskab. 

Virksomhedsform

Underskud

Overskud omkring topskattegrænsen

Små overskud

Hævninger lavere en resultat

Lave hævninger i virksomheden

Overskud over topskattegrænsen

Riskofyldt branche

Høje renteudgifter

Hævninger i virksomhed lig resultat

Særlige økonomiske krav i branchen

Figur 24, Kilde: Egen tilvirkning

Situation

Part/PSL/VSO

Partner/Aktie/VSO

PSL

VSO/Part

Selskab/Part

VSO/selskab

VSO/Part/Aktie

Aktie

Part/VSO

Selskab/Part
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8. Perspektivering 

Afhandlingen bygger på en virksomhed med opstart i 2012 og tager derfor ikke højde for fremtidige skatte- og lovæn-

dringer. Regeringen er som tidligere nævnt, ved at forhandle en ny skattereform ”Vækstplan DK” på plads. Skatterefor-

men er netop forhandlet endelig på plads i skrivende stund (28/4 2013), dog uden at ”små detaljerne” er forhandlet på 

plads. I dette afsnit fremhæves de væsentligste ændringer i forhold til afhandlingen og dens konklusion. 

 

Der er siden afhandlingens opstart sket skattemæssige ændringer, som kan og vil få indflydelse for iværksætterens valg 

af virksomhedsform ud fra et skattemæssigt synspunkt. I afhandlingen konkluderes det at løn er mest attraktivt op til 

topskattegrænsen, herefter skal der hæves udbytte indtil kr. 48.300 og resten skal hæves som løn, pga. en marginal 

lavere skatteprocent (1,1%)81 på topskat i forhold til den høje udbyttebeskatning på 42%. Såfremt at ”Vækstplan DK” 

vedtages med de nuværende ændringer og som har betydning for denne afhandling er: 

 

• Sænkning af selskabsskatten fra 25% til 22% 

• Ingen stigning af aktieindkomstskatten med 1%, fra 42% til 43%.82 

 

Indføres ændringerne betyder det selvfølgelig, at den marginale skatteprocent for selskaber falder og afkastet til aktio-

næren bliver større. Ændringerne forventet indfaset fuldt ud i 2016. Såfremt der udloddes udbytte fra selskabet til aktio-

næren indtil kr. 48.300, falder den marginale skatteprocent fra de nuværende 45,3% til 43,1%, dvs. med 2,2%. Udloddes 

der mere end kr. 48.300 falder den marginale skatteprocent fra de nuværende 56,5% til 54,8%, dvs. med 1,7%. Det må 

forudsættes, at beskatningen på lønnen ikke ændre sig i samme periode. 

 

Summasummarum betyder ændringen, at hvor der i 2012 er en marginal forskel i skatteprocenten mellem løn og udbytte 

til høj beskatning på 1,1%, nu falder til 0,6% i 2016. Forskellen mellem løn og udbytte er stort set udvasket og bør isole-

ret set ikke fremover have betydning på valg af virksomhedsform. De 0,6% er i udbyttet’s favør. Der er igen sket et skifte 

fra at det i 2012 bedst kunne betale sig at få løn til over topskattegrænsen frem for udbytte, til at det fra 2016 er om-

vendt. I indfasningsårene 2014 til 2016, vil der være en marginal forskel i beskatning af løn og udbytte. Skulle Regerin-

gen alligevel finde på at indføre 43% beskatning på den høje udbytte, er beskatningsforholdene ligesom i 2012, dvs. løn 

til topskat i stedet for udbytte over kr. 48.300. Den marginale skatteprocent bliver så 55,54%. Figur med oversigt.: 

 

                                                           
81 Jf. figuren i afsnit ”Anvendte skattesatser og beløbsgrænser” 
82 http://www.pwc.dk/da_DK/dk/nyt/skat/assets/samlet-vaekstplan-paa-plads.pdf  
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Ændring

Løn inkl. bundskat 0,0%

Aktieindkomst kr. < 48.300 -2,2%

Aktieindkomst kr. > 48.300 -1,7%

Løn inkl. topskat 0,0%

Figur 25, Kilde: Egen tilvirkning

43,1% 45,3%

55,4%55,4%

54,8% 56,5%

Udlodningsmetode Eff. beskatning 2016 Eff. beskatning 2012

41,6% 41,6%

 
 

Set fra oven er det ud fra en skattemæssig synsvinkel svært, om end ikke umuligt, at planlægge den erhvervsdrivendes 

fremtid skattemæssigt, da mange faktorer spiller ind og justeres eller ændres stort set hvert indkomstår af Regeringen. 

Den seneste udtalelse fra Helle Thorning Smidt er, at hun er parat til at sænke selskabsskatten yderligere, hvis vores 

nabolande gør det.83 Økonomiske rådgivere har mulighed for at se et år eller to ind i fremtiden med hensyn til skattepro-

center, beløbsgrænser mv.. I det lange løb kan tingene hurtigt ændres, f.eks. som med Forårspakke 2.0 og Vækstplan 

DK, førstnævnte er blevet justeret og ændret knapt 4 år efter at den blev vedtaget. Samtidig kan iværksætteren naturlig-

vis ikke med 100% sikkerhed vide, hvordan virksomheden vil udvikle sig med tiden. Vil det gå godt eller dårligt i forhold 

til resultatudviklingen og hvilken risiko er den erhvervsdrivende villig til at løbe? Der er svært altid at ramme den rigtige 

virksomhedsform hver gang, men der er nogle værktøjer, scenarier, tendenser som kan pege i den rigtige retning. 

  

                                                           
83 http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/256944/thorning_er_klar_til_at_saenke_selskabsskatten_igen.html  
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Udbytte Udgangs- Selskabs- Mellem- Udbytte Mellem- Udbytte Samlet 

punkt skat total 1 lav total 2 høj skatte %

Udbyttegrænse 48.300 100,00% 25,00% 75,00% 27,00%

> kr. 48.300 - 27% 25,00% 20,25% 45,25%

Total

Udbyttegrænse 100,00% 25,00% 75,00% 27,00% 54,75% 15,00%

< kr. 48.300 - 42% 25,00% 20,25% 11,25% 56,50%

Løn Udgangs- AM- Mellem- Kom.skat+ Bund- Top- Nedslag

punkt bidrag total 1 sundbidrag skat skat

Løn bundskat 100,00% 8,00% 92,00% 31,92% 4,64%

8,00% 29,37% 4,27% 41,64%

Løn topskat 100,00% 8,00% 92,00% 31,92% 4,64% 15,00% -0,06%

8,00% 29,37% 4,27% 13,80% -0,06% 55,38%

Løn inkl. bundskat

Aktieindkomst kr. > 48.300

Løn inkl. topskat

Aktieindkomst kr. < 48.300

Beregning af effektiv skatteprocent 2012

56,5%

Figur 22, Kilde: Egen tilvirkning

Udlodningsmetode Eff. beskatning 2012

41,6%

45,3%

55,4%

Bilag 1 1



2012 2013 2014 2015 2016

Indekstal:

Omsætning 100% 120% 135% 140% 150%

Salgsomkostninger 100% 112% 112% 114% 120%

Personaleomkostninger 100% 107% 115% 120% 125%

Lokaleomkostninger 100% 112% 114% 116% 118%

Andre eksterne omkostninger 100% 112% 114% 116% 118%

Småanskaffelser 100% 112% 114% 116% 118%

Omsætningshastigheder i dage:

Debitorer 30 30 30 30 30

Kreditorer 30 30 30 30 30

Privatforbrug i alt aktionær A og B 1.000.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000

Privatforbrug i alt aktionær A 500.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

Privatforbrug i alt aktionær B 500.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

Forudsætninger partnerselskabsform
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Hovedtal i t.kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

