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English Summary 
 

This Thesis discusses the choice of corporate form for persons considering starting up a business. 

The main issue of the Thesis is ”Which material differences apply in terms of company law and 

tax law when choosing the corporate form in connection with start up of a business?” 

 

First, the companies to be analyzed are listed. The Thesis will analyze the most common forms 

of business enterprises, private limited company, public limited company, partnership, limited 

partnership, business taxation scheme, and the capital yield scheme.  

 

The analysis consists of an analysis of company law issues and of tax law issues. The analysis is 

based on two potential enterprises. The analysis of the tax differences shows that taxation of the 

current operations is minimal, depending on the type of corporate form. In the long term, it will 

for tax purposes be important which corporate form is chosen because disposal of an enterprise is 

taxed differently from business form to business form. It is possible to convert the chosen 

business form free of tax in order to obtain the most advantageous disposal method for the 

enterprise. It is concluded that the corporation form should not be chosen exclusively on the 

basis of the tax situation. 

 

Company law contains a few rules which reduce the choice of corporate form. For example, 

there cannot be more than one participant in the business taxation scheme and the capital yield 

scheme, whereas there should be at least two participants in a partnership and a limited 

partnership.  

 

In terms of company law there are many differences when choosing the corporate form. The 

most significant consideration a potential business owner should make is the issue relating to the 

company’s liability. Another significant consideration a potential business owner should make 

relates to the company’s management. A public limited company requires a general meeting, a 

board of directors and a board of executives whereas the business taxation scheme and the 

capital yield scheme have no such requirements. 
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1 Indledning 

Hvis man som privatperson går med overvejelser omkring opstart af aktivitet med henblik på 

gevinst, vil det kræve at man etablerer sig i en virksomhedsform. Dette kan enten være i et 

kapitalselskab, eller et personselskab. Det er sjældent, at den enkelte potentielle virksomhedsejer 

er bekendt med alle valgmuligheder, der er i forbindelse med valg af virksomhedsform. Det er 

endnu færre, der kender de forskellige parametre hver virksomhedsform bygger på. Det kan 

således være uoverskueligt for den potentielle virksomhedsejer at sætte sig ind i hvilke 

konsekvenser, det kan have for ham at vælge en virksomhedsform frem for en anden, herunder 

hvornår det vil være mest fordelagtigt at vælge en bestemt virksomhedsform frem for en anden. 

 

På baggrund heraf vil der altid være en bred interesse inden for de forskellige valgmuligheder 

der er i forbindelse med opstart af en virksomhed. 

 

Jeg vil analysere på såvel kapitalselskaber, som udvalgte personselskaber.  

 

I min analyse vil jeg ikke blot lægge vægt på de skattemæssige konsekvenser af det enkelte valg, 

jeg vil ligeledes lægge vægt på de selskabsretlige konsekvenser. 
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1.1 Problemformulering 

Der er mange forskellige virksomhedsformer i Danmark, og for personer der overvejer at stifte 

en virksomhed, kan det være uoverskueligt at kende de selskabsretlige og skattemæssige forhold 

på de forskellige virksomhedsformer. 

 

Dette leder hen til opgavens hovedproblem: 

 

 

 

 

Hovedproblemet vil blive belyst ud fra følgende delspørgsmål: 

 

1) Hvilke generelle selskabsretlige forskelle spiller der ind ved valg af et kapitalselskabs 

virksomhedsform? 

Dette spørgsmål er medtaget for at fastlægge de selskabsretlige forskelle for det enkelte 

kapitalselskab. 

 

2) Hvilke generelle selskabsretlige forskelle spiller der ind ved valg af et personselskab? 

Dette spørgsmål er medtaget for at fastlægge de selskabsretlige forskelle for det enkelte 

personselskab. 

 

3) Hvilke generelle skattemæssige forskelle spiller der ind ved valg af virksomhedsform? 

Dette er medtaget for at fastlægge de skattemæssige konsekvenser ved valg af den enkelte 

virksomhedsform. 

 

Til brug for analysen anvendes der to mulige virksomheder, en grafisk virksomhed og en bar. 

 

Opgaven vil konkludere på de skattemæssige og selskabsretlige forskelle, der er ved anvendelse 

af den ene virksomhedsform frem for den anden.  