Nettoomsætning 16.000 19.200 21.600 22.400 24.000

Resultat før afskrivninger 4.858 7.217 8.740 8.944 9.940

Resultat før finansielle poster 4.423 6.778 8.300 8.503 9.499

Årets før skat resultat 4.443 6.803 8.330 8.543 9.544

Anlægsaktiver 1.600 1.200 800 400 0

Omsætningsaktiver 7.126 10.660 13.183 13.992 15.787

Aktiver i alt 8.726 11.860 13.983 14.392 15.787

Egenkapital 4.943 7.303 8.830 9.043 10.044

Kortfristet gæld 3.783 4.557 5.153 5.349 5.743

Passiver i alt 8.726 11.860 13.983 14.392 15.787

Nøgletal i %

Overskudsgrad 28 35 38 38 40

Afkastningsgrad 51 57 59 59 60

Likviditetsgrad 188 234 256 262 275

Soliditetsgrad 57 62 63 63 64

All-revison P/S

Hoved- og nøgletal
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All-revison P/S

Indkomst i alt 4.443 6.803 8.330 8.543 9.544 37.662

Betalt skat i alt 1.221 1.852 2.264 2.751 3.215 9.049 20.353

Finansielle omkostninger, netto 20 25 30 40 45 0 160

Forklaring af nøgletal

Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster x 100 / Nettoomsætning

Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster x 100 / Samlede aktiver

Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristet gæld

Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver
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Note 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoomsætning 16.000.000 19.200.000 21.600.000 22.400.000 24.000.000

Salgsomkostninger 200.000 224.000 224.000 228.000 240.000

Personaleomkostninger 9.500.000 10.165.000 10.925.000 11.400.000 11.875.000

Nøglemedarbejders løn (C) 450.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Lokaleomkostninger 400.000 448.000 456.000 464.000 472.000

Andre eksterne omkostninger 450.000 504.000 513.000 522.000 531.000

Komplementarens faste resultatandel (K) 142.133 142.133 142.133 142.133 142.133

Resultat før afskrivninger 4.857.867 7.216.867 8.739.867 8.943.867 9.939.867

1 Afskrivninger 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Småanskaffelser 35.000 39.200 39.900 40.600 41.300

Resultat før finansielle poster 4.422.867 6.777.667 8.299.967 8.503.267 9.498.567

Finansielle indtægter 25.000 30.000 35.000 45.000 50.000

Finansielle omkostninger 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Resultat før skat 4.442.867 6.802.667 8.329.967 8.543.267 9.543.567

Resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 4.442.867 6.802.667 8.329.967 8.543.267 9.543.567

Overført til overført resultat 0 0 0 0 0

Disponeret 4.442.867 6.802.667 8.329.967 8.543.267 9.543.567

All-revison P/S

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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Note Primo 2012 2013 2014 2015 2016

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0

1 Materielle anlægsaktiver 0 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0

Anlægsaktiver 0 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 1.333.333 1.600.000 1.800.000 1.866.667 2.000.000

Tilgodehavender 0 1.333.333 1.600.000 1.800.000 1.866.667 2.000.000

Likvide beholdninger 500.000 5.792.450 9.059.534 11.383.159 12.125.450 13.786.742

Omsætningsaktiver 500.000 7.125.783 10.659.534 13.183.159 13.992.117 15.786.742

Aktiver i alt 500.000 8.725.783 11.859.534 13.983.159 14.392.117 15.786.742

All-revison P/S

Balance 31. december

Aktiver

Bilag 2 6



All-revison P/S

Note Primo 2012 2013 2014 2015 2016

Selskabskapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Overført resultat 0 0 0 0 0 0

Foreslået udbytte 0 4.442.867 6.802.667 8.329.967 8.543.267 9.543.567

3 Egenkapital 500.000 4.942.867 7.302.667 8.829.967 9.043.267 10.043.567

Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 54.167 60.667 61.417 62.500 64.250

2 Anden gæld 0 3.728.750 4.496.200 5.091.775 5.286.350 5.678.925

Kortfristet gæld 0 3.782.917 4.556.867 5.153.192 5.348.850 5.743.175

Gæld 0 3.782.917 4.556.867 5.153.192 5.348.850 5.743.175

Passiver i alt 500.000 8.725.784 11.859.534 13.983.159 14.392.117 15.786.742

Passiver

Balance 31. december
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Primo 2012 2013 2014 2015 2016

1 Materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 1. januar 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Årets tilgang 0 2.000.000 0 0 0 0

Årets afgang 0 0 0 0 0 0

Anskaffelsessum 31. december 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Akkumulerede afskrivninger 1. januar 0 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000

Årets afskrivninger 0 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Afskrivninger på årets afgang 0 0 0 0 0 0

Akkumulerede afskrivninger 31. december 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0

Noter til årsrapporten

All-revison P/S
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Noter til årsrapporten

All-revison P/S

Primo 2012 2013 2014 2015 2016

2 Anden gæld

Udgående moms 0 4.000.000 4.800.000 5.400.000 5.600.000 6.000.000

Indgående moms 0 271.250 303.800 308.225 313.650 321.075

0 3.728.750 4.496.200 5.091.775 5.286.350 5.678.925

3 Egenkapital

Selskabskapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Årets resultat 0 4.442.867 6.802.667 8.329.967 8.543.267 9.543.567

Foreslået udbytte 0 -4.442.867 -6.802.667 -8.329.967 -8.543.267 -9.543.567

Overført resultat primo 0 0 0 0 0 0

Overført resultat ultimo 0 0 0 0 0 0

500.000 4.942.867 7.302.667 8.829.967 9.043.267 10.043.567
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All-revison P/S

2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

4 Opgørelse af skattepligtig indkomst aktionær pr. aktionær

Årets resultat 2.221.434 3.401.334 4.164.984 4.271.634 4.771.784

Permanente afvigelser

Afskrivninger på driftsmidler:
Regnskabsmæssige afskrivninger 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Skattemæssige afskrivninger, note 5 -250.000 -187.500 -140.625 -105.469 -79.102

Skattepligtig indkomst 2.171.434 3.413.834 4.224.359 4.366.165 4.892.682

Resultat før renter 2.161.434 3.401.334 4.209.359 4.346.165 4.870.182

Renteindtægter 12.500 15.000 17.500 22.500 25.000

Renteudgifter 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

2.171.434 3.413.834 4.224.359 4.366.165 4.892.682

Beskatning i VSO
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All-revison P/S

2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

4 Resultatfordeling

Personlig indkomst 423.808 423.807 423.806 1.098.406 1.427.944 15.137.113

Kapitalafkast 0 17.755 30.456 41.496 43.880 0

Virksomhedsindkomst, opsparet overskud 1.747.626 2.972.272 3.770.096 3.226.263 3.420.857 0

2.171.434 3.413.834 4.224.359 4.366.165 4.892.682 15.137.113

5 Skattemæssig saldoværdi driftsmidler pr. aktionær

Anskaffelsessum 1. januar 0 750.000 562.500 421.875 316.406 237.305
Årets tilgang 1.000.000 0 0 0 0 0
Årets afgang 0 0 0 0 0 237.305

Anskaffelsessum 31. december 1.000.000 750.000 562.500 421.875 316.406 -0

Årets skattemæssige afskrivninger 25% 250.000 187.500 140.625 105.469 79.102 0

Saldoværdi 31. december 750.000 562.500 421.875 316.406 237.305 -0

Beskatning i VSO
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All-revison P/S

2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

6 Hævninger

Hævet jf. FUS 500.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 0

Restskat fra foregående år 0 597.676 912.981 1.118.978 1.362.298 0

Nettoudbytte fra Komplementar ApS -35.259 -35.259 -35.259 -35.259 -35.259 0

Hensættelse til senere hævning, primo 0 -395.973 -318.186 -37.251 0 0

Hensættelse til senere hævning, ultimo 395.973 318.186 37.251 0 0 0

Hævet i alt 860.714 1.184.630 1.396.787 1.946.468 2.327.039 0

Der fordeles således i hæverækkefølgen:

Virksomhedsskat 436.907 743.068 942.524 806.566 855.214 0

Kapitalafkast 0 17.755 30.456 41.496 43.880 0

Hævet af årets overskud 423.808 423.807 423.806 1.098.406 1.427.944 0

Hævet opsparet overskud 0 0 0 0 0 15.137.113

860.714 1.184.630 1.396.787 1.946.468 2.327.039 15.137.113

Beskatning i VSO
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All-revison P/S

2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

7 Opgørelse af virksomhedsindkomst og

virksomhedsskat

Skattemæssigt resultat af virksomhed 2.171.434 3.413.834 4.224.359 4.366.165 4.892.682 0

Hævet i alt 860.714 1.184.630 1.396.787 1.946.468 2.327.039 0

Opsparet overskud efter virksomhedsskat 1.310.720 2.229.204 2.827.572 2.419.697 2.565.643 0

Der sammensættes af:

Virksomhedsindkomst der opspares 1.747.626 2.972.272 3.770.096 3.226.263 3.420.857 0

Virksomhedsskat, 25% 436.907 743.068 942.524 806.566 855.214 0

1.310.720 2.229.204 2.827.572 2.419.697 2.565.643 0

8 Indestående i virksomhed

Indestående i virksomhed 2.221.434 3.401.334 4.164.984 4.271.634 4.771.784 0

Regnskabsmæssig værdi driftsmidler -800.000 -600.000 -400.000 -200.000 0 0

Skattemæssig værdi driftsmidler 750.000 562.500 421.875 316.406 237.305 0

Hensat til senere hævning ultimo -395.973 -318.186 -37.251 0 0 0

1.775.461 3.045.648 4.149.608 4.388.040 5.009.088 0

Beskatning i VSO
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All-revison P/S

2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

9 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag 

Indestående i virksomhed 1. januar 0 1.775.461 3.045.648 4.149.608 4.388.040 5.009.088

Indestående i virksomhed 31. december 1.775.461 3.045.648 4.149.608 4.388.040 5.009.088 0

Kapitalafkastgrundlag ultimo 1.775.461 3.045.648 4.149.608 4.388.040 5.009.088 0

10 Kapitalafkast 

Kapitalafkastgrundlag 1. januar 0 1.775.461 3.045.648 4.149.608 4.388.040 5.009.088

Kapitalafkast 1% 0 17.755 30.456 41.496 43.880 0

Beskatning i VSO
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All-revison P/S

2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

11 Konto for opsparet overskud

Opsparet overskud 1. januar 0 1.747.626 4.719.898 8.489.993 11.716.256 15.137.113

Årets opsparede overskud 1.747.626 2.972.272 3.770.096 3.226.263 3.420.857 0

Hævet opsparet overskud 0 0 0 0 0 -15.137.113

Underskudsmodregning 0 0 0 0 0 0

Opsparet overskud 31. december 1.747.626 4.719.898 8.489.993 11.716.256 15.137.113 0

Betalt acontoskat 1. januar 0 436.907 1.179.974 2.122.498 2.929.063 3.784.278

Årets acontoskat 436.907 743.068 942.524 806.566 855.214 0

Modregnet betalt acontoskat pga. hævning 0 0 0 0 0 -3.784.278

Betalt acontoskat 31. december 436.907 1.179.974 2.122.498 2.929.064 3.784.278 -0

Konto for opsparet overskud 1.310.720 3.539.923 6.367.495 8.787.192 11.352.835 0

Beskatning i VSO
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All-revison P/S

2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

12 Udskudt skat

Opsparet overskud i alt 1.747.626 4.719.898 8.489.993 11.716.256 15.137.113 0

Marginalskat på 56,1% 980.418 2.647.863 4.762.886 6.572.820 8.491.920 0

Betalt aconto virksomhedsskat 436.907 1.179.974 2.122.498 2.929.064 3.784.278 -0

Udskudt skat 543.512 1.467.888 2.640.388 3.643.756 4.707.643 0

Beskatning i VSO
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All-revison P/S

2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

13 Opgørelse af skatten

AM-bidrag 8% 33.905 33.905 33.905 87.872 114.236 1.210.969 1.514.791

Kommuneskat 24,92% 97.164 101.588 104.753 262.166 338.311 3.470.395 4.374.377

Sundhedsbidrag 7% 27.293 28.536 29.425 73.642 95.031 974.830 1.228.758

Bundskat 4,64% 18.091 18.915 19.505 48.814 62.992 646.173 814.491

Topskat 15% 0 2.664 4.569 99.319 145.153 2.030.437 2.282.142

Nedslag for beskatning over 51,5% (0,06%) -0 -11 -18 -397 -581 -8.122 -9.129

Sk.værdi personfradrag, bundskat -1.991 -1.991 -1.991 -1.991 -1.991 -1.991 -11.943

Sk.værdi personfradrag, sundhedsbidrag -3.003 -3.003 -3.003 -3.003 -3.003 -3.003 -18.018

Sk.værdi personfradrag, kommuneskat -10.691 -10.691 -10.691 -10.691 -10.691 -10.691 -64.144

Virksomhedsskat 436.907 743.068 942.524 806.566 855.214 -3.784.278 0

Skat i alt 563.771 879.076 1.085.073 1.274.426 1.480.437 3.313.751 8.596.534

AM-bidrag og skat i alt pr. person 597.676 912.981 1.118.978 1.362.298 1.594.673 4.524.720 10.111.325

AM-bidrag og skat i alt aktionær A og B 1.195.352 1.825.961 2.237.955 2.724.596 3.189.346 9.049.439 20.222.649

Beskatning i VSO
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2016

Salgssum 474.609

Skattemæssig værdi jf. note 4 * 2 474.609

Skattemæssig gevinst/tab 0

Provenue og og salg aktier:

Aktiernes anskaffelsessum: 500.000

Salgspris aktier i p/s 500.000

Realiseret gevinst salg aktier 0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

Resultat før skat 4.442.867 6.802.667 8.329.967 8.543.267 9.543.567 0 37.662.335

Betalt AM-bidrag og skat, note 13 -1.195.352 -1.825.961 -2.237.955 -2.724.596 -3.189.346 -9.049.439 -20.222.649

Bruttoudbytte fra komplementar 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600 0 483.000

Udbytteskat iflg. note 4 -26.082 -26.082 -26.082 -26.082 -26.082 0 -130.410

I alt 3.318.033 5.047.224 6.162.530 5.889.189 6.424.739 -9.049.439 17.792.276

All-revison P/S

Avanceopgørelse ved salg
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Note 2012 2013 2014 2015 2016

Resultatandel fra All-revision P/S 142.133 142.133 142.133 142.133 142.133

Andre eksterne omkostninger 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333

Resultat før skat 128.800 128.800 128.800 128.800 128.800

Skat af årets resultat 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200

Årets resultat 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600

Resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600

Overført til overført resultat 0 0 0 0 0

Disponeret 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600

All-revision Komplementar ApS

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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Note Primo 2012 2013 2014 2015 2016

Likvide beholdninger 80.000 208.800 208.800 208.800 208.800 208.800

Omsætningsaktiver 80.000 208.800 208.800 208.800 208.800 208.800

Aktiver i alt 80.000 208.800 208.800 208.800 208.800 208.800

All-revision Komplementar ApS

Balance 31. december

Aktiver
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All-revision Komplementar ApS

Note Primo 2012 2013 2014 2015 2016

Selskabskapital 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

Overført resultat 0 0 0 0 0 0

Foreslået udbytte 0 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600

3 Egenkapital 80.000 176.600 176.600 176.600 176.600 176.600

Selskabsskat 0 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200

Kortfristet gæld 0 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200

Gæld 0 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200

Passiver i alt 80.000 208.800 208.800 208.800 208.800 208.800

Passiver

Balance 31. december
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Primo 2012 2013 2014 2015 2016