 

Hvilke væsentlige selskabsretlige og skattemæssige forskelle er der ved valg af 

virksomhedsform i forbindelse med opstart af en virksomhed? 
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1.2 Definitioner 

I dette afsnit defineres en række betegnelser og begreber for at ensrette forståelsen ved 

anvendelsen af disse betegnelser og begreber i opgaven.  

 

Et kapitalselskab defineres som:  

”en samvirkeform med deltagelse af én eller flere fysiske og / eller juridiske personer, hvoraf 

ingen ex lege – men eventuelt gerne i henhold til separat garanti- eller kautionserklæring – 

hæfter for selskabets forpligtelser, så at alene kapitalselskabet og dermed dettes selskabsformue 

hæfter for disse forpligtelser med den følge, at der er behov for at opstille fællesskabsretlige og 

nationale forskrifter omkring formuens opretholdelse og omverdenens indsigt deri, eftersom 

omverdenens villighed til at kontrahere med kapitalselskabet beror på tilliden til dettes kapital.”1  

 

Et kapitalselskab i denne opgave er enten et anpartsselskab eller et aktieselskab. 

 

Et personselskab kan defineres som: 

”en samvirkeform med deltagelse af én eller flere fysiske og / eller juridiske personer, hvoraf 

mindst én hæfter ubegrænset for selskabets forpligtelser, oftest med den følge, at der ikke er 

behov for hverken fællesskabsretligt eller i medlemsstaternes ret til at opstille krav om 

mindstekapital til selskabet, og hvor omverdenens villighed til at kontrahere med selskabet 

derfor beror på tilliden til den eller de i selskabet fysiske eller juridiske personer.”2 

 

Personselskaber er i opgaven virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen, interessentskaber 

og kommanditselskaber. 

 

En enkeltmandsvirksomhed defineres her i opgaven som en virksomhed, der indgår i enten 

virksomhedsordningen eller i kapitalafkastordningen.  

1.3 Afgrænsning 

Nedenfor vil jeg redegøre for de overordnede afgrænsninger, der er foretaget i opgaven.  I det 

omfang jeg vurderer det nødvendigt at foretage yderligere afgrænsninger, vil dette ske løbende i 

de enkelte afsnit. 

 

                                                 
1 Werlauf, Selskabsret, 6. udgave, side 21 
2 Werlauf, Selskabsret, 6. udgave, side 21 
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Jeg vil afgrænse mig fra at beskrive og analysere forhold, der vedrører ejerskab i andre lande end 

Danmark, endvidere vil opgaven ikke omfatte SE selskaber. 

 

Da analysen vil arbejde ud fra en indgangsvinkel omkring nystiftelse af en virksomhedsform, vil 

jeg afgrænse mig fra fusion, spaltning, generationsskifte m.v. 

 

Jeg vil afgrænse mig fra alternative virksomhedsformer, der ikke direkte tjener det formål at give 

en gevinst til deltagerne, der er baseret på salg til eksterne parter, således afgrænser jeg mig fra 

partnerselskaber, a.m.b.a., s.m.b.a., fonde og foreninger.  

 

Ved beskrivelse af opgørelse af forhold omkring gevinst / tab på aktier / anparter tages der 

udgangspunkt i, at disse er erhvervet efter 31. december 2005. 

1.4 Model- og metodevalg 

Dette afsnit beskriver, hvordan opgavens undersøgelser er foretaget og dermed også, hvordan 

opgavens problemstilling er søgt besvaret.   

1.4.1 Undersøgelsesdesign 

Opgavens problemstilling er søgt besvaret ved en normativ analyse3 med udgangspunkt i teori, 

litteratur, tidsskrifter samt publikationer. Valget af opgavens undersøgelsesdesign er efter 

opgaveskriverens vurdering en naturlig følge af problemformuleringen, der giver opgaven til 

formål at analysere og diskutere, hvilke selskabsretlige og skattemæssige forskelle der opstår for 

de valgte virksomhedsformer. 

1.4.2 Dataindsamlingsteknik 

I opgaven er der udelukkende anvendt sekundærdata4, der er indhentet fra relevante lærebøger, 

søgning på internettet samt publikationer udgivet af større internationale revisionsfirmaer. 