3 Egenkapital

Selskabskapital 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

Årets resultat 0 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600

Foreslået udbytte 0 -96.600 -96.600 -96.600 -96.600 -96.600

Overført resultat primo 0 0 0 0 0 0

Overført resultat ultimo 0 0 0 0 0 0

80.000 176.600 176.600 176.600 176.600 176.600

Noter til årsrapporten

All-revision Komplementar ApS
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2016

Provenue og salg aktier:

Aktiernes anskaffelsessum: 80.000

Salgspris anparter i ApS -80.000

Realiseret gevinst salg anparter 0

2012 2013 2014 2015 2016 I alt

Selskabsskat 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200 161.000

I alt 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200 161.000

All-revision Komplementar ApS

Avanceopgørelse ved ophør

Bilag 3 23



2012 2013 2014 2015 2016

Indekstal:

Omsætning 100% 120% 135% 140% 150%

Salgsomkostninger 100% 112% 112% 114% 120%

Personaleomkostninger 100% 107% 115% 120% 125%

Lokaleomkostninger 100% 112% 114% 116% 118%

Andre eksterne omkostninger 100% 112% 114% 116% 118%

Småanskaffelser 100% 112% 114% 116% 118%

Omsætningshastigheder i dage:

Debitorer 30 30 30 30 30

Kreditorer 30 30 30 30 30

Privatforbrug i alt aktionær A og B 1.000.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000

Privatforbrug i alt aktionær A 500.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

Privatforbrug i alt aktionær B 500.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

Forudsætninger aktieselskabsform

Bilag 4 24



Hovedtal i t.kr. 2012 2013 2014 2015 2016 I alt

Nettoomsætning 16.000 19.200 21.600 22.400 24.000

Resultat før afskrivninger 3.248 4.711 5.786 5.541 6.089

Resultat før finansielle poster 2.813 4.272 5.346 5.101 5.648

Årets før resultat 2.833 4.297 5.376 5.141 5.693

Anlægsaktiver 1.600 1.200 800 400 0

Omsætningsaktiver 5.516 10.207 15.402 19.668 24.726

Aktiver i alt 7.116 11.407 16.202 20.068 24.726

Egenkapital 2.650 5.770 9.675 13.387 17.499

Kortfristet gæld 4.466 5.637 6.527 6.681 7.227

Passiver i alt 7.116 11.407 16.202 20.068 24.726

Nøgletal i %

Overskudsgrad 18 22 25 23 24

Afkastningsgrad 40 37 33 25 23

Likviditetsgrad 124 181 236 294 342

Soliditetsgrad 37 51 60 67 71

All-revison A/S

Hoved- og nøgletal
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All-revison A/S

Afkast i alt 317 320 226 468 10.320 11.650

Betalt skat i alt 1.532 2.425 2.967 3.174 10.672 20.769

Finansielle omkostninger, netto 20 25 30 40 45 160

Forklaring af nøgletal

Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster x 100 / Nettoomsætning

Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster x 100 / Samlede aktiver

Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristet gæld

Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver
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Note 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoomsætning 16.000.000 19.200.000 21.600.000 22.400.000 24.000.000

Salgsomkostninger 200.000 224.000 224.000 228.000 240.000

Personaleomkostninger 9.500.000 10.165.000 10.925.000 11.400.000 11.875.000

Nøglemedarbejders løn (C) 450.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Løn til aktionærer A og B 1.751.706 2.648.165 3.096.396 3.544.624 3.992.854

Lokaleomkostninger 400.000 448.000 456.000 464.000 472.000

Andre eksterne omkostninger 450.000 504.000 513.000 522.000 531.000

Resultat før afskrivninger 3.248.294 4.710.835 5.785.604 5.541.376 6.089.146

1 Afskrivninger 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Småanskaffelser 35.000 39.200 39.900 40.600 41.300

Resultat før finansielle poster 2.813.294 4.271.635 5.345.704 5.100.776 5.647.846

Finansielle indtægter 25.000 30.000 35.000 45.000 50.000

Finansielle omkostninger 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Resultat før skat 2.833.294 4.296.635 5.375.704 5.140.776 5.692.846

Skat af årets resultat 683.300 1.080.400 1.373.600 1.332.450 1.483.650

Årets resultat 2.149.994 3.216.235 4.002.104 3.808.326 4.209.196

Resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 96.600 96.600 96.600 96.600 16.999.455

Overført til overført resultat 2.053.394 3.119.635 3.905.504 3.711.726 -12.790.259

Disponeret 2.149.994 3.216.235 4.002.104 3.808.326 4.209.196

All-revison A/S

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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Note Primo 2012 2013 2014 2015 2016

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0

1 Materielle anlægsaktiver 0 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0

Anlægsaktiver 0 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 1.333.333 1.600.000 1.800.000 1.866.667 2.000.000

Tilgodehavender 0 1.333.333 1.600.000 1.800.000 1.866.667 2.000.000

Likvide beholdninger 500.000 4.182.877 8.606.896 13.601.925 17.801.492 22.726.280

Omsætningsaktiver 500.000 5.516.210 10.206.896 15.401.925 19.668.159 24.726.280

Aktiver i alt 500.000 7.116.210 11.406.896 16.201.925 20.068.159 24.726.280

All-revison A/S

Balance 31. december

Aktiver

Bilag 4 28



All-revison A/S

Note Primo 2012 2013 2014 2015 2016

Selskabskapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Overført resultat 0 2.053.394 5.173.029 9.078.533 12.790.259 0

Foreslået udbytte 0 96.600 96.600 96.600 96.600 16.999.455

3 Egenkapital 500.000 2.649.994 5.769.629 9.675.133 13.386.859 17.499.455

Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 54.167 60.667 61.417 62.500 64.250
Selskabsskat 0 683.300 1.080.400 1.373.600 1.332.450 1.483.650

2 Anden gæld 0 3.728.750 4.496.200 5.091.775 5.286.350 5.678.925

Kortfristet gæld 0 4.466.217 5.637.267 6.526.792 6.681.300 7.226.825

Gæld 0 4.466.217 5.637.267 6.526.792 6.681.300 7.226.825

Passiver i alt 500.000 7.116.211 11.406.896 16.201.925 20.068.159 24.726.280

Passiver

Balance 31. december
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Primo 2012 2013 2014 2015 2016

1 Materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 1. januar 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Årets tilgang 0 2.000.000 0 0 0 0

Årets afgang 0 0 0 0 0 0

Anskaffelsessum 31. december 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Akkumulerede afskrivninger 1. januar 0 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000

Årets afskrivninger 0 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Afskrivninger på årets afgang 0 0 0 0 0 0

Akkumulerede afskrivninger 31. december 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0

Noter til årsrapporten

All-revison A/S
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Noter til årsrapporten

All-revison A/S

Primo 2012 2013 2014 2015 2016

2 Anden gæld

Udgående moms 0 4.000.000 4.800.000 5.400.000 5.600.000 6.000.000

Indgående moms 0 271.250 303.800 308.225 313.650 321.075

0 3.728.750 4.496.200 5.091.775 5.286.350 5.678.925

3 Egenkapital

Selskabskapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Årets resultat 0 2.149.994 3.216.235 4.002.104 3.808.326 4.209.196

Foreslået udbytte 0 -96.600 -96.600 -96.600 -96.600 -16.999.455

Overført resultat primo 0 0 2.053.394 5.173.029 9.078.533 12.790.259

Overført resultat ultimo 0 2.053.394 5.173.029 9.078.533 12.790.259 0

500.000 2.649.994 5.769.629 9.675.133 13.386.859 17.499.455
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2012 2013 2014 2015 2016 I alt

4 Løn og udbytte til aktionær 1 og 2

Krav til privatforbrug jf. forudsætninger 1.000.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000
Nettoudbytte 70.518 70.518 70.518 70.518 70.518
Skattebetaling 822.224 1.318.683 1.566.914 1.815.142 2.063.372