Endvidere er der anvendt tidsskrifter, som er udarbejdet af fagfolk, diverse gældende love samt 

revisionsstandarder. Der er anvendt data i form af relevant skattelovgivning. 

1.4.3 Graden af verifikation 

I forbindelse med det valgte undersøgelsesdesign, der præges af analyser og diskussioner, er jeg 

bevidst om det forhold, at forfatteren arbejder som revisor til dagligt, hvilket kan have 
                                                 
3 Ifølge Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed side 28, defineres en normativ analyse som en undersøgelse, der beskriver og 
vurderer for herefter at kunne komme med forslag til løsning eller afhjælpning af problemer.  
4 Ifølge Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed side 195, defineres sekundærdata som data, der er indsamlet af andre personer, 
forskere, institutioner mv. Primært data definerer Ib Andersen som data, hvor det er forskeren selv (eller en medhjælper), der 
personligt har indsamlet data.   
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indflydelse på de konklusioner jeg drager og dermed graden af verifikation. Idet jeg er bevidst 

herom, vurderer jeg, at objektiviteten højnes. 

1.5 Kildekritik 

I det følgende vil jeg vurdere de anvendte kilder med henblik på at vurdere objektiviteten i disse.  

 

Som det fremgår ovenfor, er datagrundlaget baseret på sekundærdata, der er hentet fra relevante 

lærebøger, publikationer, tidsskrifter, love samt revisionsstandarder. 

 

Publikationerne er udgivet af større internationale revisionsfirmaer, hvorfor disse kan være 

præget af forfatterens tilhørsforhold til revisionsbranchen. Ligeså gælder det for de anvendte 

tidsskrifter, der udarbejdes af revisorernes brancheforening, at disse kan have en tendens til at 

fokusere på ting, der er til gavn for revisorerne.  

 

De ovenfor omtalte kilder har altså den fællesnævner, at data kan være påvirket som følge af 

forfatternes / udgivernes tilhørsforhold til revisionsbranchen. Det vurderes dog ikke som et 

problem i forhold til at kunne besvare problemstillingen i opgaven, fordi problemstillingen 

bestræber sig på at diskutere, analysere og vurdere.  

1.6 Målgruppe 

Afsnittet har til hensigt at klarlægge hvilken målgruppe, der kunne have interesse i at læse 

opgaven. 

 

Målgruppen for denne opgave er alle personer, der overvejer at opstarte en virksomhed og ikke 

kender de selskabsretlige og skattemæssige forskelle på hver enkelt virksomhedsform. 

 

Det vurderes også, at studerende eller andre med interesse i området omkring opstart af 

virksomhed vil kunne få gavn af at læse opgaven. 
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1.7 Struktur 

Ud fra min opstillede problemformulering har jeg valgt at fremstille opgavens sammenhæng og 

opbygning ud fra nedenstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Opgavens opbygning 

Kilde: Egen tilvirkning 

Kapitel 1 
Indledning, problemformulering, afgrænsning, metode, 

målgruppe , kildekritik, struktur og definitioner 

Kapitel 2 
Selskabsretlige forhold i kapitalselskaber 

Kapitel 5 
Skattemæssige forhold i personselskaber 

Kapitel 9 
Konklusion 

Kapitel 8 
Analyse af skattemæssige forskelle for de to 

virksomheder 

Kapitel 4 
Selskabsretlige forhold i personselskaber 

 

Kapitel 3 
Skattemæssige forhold i kapitalselskaber 

Kapitel 10 
Litteraturliste 

Kapitel 7 
Analyse af selskabsretlige forskelle for de to 

virksomheder 

Kapitel 6 
Introduktion til potentielle virksomheder 
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I kapitel 1 beskrives, hvad baggrunden for opgavens problemstilling er, og hvorledes denne skal 

afdækkes. Ligeledes klargøres det, inden for hvilke rammer jeg vil nå en konklusion på den 

opstillede problemstilling.  

 

I kapitel 2 vil de selskabsretlige forhold for kapitalselskaber blive gennemgået, da dette er en af 

de væsentligste faktorer, der spiller ind ved valg af virksomhedsform.  

 

I kapitel 3 gennemgås den skattemæssige lovgivning for kapitalselskaber. 

 

I kapitel 4 vil de selskabsretlige forhold i et personselskab blive gennemgået. 

  

Kapitel 5 vil bestå af de skatteretlige love for et personselskab.  

 

Kapitel 6 vil introducere de analyserede potentielle virksomheder. 

 

Kapitel 7 vil være en analyse de selskabsretlige forskelle og konsekvenser ved valg af en 

virksomhedsform frem for en anden. 

 

Kapitel 8 vil være en analyse af de skattemæssige konsekvenser og forskelle ved valg af 

virksomhedsform.  

 

Slutteligt vil kapitel 9 opstille en hovedkonklusion på problemformuleringen. Denne vil blive 

opstillet således, at samtlige underspørgsmål i problemformuleringen vil blive besvaret.  

 

I kapitel 10 bliver oplistet den litteratur, der er brugt for at søge inspiration til opgaven.  
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2 Selskabsretlige forhold i kapitalselskaber 
For at fastslå om der foreligger en virksomhed, skal man definere hvorvidt, der er tale om en 

selvstændig juridisk person, eller ej. 

 

En selvstændig juridisk person beskrives som en, der har sin egen formuemasse, og som er 

adskilt fra sine ejere, således den har eget navn, og i dette uafhængigt af dens ejere kan opnå 

retsevne, handleevne, partsevne og procesevne.5 

 

En selvstændig juridisk person kan enten være et kapitalselskab eller et personselskab.  

 

Kapitalselskabet defineres som ”en samvirkeform med deltagelse af én eller flere fysiske og / 

eller juridiske personer, hvoraf ingen ex lege – men eventuelt gerne i henhold til separat garanti- 

eller kautionserklæring – hæfter for selskabets forpligtelser, så at alene kapitalselskabet og 

dermed dettes selskabsformue hæfter for disse forpligtelser med den følge, at der er behov for at 

opstille fællesskabsretlige og nationale forskrifter omkring formuens opretholdelse og 

omverdenens indsigt deri, eftersom omverdenens villighed til at kontrahere med kapitalselskabet 

beror på tilliden til dettes kapital.”6  

 

Et kapitalselskab beskrives som et anpartsselskab, et aktieselskab og et europæisk selskab (et SE 

selskab).7 I denne opgave ses der dog bort fra det europæiske selskab. 

 

Nedenfor beskrives de selskabsretlige forhold for kapitalselskaberne. 

2.1 Stiftelse  
Både aktieselskabet og anpartsselskabet anses for at have opnået status af en selvstændig juridisk 

person i det øjeblik, selskabet er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.8 Når selskabet 

har opnået denne status, er selskabet ligeledes stiftet. Selskabets egenkapital skal ved stiftelsen 

minimum udgøre DKK 500.000 for aktieselskaber og DKK 125.000 for anpartsselskaber. Der er 

mulighed for at indbetale kapitalen i Euro. Indskuddet skal ikke nødvendigvis være i rede penge. 

Der er mulighed for at stifte et selskab med aktiver, der ligeledes skal have en værdi, der 

minimum udgør DKK 500.000 for aktieselskaber eller DKK 125.000 for anpartsselskaber. 

Såfremt man vælger at anvende aktiver ved indskud i stedet for rede penge, skal der udarbejdes 

                                                 
5 Werlauf, Selskabsret, 6. udgave, side 17 
6 Werlauf, Selskabsret, 6. udgave, side 21 
7 Werlauf, selskabsret, side 22. 
8 Werlauf, Selskabsret, 6. udgave, side 19 
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en vurderingsberetning. Vurderingsberetningen skal udarbejdes af en eller flere uvildige, 

sagkyndige vurderingsmænd.  

 

Stiftelse af et kapitalselskab ved anvendelse af aktiver benævnes apportindskud. 

 

Stiftelse af et aktieselskab opnås, når en eller flere stiftere underskriver et stiftelsesdokument. Til 

dette stiftelsesdokument skal der ligge udkast til selskabets vedtægter. Selskabets vedtægter skal 

indeholde en del formelle oplysninger, der blandt andet omfatter selskabets navn og formål.9  

 

Beslutningen om stiftelse af aktieselskabet skal træffes af generalforsamlingen på den 

konstituerende generalforsamling. 