Beregnet løn 1.751.706 2.648.165 3.096.396 3.544.624 3.992.854

Udbytte 27% beskatning:

Udloddet udbytte 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600

Skat heraf 27% 26.082 26.082 26.082 26.082 26.082

Nettoudbytte 70.518 70.518 70.518 70.518 70.518

Udbytte 42% beskatning:

Udloddet udbytte 0 0 0 0 16.902.855

Skat heraf 42% 0 0 0 0 7.099.199

Nettoudbytte 0 0 0 0 9.803.656

All-revison A/S

Beskatning i selskabsform
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All-revison A/S

Beskatning i selskabsform

2012 2013 2014 2015 2016 I alt

5 Opgørelse af skatten

Bruttoløn 1.751.706 2.648.165 3.096.396 3.544.624 3.992.854 15.033.745

AM-bidrag 8% 140.136 211.853 247.712 283.570 319.428 1.202.700

Personlig indkomst 1.611.570 2.436.312 2.848.684 3.261.054 3.673.426 13.831.045

Kommuneskat 24,92% 401.603 607.129 709.892 812.655 915.418 3.446.697

Sundhedsbidrag 7% 112.810 170.542 199.408 228.274 257.140 968.173

Bundskat 4,64% 74.777 113.045 132.179 151.313 170.447 641.761

Topskat 15% 124.765 248.477 310.333 372.188 434.044 1.489.807

Nedslag for beskatning over 51,5% (0,06%) -499 -994 -1.241 -1.489 -1.736 -5.959

Sk.værdi personfradrag, bundskat -3.981 -3.981 -3.981 -3.981 -3.981 -19.906

Sk.værdi personfradrag, sundhedsbidrag -6.006 -6.006 -6.006 -6.006 -6.006 -30.030

Sk.værdi personfradrag, kommuneskat -21.381 -21.381 -21.381 -21.381 -21.381 -106.907

Skat i alt 682.088 1.106.830 1.319.202 1.531.572 1.743.944 6.383.635

AM-bidrag og skat i alt 822.224 1.318.683 1.566.914 1.815.142 2.063.372 7.586.335
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All-revison A/S

Beskatning i selskabsform

2012 2013 2014 2015 2016 I alt

6 Skattebetaling i alt

Personlig skat 822.224 1.318.683 1.566.914 1.815.142 2.063.372 7.586.335

Udbytteskat 26.082 26.082 26.082 26.082 7.125.281 7.229.609

848.306 1.344.765 1.592.996 1.841.224 9.188.653 14.815.944

Selskabsskat 683.300 1.080.400 1.373.600 1.332.450 1.483.650 5.953.400

Samlet skat 1.531.606 2.425.165 2.966.596 3.173.674 10.672.303 20.769.344
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All-revison A/S

Beskatning i selskabsform

2012 2013 2014 2015 2016 I alt

7 Opgørelse af skattepligtig indkomst

Resultat før skat 2.833.294 4.296.635 5.375.704 5.140.776 5.692.846

Afskrivninger på driftsmidler:
Regnskabsmæssige afskrivninger 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Skattemæssige afskrivninger, note 9 -500.000 -375.000 -281.250 -210.938 -158.203

Skattepligtig indkomst 2.733.294 4.321.635 5.494.454 5.329.839 5.934.643

Skattepligtig indkomst,
nedrundet til nærmeste hele 100 2.733.200 4.321.600 5.494.400 5.329.800 5.934.600

Selskabsskat 25% 683.300 1.080.400 1.373.600 1.332.450 1.483.650

Årets skattebetaling 683.300 1.080.400 1.373.600 1.332.450 1.483.650
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All-revison A/S

Beskatning i selskabsform

2012 2013 2014 2015 2016 I alt

8 Skattemæssige underskud til fremførsel

Primo 0 0 0 0 0

Årets tilgang 0 0 0 0 0

Årets afgang 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9 Skattemæssig saldoværdi driftsmidler

Anskaffelsessum 1. januar 0 1.500.000 1.125.000 843.750 632.813
Årets tilgang 2.000.000 0 0 0 0
Årets afgang 0 0 0 0 0

Anskaffelsessum 31. december 2.000.000 1.500.000 1.125.000 843.750 632.813

Årets skattemæssige afskrivninger 25% 500.000 375.000 281.250 210.938 158.203

Saldoværdi 31. december 1.500.000 1.125.000 843.750 632.813 474.609
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2016

Provenue og salg aktier:

Aktiernes anskaffelsessum: 500.000

Salgspris aktier i a/s -500.000

Realiseret gevinst salg aktier 0

2012 2013 2014 2015 2016 I alt

Løn iflg. note 5 1.751.706 2.648.165 3.096.396 3.544.624 3.992.854 15.033.745

Betalt AM-bidrag og skat, note 5 -822.224 -1.318.683 -1.566.914 -1.815.142 -2.063.372 -7.586.335

Bruttoudbytte iflg. note 4 96.600 96.600 96.600 96.600 16.999.455 17.385.855

Udbytteskat iflg. note 4 -26.082 -26.082 -26.082 -26.082 -7.125.281 -7.229.609

Selskabsskat -683.300 -1.080.400 -1.373.600 -1.332.450 -1.483.650 -5.953.400

I alt 316.700 319.600 226.400 467.550 10.320.006 11.650.256

All-revison A/S

Avanceopgørelse ved salg
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Forudsætninger Variable data

Skatteprocenter/grænser er 2012 satser Rentesats indlån (i VO) 2,00%

Bosiddende i gennemsnitskommune (ugift). Rentesats udlån (uden for VO) 2,50%

Ej medlem af folkekirken. Rentemargin 0,50%

Ingen indk- eller fradrag udover virksomheden.

Nedenstående beregning illustrerer den årlige renteeffekt ved at opspare i virksomhedsordningen og lånefinansiere den manglende disponible indkomst.

Indkomst i 

virksomhed

Samlet 

skat inkl. 

AM-

bidrag

Heraf 

topskat

Disp. 

indkomst Hævning

Samlet 

skat inkl. 

AM-bidrag

Disp. 

indkomst

Forskel i 

disp. 

indkomst

Likviditet i 

virksom-

heden

Samlet 

likviditets 

overskud 

(1)

Rente- 

omk.

Rente- 

indt. Forskel

500.000 198.464 10.473 301.536 442.856 175.315 267.541 -33.995 57.144 23.149 -850 1.143 293

600.000 253.844 24.218 346.156 467.856 200.315 267.541 -78.615 132.144 53.529 -1.965 2.643 678

700.000 309.224 37.963 390.776 492.856 225.315 267.541 -123.235 207.144 83.909 -3.081 4.143 1.062

800.000 364.604 51.708 435.396 517.856 250.315 267.541 -167.855 282.144 114.289 -4.196 5.643 1.447

Privat kassekredit VSO

Illustrationsskema (virksomhedsejer og bank) over konsekvenser ved lånefinansiering af privatforbrug, som følge af reduktion af hævninger/forøgelse af 

opsparet overskud.

Hele overskuddet hæves Hæves op til topskattegrænse Konsekvenser Renteeffekt
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800.000 364.604 51.708 435.396 517.856 250.315 267.541 -167.855 282.144 114.289 -4.196 5.643 1.447

900.000 419.984 65.453 480.016 542.856 275.315 267.541 -212.475 357.144 144.669 -5.312 7.143 1.831

1.000.000 475.364 79.198 524.636 567.856 300.315 267.541 -257.095 432.144 175.049 -6.427 8.643 2.216

1.100.000 530.744 92.943 569.256 592.856 325.315 267.541 -301.715 507.144 205.429 -7.543 10.143 2.600

1.200.000 586.124 106.688 613.876 617.856 350.315 267.541 -346.335 582.144 235.809 -8.658 11.643 2.985

1.300.000 641.504 120.433 658.496 642.856 375.315 267.541 -390.955 657.144 266.189 -9.774 13.143 3.369

1.400.000 696.884 134.178 703.116 667.856 400.315 267.541 -435.575 732.144 296.569 -10.889 14.643 3.754

1.500.000 752.264 147.923 747.736 692.856 425.315 267.541 -480.195 807.144 326.949 -12.005 16.143 4.138

1) Træk på lånefacilitet i privat regi 1)

2) Indestående på sikringskonto (midler i VO) 2)

Positive forhold og muligheder Negative forhold og mulige risici

Reducerer den aktuelle skat.