 

Forløbet omkring stiftelse af aktieselskabet er en såkaldt successiv stiftelse, det vil sige at diverse 

dokumenter udarbejdes successivt – ikke samtidigt. Disse er som følger: 

 

- Underskrift af stiftelsesdokument 

- Udkast til vedtægter 

- Bestemmelser om apportindskud (stiftelse ved hjælp af aktiver) 

- Udarbejdelse af vurderingsberetning som følge af punkt apportindskud. 

- Tegningsliste 

- Tegning accepteres af stiftere 

- Afholdelse af stiftende generalforsamling 

- Anmeldelse af stiftelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

Anmeldelsen af stiftelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal indsendes til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen senest 6 måneder efter dateringen på stiftelsesdokumentet.10 Det er ikke et 

krav at den person, der stifter selskabet skal tegne aktier i selskabet.  

 

Forløbet omkring stiftelse af anpartsselskabet er en simultanstiftelse. Dette indebærer, at hele 

processen i forløbet sker i én arbejdsgang. I forbindelse med stiftelsen skal der udarbejdes 

følgende dokumenter: 

 

- Stiftelsesdokument 

                                                 
9 Aktieselskabsloven § 5 og anpartsselskabsloven §6. 
10 Werlauf, Selskabsret, 6. udgave, side 155 
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- Vedtægter 

- Integration af eventuelle forhold omkring apportindskud 

- Øverste ledelsesorgan underskriver og indsender anmeldelse om stiftelsen til Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen med bevis for indbetaling af selskabskapitalen. 

 

Stiftelsesdokumenter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal være indgået senest 8 uger efter 

stiftelsesdokumenternes underskrift.11 Det er et krav, at anpartsselskabets stifter skal tegne 

anparter i selskabet.  

 

Det gælder både for stifteren af et aktieselskab og et anpartsselskab, at denne kan være en fysisk 

såvel som en juridisk person, dog skal en af stifterne være bosat i Danmark eller i en anden EU- 

eller EØS-stat. Stifteren må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs. 

 

2.2 Vedtægter 
Vedtægterne i et aktieselskab skal indeholde følgende oplysninger: 

 

- Stiftere 

- Tegningskursen 

- Tegnings- og indbetalingsfrister 

- Angivelse af eventuelle økonomisk bebyrdende aftaler  

- Om selskabet skal afholde omkostninger i forbindelse med stiftelsen, i bekræftende 

fald et estimat over omkostningerne. 

 

Tegnings- og indbetalingsfristerne indeholder et tilbud om at tegne aktierne. Det er stifterne der 

bestemmer, om aktietegningen kan accepteres. Såfremt stifteren ikke ønsker at tildele den 

aktiebeholdning tegneren ønsker, har stifteren to muligheder. Enten undlade at lade ham tegne 

nogle aktier, eller lade en reduktion finde sted, såfremt der er sket overtegning.12 

 

I et aktieselskab er der endvidere mulighed for at udsende opfordringen til at tegne aktier 

offentligt, et såkaldt prospekt. Sker dette, skal prospektreglerne tages i betragtning. Der er 

således en pligt til at indsende prospektet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og udbud må ikke 

ske før bekendtgørelse heraf har fundet sted. 

 

                                                 
11 Werlauf, Selskabsret, 6. udgave, side 155 
12 Werlauf, Selskabsret, 6. udgave, side 19 
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Det er muligt at ændre vedtægterne løbende, det kræver dog majoritet. 

Vedtægterne i et anpartsselskab skal indeholde følgende oplysninger: 

 

- Anparternes fordeling på stifterne 

- Angivelse af eventuelle økonomisk bebyrdende aftaler  

- Om selskabet skal afholde omkostninger i forbindelse med stiftelsen, i bekræftende fald 

et estimat over omkostningerne. 

2.3 Stiftende generalforsamling 
Det er kun et krav for aktieselskaber at have en generalforsamling. Således beskrives dette 

forhold ikke for et anpartsselskab. Ved den stiftende generalforsamling skal der ske indkaldelse 

med varsel, som fremgår af stiftelsesdokumentet. Til den stiftende generalforsamling skal 

stifterne indkalde samtlige aktietegnere. Dog kan dette undgås, hvis alle aktietegnere er enige 

herom, samtidig med at alle aktier tegnes på den stiftende generalforsamling. 