Uændret forbrugsmulighed.

Giver positivt afkast.

Giver banken et positivt indestående (solvens). Hævningernes størrelse skal "overholdes".
Fremtidige skatteregler der betyder at topskatten reduceres fra 

nuværende niveau (56,1 %).

Fremtidige skatteregler der betyder at topskatten øges fra nuværende niveau 

(56,1%).
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Udbytte Udgangs- Selskabs- Mellem- Udbytte Mellem- Udbytte Samlet 

punkt skat total 1 lav total 2 høj skatte %

Udbyttegrænse 48.300 100,00% 22,00% 78,00% 27,00%

> kr. 48.300 - 27% 22,00% 21,06% 43,06%

Udbyttegrænse 100,00% 22,00% 78,00% 27,00% 56,94% 15,00%

< kr. 48.300 - 42% 22,00% 21,06% 11,70% 54,76%

Udbyttegrænse 100,00% 22,00% 78,00% 27,00% 56,94% 16,00%

< kr. 48.300 - 43% 22,00% 21,06% 12,48% 55,54%

Løn Udgangs- AM- Mellem- Kom.skat+ Bund- Top- Nedslag

punkt bidrag total 1 sundbidrag skat skat

Løn bundskat 100,00% 8,00% 92,00% 31,92% 4,64%

8,00% 29,37% 4,27% 41,64%

Løn topskat 100,00% 8,00% 92,00% 31,92% 4,64% 15,00% -0,06%

8,00% 29,37% 4,27% 13,80% -0,06% 55,38%

Ændring

Løn inkl. bundskat 0,0%

Aktieindkomst kr. > 48.300 -2,2%

Aktieindkomst kr. < 48.300 -1,7%

Løn inkl. topskat 0,0%

Beregning af effektiv skatteprocent 2016

Udlodningsmetode Eff. beskatning 2016 Eff. beskatning 2012

41,6% 41,6%

Figur 25, Kilde: Egen tilvirkning

43,1% 45,3%

54,8% 56,5%

55,4% 55,4%
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Formål med VSO 

I 1987 gennemførtes en ny skattereform1, som resulterede i ændringer i beskatningen for fysiske personer. Indkomsten deles op i personlig indkomst og kapitalindkomst. 

Dette medførte at ikke alle udgifter fik samme fradragsværdi ved skatteberegningen. Det er samme regelsæt vi anvender 26 år senere. 

Virksomhedsordningen har til formål at eliminere den ubalance i beskatningen, der kan opstå mellem virksomheder drevet som enkeltmandsvirksomhed og 

kapitalselskaber. Fordelene ved at drive kapitalselskab frem for enkeltmandsvirksomhed skulle være mindre, for at fremme fleksibiliteten, investeringslysten og herved 

udviklingen i samfundet for at skabe vækst. 

 

VSO er direkte rettet mod fysiske personer, der driver selvstændig virksomhed. Virksomhedens skattepligtige indtægter og omkostninger indgår i virksomhedens 

resultatopgørelse. Der beregnes et kapitalafkast, som beskattes som kapitalindkomst frem for personlig indkomst, hvilket medfører en reduceret beskatning fra marginalt 

56,1%2 til marginalt ca. 46%3. Afkastgrundlaget som kapitalkastet beregnes ud fra, beregnes at virksomhedens aktiver reduceret med gælden. Afkastsatsen fastsættes årlig 

og udgør for 2012 1%4. Overskud som hæves udover kapitalafkastet beskattes som personlig indkomst med marginal beskatning på 56,1%. Overskud som opspares i 

virksomheden beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på 25%5, således er virksomhedsskatten for den erhvervsdrivende i enkeltmandsvirksomheden som for kapital 

selskab. Selskabsskatten for 2012 for kapitalselskaber er også 25%6. Den betalte virksomhedsskat modregnes i den endelige skat ved senere hævning af beløb fra 

virksomheden. 

 

En anden væsentlig fordel ved at anvende virksomhedsskatteordningen er, at der kan foretages skatteudjævning ved svingende indkomster i forskellige indkomstår. Hvis 

en virksomhed første år tjener t.kr. 700 og andet år t.kr. 300, vil det være fordelagtigt for ejeren at dele det samlede overskud på i alt t.kr. 1.000 ud på to indkomstår, for at 

reducere topskattegrundlaget og herved skattebetalingen. Skatteudjævningen sker, ved at beskatte opsparet overskud fra første indkomstår med virksomhedsskatten på 

25% (afhængigt af hævningernes størrelse). Andet år, hvor overskuddet på t.kr. 300 og derved er under topskattegrænsen, tages der noget indkomst fra år et ind til fuld 

                                                           
1 H. Dam, Skatteret – Speciel del 2012 
2 http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/1292.html 
3 http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/1292.html  
4 http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/377.html  
5 http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/377.html  
6 SEL § 17 
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beskatning op til topskattegrænsen. Dermed kan det give bedre muligheder for konsolidering af den private erhvervsvirksomhed7, men dette er selvfølgelig kun muligt hvis 

hævningerne ikke er for høje. 

 

I situationer med underskud er VSO også særdeles gunstig i forhold til underskud i kapitalselskaber. Skattemæssige underskud i kapitalselskaber kan kun fremføres til 

fremtidige overskud, dvs. skatteværdien af underskud kan ikke omsættes til kontanter som det kan i VSO via modregning i opsparet overskud og derved tilbagebetalingen 

af virksomhedsskatten på 25%. 

 

Den selvstændige erhvervsdrivende kan hvert år frit vælge om VSO, KAO eller PSL skal anvendes eller ej8. Valget sker ved indgivelse af selvangivelsen for indkomståret. 

Det er muligt at ændre sin beslutning inden udløbet af ligningsfristen. Det vil sige senest 1. juli i det næstkommende indkomstår. 

 

Indtræden i VSO 

I henhold til VSL § 1 stk. 1 er det kun skattepligtige personer, som driver selvstændig erhvervsdrivende virksomhed, som kan anvende VSO, og kun virksomhedens 

økonomi kan indgå i VSO. Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende driver flere virksomheder i personligt regi skal alle indgå i den valgte ordning, dvs. behandles som 

én virksomhed9. Ægtefæller kan godt vælge hver deres beskatningsform uafhængigt af hinanden. 

 

I langt de fleste tilfælde, vælger den erhvervsdrivende virksomhedsordningen. For at kunne anvende VSO skal en række betingelser være opfyldt. Det er et krav, at der 

udarbejdes et regnskab for virksomheden og der i regnskabet er en opdeling mellem virksomheds- og privatøkonomien, jf. VSL § 2, stk. 1. En af grundene til at denne 

opdeling er vigtig, er fordi der i VSO opnås 100% fradrag for erhvervsmæssige renter. Hvis virksomheden anvender samme bankkonto som den erhvervsdrivendes 

privatkonto, er det ikke muligt at opgøre hvor mange af renterne der vedrører virksomheden og hvor mange der vedrører privatøkonomien. 