 

I tilfælde af at hele aktiekapitalen ikke bliver tegnet, eller stifterne ikke accepterer tegnerne, kan 

stiftelsen af selskabet ikke ske. 

 

Såfremt aktiekapitalen bliver fuldt tegnet, og stifterne godkender aktietegnerne, træffes der 

beslutning om selskabets stiftelse med et flertal på 2/3 af den på generalforsamlingen 

repræsenterede aktiekapital. Herefter besluttes selskabets revisor, selskabets første 

regnskabsårsafslutning, der kan løbe maksimalt 18 måneder. Selskabets første regnskabsår skal 

løbe fra stiftelsen.13 

2.4 Forhold inden registrering 
Som udgangspunkt kan et aktieselskab / anpartsselskab stiftes og registreres på nogle få 

minutter. I perioden mellem stiftelsen og registreringen mangler selskabet retssubjektivitet. 

Således mangler det uregistrerede selskab rets-, handle-, parts- og processevne. Da det som 

nævnt ovenstående ikke tager lang tid at registrere kapitalselskabet, har dette en begrænset 

betydning. 

2.5 Hæftelse 
Et af de væsentligste forhold for kapitalselskaber er spørgsmålet om hæftelsen. Hæftelsen i 

kapitalselskabet er således, at aktionærerne / anpartshaverne ikke hæfter personligt for selskabets 

forpligtelser.14 Denne begrænsede hæftelse betyder således, at selskabets kreditorer blot kan søge 

                                                 
13 Werlauf, Selskabsret, 6. udgave, side 162 
14 Aktieselskabsloven § 1, stk 2. 
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fyldestgørelse i selskabets egne midler. Således er sandsynligheden for kreditorer for at få deres 

penge retur, alt andet lige, mindre i et kapitalselskab end i et personselskab, hvor hæftelsen er 

personlig. 

 

Teoretisk kan man således sige at et kapitalselskab hæfter med indskuddet som er DKK 500.000 

for et aktieselskab og DKK 125.000 for et anpartsselskab. 

 

I praksis ses ofte at anpartshaveren / aktionæren udsteder en selvskyldnerkaution overfor 

selskabet, og således hæfter aktionæren  / anpartshaveren ikke længere begrænset. 

2.6 Kapitalkonto 
På selskabets kapitalkonto skal føres årets regulering som følge af årets over- / underskud efter 

skat. På kapitalkontoen skal der føres det beløb, selskabet er stiftet med. Herudover skal der ske 

andre sekundære reguleringer over kapitalkontoen, det kan f.eks. være regulering af ejendomme, 

kapitalandele, regnskabsmæssige skøn m.v. 

2.7 Resultatfordeling 
Både aktieselskabets og anpartsselskabets resultatfordeling skal, som udgangspunkt, fordeles 

efter ejerandel i selskabet. Denne fordeling sker som udloddet udbytte, såfremt det besluttes, at 

der skal udloddes udbytte. En anden mulighed for at hæve penge ud af aktieselskabet / 

anpartsselskabet, der giver mulighed for differentiering af afkastsforholdet, er udbetaling af 

lønninger, der for aktionæren / anpartshaveren kommer til beskatning som personlig indkomst. 

2.8 Deltagernes indbyrdes forhold 
Såfremt der er mere end en ejer af aktieselskabet / anpartsselskabet, reguleres deltagernes 

indbyrdes forhold i henhold til aktieselskabsloven / anpartsselskabsloven. Som udgangspunkt har 

den enkelte selskabsdeltager samme stemmerettighed som selskabsdeltagerens andel af 

selskabets egenkapital. 

2.9 Ophør 
Som udgangspunkt sker ophør af et aktieselskab / anpartsselskab ved hjælp af reglerne om 

likvidation.15 Beslutning om likvidation beskrives heri som følger: 

 

”Såfremt der ikke er fastsat andet i lovgivningen, træffes beslutning om opløsning af et 

aktieselskab af generalforsamlingen og gennemføres ved likvidation.”16 

                                                 
15 Aktieselskabsloven § 116, stk 1. 
16 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 254. 
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Opløsningen sker som udgangspunkt ved beslutning med vedtægtsændringsmajoritet. Dette 

gælder dog ikke når: 

 

- Opløsning er påbudt af lovgivning 

- Selskabets vedtægter påkræver det 

- Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påkræver det 

 

I ovennævnte tre tilfælde er det tilstrækkeligt med et simpelt flertal. Hvis generalforsamlingen 

ikke vedtager likvidation i ovennævnte tilfælde, påbegyndes der en tvangslikvidation af 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 17 

 

Der udstedes en eller flere likvidatorer, der skal opgøre og realisere selskabets aktiver og 

passiver. Det er udelukkende likvidatorerne, der bestemmer vilkår for salg af aktiverne. Dog er 

der mulighed for efterfølgende retsligt efterspil, såfremt likvidator handler culpøst. 

 

Når alle forhold er gjort op af likvidator, sker der udlodning til aktionærerne / anpartshaverne. 

Krav der bliver gjort gældende efter udlodning er sket, kan som udgangspunkt ikke søges 

fyldestgjort hos aktionærerne / anpartshaverne.  Der udarbejdes et endeligt likvidationsregnskab, 

hvoraf det fremgår, at alle kreditorer er betalt, alle aktiver er realiseret og alt udbytte er udbetalt. 

Et sådant likvidationsregnskab skal godkendes hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.18  

 

Et aktieselskab / anpartsselskab kan også undergå tvangsopløsning ved konkurs. 

Fremgangsmåden i forbindelse hermed er som beskrevet ovenstående. Dog må det være mere 

undtagelsen end reglen, at der er udbytte til aktionærerne / anpartshaverne efter tvangsopløsning. 

 

Et aktieselskab / anpartsselskab kan også ske ved en almindelig opløsning af selskabet. Dette 

medfører at selskabets status som selvstændig juridisk person ophører. 

 

Ophør kan endvidere ske som følge af fusion, spaltning og omdannelse m.v. Disse muligheder 

vil ikke blive beskrevet, da virksomheden reelt ikke ophører, men drives videre i en anden 

virksomhedsform eller under et andet navn. 

 

                                                 
17 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 254. 
18 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 258. 
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Såfremt virksomhedsindehaveren afhænder en del af virksomheden, som følge af salg af en del 

af aktierne / anparterne, anses dette rent selskabsretligt som at han ophører virksomheden med 

den andel han afhænder. Dog vil virksomheden stadig være i drift, dog bare med en anden 

selskabsdeltager. 

2.10 Indtræden af nye aktionærer / anpartshavere 
Indtræden som ny aktionær / anpartshaver i et aktieselskab / anpartsselskab medfører rent 

selskabsretligt, at den nye aktionær / anpartshaver indtræder med samme rettigheder og 

forpligtelser som andre aktionærer / anpartshavere.  

 

Der kan komme en ny selskabsdeltager ind i et anpartsselskab / aktieselskab på to måder. Enten 

ved at selskabsdeltageren tegner nyudstedte anparter  / anpartsselskaber i selskabet, eller en 

gammel anpartshaver / aktionær overdrager enten alle hans anparter / aktier, eller en andel af 

dem, til den nye selskabsdeltager. 
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2.11 Delkonklusion 
Forskellene imellem anpartsselskabet og aktieselskabet selskabsretligt er relativt få. Der 

foretages en oplistning nedenstående: 

  Aktieselskab Anpartsselskab 
Mulige antal 
selskabsdeltagere - Minimum 1 deltager - Minimum 1 deltager 
Forhold inden 
registrering 

- Inden registrering mangler selskabet rets-, 
handle-, parts- og processevne 

- Inden registrering mangler selskabet rets-, 
handle-, parts- og processevne 

Stiftelse 

- Ved registrering hos Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen. Der skal afholdes stiftende 
generalforsamling. Stifter skal være ejer af 
selskabet 

- Ved registrering hos Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen 

Kapitalkrav - 500.000 - 125.000 
Generalforsamling - Krav - Ikke krav 

Bestyrelse - Minimumskrav tre bestyrelsesmedlemmer 
- Minimumskrav enten en i direktion eller 
bestyrelse 