 

                                                           
7 H. Dam, Skatteret – Almen del 2012 
8 VSL § 2 stk. 2 
9 VSL § 2 stk. 3 
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Regnskabet skal opfylde BFL’s krav, dette trods virksomheden ellers ikke er bogføringspligtig efter BFL. Regnskabet skal opfylde mindstekravsbekendtgørelsens 

skattemæssige regnskabskrav. Opfylder regnskabet ikke de formelle krav betyder det dog ikke at anvendelsen af virksomhedsordningen tilsidesættes. For at det kan ske, 

skal en eventuel mangel ved regnskabet være af sådan betydning, at regnskabet anses for ikke at vise et retvisende billede virksomhedens aktiver, passiver og 

økonomiske stilling. Det må formodes at bogholderiet i et partnerselskab er tilrettelagt således at det er mere ”professionelt” end hvis det blot havde været en 

enkeltmandsvirksomhed og BFL regler som udgangspunkt er overholdt. Som oftest udarbejder revisor desuden aktionærernes selvangivelser hvorved at selvangivelserne 

kvalitetssikres bedre end hvis aktionæren selv har udarbejdet den.  

 

Det er ofte tilfældet at den erhvervsdrivende ikke selv kan opstille og udarbejde et korrekt regnskab som opfylder alle kravene. Ordningen kræver et stort overblik både 

regnskabsmæssigt men mest skattemæssigt. Det er især skattemæssigt, at udfordringen kommer for den erhvervsdrivende, da der er en lang række opgørelser, herunder 

indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, opgørelse af hævninger, opsparinger, hensat til senere hævning mv. som skal opgøres korrekt. 

 

Grundelementer 

Et af kravene for at kunne indtræde i ordningen, er som nævnt at der er adskillelse mellem virksomhedsøkonomien og privatøkonomien. Dette hænger sammen med, at 

man i VSO kun bliver indkomstbeskattet (personlig indkomst) af resultatet, sammenholdt med årets hævning, samt en acontoskat på resten af årets overskud. VSL 

indeholder en række regler omkring indskud, hævninger og opsparing i VSO.  

 

Indskudskonto 

I forlængelse af kravet om adskillelse mellem privatøkonomien og virksomhedsøkonomien skal der iflg. VSL § 3 stk. 2 ved indtræden i VSO opgøres en indskudskonto. En 

indskudskonto kan sidestilles med den indskudte anpartskapital i et anpartsselskab. 

 

Indskudskontoen er en opgørelse over de aktiver og passiver som den erhvervsdrivende har indskudt i virksomheden. Disse midler kommer fra et allerede beskattet miljø 

og er derfor et udtryk for, hvor stort et beløb den erhvervsdrivende skattefrit kan hæve i virksomheden10. Der skal dog tages højde for hæverækkefølgen, som til enhver tid 

                                                           
10 VSL § 5, stk. 1, nr. 5 
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skal følges. Hvis den erhvervsdrivende skyder værdier ind i virksomheden og denne følger VSL, opfattes det jf. VSL § 3 stk. 1 som et indskud, på nær beløb som bogføres 

på mellemregningskontoen. Den erhvervsdrivende kan som nævnt frivilligt selv hvert år vælge beskatningsform (VSL, KAO eller PSL). Har personen et år været udtrådt af 

ordningen skal der opgøres en ny indskudskonto, hvis der genindtrædes i ordningen. 

Indskudskontoen reguleres på årsbasis. Her skal der tages højde for årets indskud med fradrag af hævninger som overstiger overskuddet og det eventuelle indestående på 

opsparet overskud11. 

 

Bliver indskudskontoen ved indtrædelsen negativ kan den sættes til kr. nul12. Dette kan kun ske under forudsætning af den skattepligtige dokumenterer, at alle de til 

virksomheden hørende aktiver og passiver er medregnet i opgørelsen og at den medregnede gæld er erhvervsmæssig. 

 

Rentekorrektion 

Rentekorrektion sker når indskudskontoen er negativ. Rentekorrektionen beregnes ved at gange kapitalafkastsatsen, som i 2012 udgør 1%, med det mest negative 

afkastgrundlag enten ved indkomstårets begyndelse eller udløb. Kapitalafkastsatsen beregnes efter VSL § 9. Rentekorrektionsbeløbet kan dog ikke overstige 

kapitalafkastsatsen gange med det største negative afkastgrundlag på tidspunktet for indkomstårets begyndelse eller udløb13. Rentekorrektionsbeløbet medregnes til den 

personlige indkomst og fratrækkes kapitalindkomsten14. 

 

Mellemregningskonto 

Jf. VSL § 4a stk. 1 kan den skattepligtige i stedet for at foretage indskud på indskudskontoen overføre kontante beløb fra privatøkonomien til VSO og bogføre det indsatte 

beløb på mellemregningskontoen. Det samme gælder for eventuelle udlæg, som den skattepligtige har haft for virksomheden15. Omvendt kan den skattepligtige hæve 

                                                           
11 VSL § 3 stk. 6 
12 VSL § 3, stk. 6 
13 VSL § 11 stk. 1, 3 pkt. 
14 VSL § 11 stk. 3 
15 VSL § 4a stk. 4 
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skattefrit på mellemregningskontoen, uden det skal medgå til den personlige indkomst16. Dette fordi de foretagne indskud/udlæg allerede er af beskattede midler og disse 

ikke skal dobbeltbeskattes. 

 

På det tidspunkt hvor VSO påbegyndes, kan der ikke bogføres på mellemregningskontoen, det fremgår af VSL 4a stk. 2. Hvis mellemregningskontoen bliver negativ skal 

beløbet udlignes via overførsel efter hæverækkefølgen, idet det ikke er tilladt, at låne af virksomheden uden om hæverækkefølgen og rentekorrektionen. 

 

Kapitalafkastgrundlag 

Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for den skattemæssige egenkapital, den erhvervsdrivende har bundet i virksomheden. Kapitalafkastgrundlaget fastfryses ligeledes 

heller ikke, men opgøres ved hvert indkomstårs begyndelse, da den løbende udvikling i virksomheden har indflydelser på opgørelsesgrundlaget. Kapitalafkastgrundlaget 

skal opgøres som følger17: 

 

+ Virksomhedens aktiver

- virksomhedens gæld 

- beløb hensat til senere hævning

- indestående på mellemregningskonto jf. VSL § 4a

- overførte beløb fra VSO til privatøkonomi fra indkomstårets begyndelse

= Kapitalafkastgrundlag

Figur 19, Kilde: Egen tilvirkning  

Af figuren fremgår det, at kapitalafkastgrundlaget ændrer sig løbende, da det afhænger af faktorer som virksomhedens aktiver, resultat, indskud/hævning, hensat til senere 

hævning m.v.. 

 

Aktiver og passiver værdiansættes ikke efter den regnskabsmæssige værdi, men efter den skattemæssige værdi18. Eksempelvis kan der ved ejendomme være stor forskel 

på den bogførte og den skattemæssige værdi. Fast ejendom skal medregnes til den kontante anskaffelsessum, hvis den er anskaffet den 1. januar 1987 eller senere, eller 

                                                           
16 VSL 4a stk. 3. 1. pkt. 
17 VSL § 8, stk. 1 
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den ved indkomstårets udgang, fastsatte ejendomsværdi med fradrag af byrderne, som der ikke er taget hensyn til ved vurderingen, samt med tillæg af eventuelle 

forbedringer og ombygninger19. Er ejendommen anskaffet før 1. januar 1987 kan den erhvervsdrivende anvende ejendomsværdien ved den 18. almindelige vurdering. 

Ovenstående er netop relevant for partnerselskaber, da netop ejendomsselskaber langsomt er begyndt at opstå i partnerselskabsformen. 

 

Erhvervsmæssige benyttede driftsmidler medregnes til den skattemæssige saldoværdi ved indkomstårets begyndelse. Er aktivet blandet benyttet, skal den uafskrevne del 

af det afskrivningsberettigede beløb medregnes. Gæld værdiansættes til kursværdi i opgørelsen. 

 

Kapitalafkast 

Formålet med kapitalafkast er at sidestille erhvervsdrivende i VSL med selskaber, således at en investering i egen virksomhed forrentes på samme måde som ved 

anbringelse af kapital i f.eks. realkreditobligationer. Bevæggrunden for at give denne skatterabat (overførsel af personlig indkomst til kapitalindkomst) er for at udvikle, 

udbygge og investere i erhvervslivet ved at lade pengene blive i virksomhedsmiljøet. Kapitalafkast beregnes ved at gange kapitalafkastgrundlaget med kapitalafkastsatsen, 

som i 2012 udgør 1%. Kapitalafkastsatsen beregnes en gang årligt af Københavns Fondsbørs via den gennemsnitlige obligationsrente for årets første 6 måneder20. 

 

Jf. VSL § 7 stk. 1 4. pkt. kan kapitalafkastet ikke overstige årets skattepligtige overskud eller blive negativ. Hvis kapitalafkastet bliver negativt begrænses det til kr. 0 og der 

beregnes ingen kapitalafkast det pågældende indkomstår. Er der tale om en nystartet virksomhed som er opstartet eksempelvis 1. juli, beregnes der et forholdsmæssigt 

kapitalafkast. 

 

Hæverækkefølge 

Som tidligere nævnt beskattes man i VSO efter resultatet, samt efter hvor meget man har hævet i virksomhedsøkonomien. Hævningerne kan derfor ses som et ”instrument” 

der anvendes til at afgøre, hvor stor en del af årets overskud der kan beskattes med 25 % og hvor stor en del som er personlig indkomst. Det er derfor vigtigt at holde styr 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
18 VSL § 3 stk. 4 
19 Virksomhedsskatteloven i teori og praksis, Aagesen 2001, Revifora 
20 VSL § 9 
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på årets hævninger. VSL § 5 beskriver de særlige regler der er med hensyn til hævninger. Det væsentligste er, at der opstilles et krav om hæverækkefølgen for at sikre den 

mest mulige effektive beskatning. Hæverækkefølgen er som følger21: 

 

1. Kapitalafkast efter § 7, der vedrører tidligere indkomstår. 

2. Overskud efter fradrag af kapitalafkast efter § 10 stk. 1, der vedrører forudgående indkomstår. 

3. Overskud i det pågældende år, først kapitalafkast og derefter det resterende overskud 

4. Opsparet overskud 

5. Indestående på indskudskonto 

 

Sammenhængen i VSO kan grafisk beskrives således: 

Skattepligtigt resultat
af virksomhed

Virksomhedsskat, 25%

Resterende overskud

Figur 20, Kilde: Egen tilvirkning

Personlig indkomst

Kapitalafkast

Opsparet overskud

Virksomhedsindkomst

 

 

Udover de tidligere nævnte begreber der findes i VSO’en, er der yderligere et begreb. Det hedder hensættelse til senere hævning. Hensættelse til senere hævning kan 

fremkomme på to måder, tvungen hensættelse og frivillig hensættelse. 

 

                                                           
21 VSO § 5 stk. 1 
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Den tvungne hensættelse fremkommer ved at virksomhedsskatten og kapitalafkastet tilsammen er højere end den faktiske hævning i året. Virksomhedsskatten og 

kapitalafkastet vil indgå i den erhvervsdrivendes personlige indkomst og vil blive beskattet. Men da beløbet rent fysisk ikke er hævet i virksomhedsøkonomien, hensættes 

det til senere hævning. Hensættelsen kan efterfølgende hæves skattefrit, da midlerne er beskattet. 

 

Den frivillige hensættelse fremkommer ved, at den erhvervsdrivende vælger at lade sig beskatte af mere, end der fysisk er hævet i virksomhedsøkonomien. Det mest 

almindelige og optimale er, at hæve op til topskattegrænsen og derved udnytte progressionsgrænsen bedst muligt for lavest mulige beskatning.  Topskattegrænsen i 2012 

er kr. 389.900 efter arbejdsmarkedsbidrag. Det kræves blot at den erhvervsdrivende har likviditet til det og et privatforbrug som ikke overstiger progressionsgrænsen. 

VSO giver altså den erhvervsdrivende mulighed for at spare en del af årets overskud op og herved resultatudjævne til progressionsgrænserne. Det overskud som ikke 

hæves i indkomståret, kan opspares på konto for opsparet overskud. Der betales en acontoskat af beløbet som udgør 25%. Når det opsparede overskud hæves i de 

efterfølgende indkomstår, tillægges den hertil svarende virksomhedsskat22. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst godskrives betalte acontoskat. 

 

Når der hæves på konto for opsparet overskud, er det altid det først opsparede (ældste) overskud man hæver. Det skal derfor holdes styr på, hvor meget der er sparet op i 

de forskellige indkomstår, da acontoskatten historisk har fulgt selskabsskatten. Den endelige skatteberegning afhænger af hvilken skatteprocent, der er betalt 

virksomhedsskat med. 

 

Underskud 

Opstår der underskud i partnerselskabet for den erhvervsdrivende i VSL, behandles dette efter VSL § 13 på følgende måde og rækkefølge: 

 

1. Underskud modregnes i opsparet overskud med tillæg af dertil hørende virksomhedsskat23. 

2. Kan underskuddet ikke rummes i opsparet overskud fradrages det i positiv kapitalindkomst samt den skattepligtige indkomst eller i ægtefællens samlede positive 

kapitalindkomst uanset om den herefter bliver negativ24. 

                                                           
22 VSL § 10 stk. 3, 1. pkt. 
23 VSL § 13 stk. 1 
24 VSL § 13 stk. 2 
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3. Yderligere underskud fradrages i den skattepligtige indkomst uanset om denne bliver negativ25. 

 

Hvis den personlige eller skattepligtige indkomst fortsat er negativ, kan den overføres til en eventuel ægtefælle eller fremføres til senere indkomstår. Det skal ske efter 

PSL’s almindelige regler om negativ personlig indkomst26. 

 

Ophør i VSO 

Såfremt den erhvervsdrivende vælger at ophøre med at være selvstændigt erhvervsdrivende, vil det udløse beskatning hvis der er opsparet overskud. Ifølge VSL § 15, stk. 

1 som er hovedreglen, medregnes indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af betalt acontoskat til den skattepligtige indkomst, det år hvor den 

erhvervsdrivendes aktivitet ophører/udtræder af partnerselskabet. 

 

Hvis den erhvervsdrivende opretholder opdeling mellem privatøkonomien og virksomhedsøkonomien kan indeståender på konto for opsparet overskud, ventes medregnet 

til den personlige indkomst, til det efterfølgende indkomstår. Det gør det muligt for den erhvervsdrivende, at opspare i virksomhedsordningen i ophørsåret. Ligeledes 

udskydes den fulde beskatning af det opsparede overskud til det efterfølgende indkomstår. Det kan betyde en stor skattebesparelse, hvis indkomsten det efterfølgende 

indkomstår er lav. Der kan også spekuleres i at opspare overskuddet, men henblik på at marginalskattegrænserne falder og progressionsgrænserne forhøjes, hvor 

sidstnævnte er relevant for indkomstårene 2013 og 2014, da progressionsgrænserne stiger til henholdsvis kr. 421.000 og 441.10027 før arbejdsmarkedsbidrag.  Udover 

stigningen på progressionsgrænserne, spares der likviditet som kan geninvesteres og forrentes, fordi skattebetalingen udskydes til senere indkomstår. 

Såfremt den erhvervsdrivende overtager eller påbegynder anden personligt drevet virksomhed i efterfølgende indkomstår, kan VSO fortsat anvendes som tidligere28. I 

praksis set det ofte at der foretages et forældrekøb af en lejlighed, investeres i solceller mv.. 

                                                           
25 VSL § 13 stk. 3 og 4 
26 PSL § 13 
27 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2064878  
28 VSL § 15 stk. 2 