Direktion - Minimumskrav en direktør 
- Minimumskrav enten en i direktion eller 
bestyrelse 

Vedtægter 

- Vedtægter skal indeholde: Stiftere, 
tegnings- og indbetalingsfrister, angivelse af 
bebyrdende aftaler og om selskabet skal 
afholde omkostninger i forbindelse med 
stiftelsen 

- Vedtægter skal indeholde: Anparters fordeling på 
stifterne, angivelse af bebyrdende aftaler og om 
selskabet skal afholde omkostninger i forbindelse 
med stiftelsen 

Hæftelse 
- Begrænset hæftelse, hæfter med 
egenkapitalen, som udgangspunkt 500.000 

- Begrænset hæftelse, hæfter med egenkapitalen, 
som udgangspunkt 125.000 

Revision af 
regnskab 

- Ikke krav for mindre virksomheder, dog 
skal fravalg heraf ske på 
generalforsamlingen. Stiftelsesdokument og 
vedtægter skal ændres. Oplysning om fravalg 
oplyses i ledelsesberetningen 

- Ikke krav for mindre virksomheder, dog kan 
fravalg heraf ske. Stiftelsesdokument og vedtægter 
skal ændres. Oplysning om fravalg oplyses i 
ledelsesberetningen 

Resultatfordeling 
- Udbytte fordeles ligeligt. Mulighed for 
skævdeling via løn 

- Udbytte fordeles ligeligt. Mulighed for 
skævdeling via løn 

Kapitalkonto - Overført resultat samt kapital - Overført resultat samt kapital 

Deltageres 
indbyrdes forhold 

-  I henhold til aktieselskabsloven har den 
enkelte selskabsdeltager som udgangspunkt 
samme andel af stemmerettighed, der svarer 
til andelen af selskabskapitalen. 

-  I henhold til anpartsselskabsloven har den 
enkelte selskabsdeltager som udgangspunkt samme 
andel af stemmerettighed, der svarer til andelen af 
selskabskapitalen. 

Ophør 

- Ved reglerne om likvidation: Beslutning 
ved vedtægtsmajoritet, opløsning påbudt af 
lovgivning, krav af selskabets vedtægter eller 
krav fra E&S 

- Ved reglerne om likvidation: Beslutning ved 
vedtægtsmajoritet, opløsning påbudt af lovgivning, 
krav af selskabets vedtægter eller krav fra E&S 

Indtræden af nye 
selskabsdeltagere 

- Nye indtræder med samme forpligtelser og 
rettigheder som tidligere selskabsdeltagere 

- Nye indtræder med samme forpligtelser og 
rettigheder som tidligere selskabsdeltagere 

Tabel 1: selskabsretlige forskelle kapitalselskaber 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Væsentligst er forskellene imellem de to selskabsformer kravet om mindstekapital ved stiftelse. 

Endvidere er der krav om en generalforsamling og krav om tre bestyrelsesmedlemmer og et 

medlem af direktionen i et aktieselskab, der er ikke krav herom for et anpartsselskab. 

Som udgangspunkt er der også en væsentlig forskel i hæftelsen for de to selskaber. I praksis 

forholder det sig dog typisk således at selskabets ejer kautionerer for selskabets engagement i 

pengeinstitut, og den begrænsede hæftelse bortfalder. 
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3 Skattemæssige forhold i kapitalselskaber 

3.1 Skattemæssige forhold i et kapitalselskab 
For anpartsselskaber og aktieselskaber gælder reglerne i ”Lov om indkomstbeskatning af 

aktieselskaber m.v.” 

 

Når man opretter et anpartsselskab eller et aktieselskab, indtræder skattepligten fra det tidspunkt, 

selskabet er stiftet.  

 

Det første indkomstår kan maksimalt strække sig over 18 måneder. Selskabets første 

skatteansættelse finder sted i det første indkomstår. 

 

Ved opløsning af et anpartsselskab eller et aktieselskab fortsætter skattepligten indtil tidspunktet 

for selve opløsningen. Med opløsning forstås der alle måder, hvorpå et anpartsselskab eller 

aktieselskab opløses, dvs. ophør, fraflytning, likvidation eller tvangsopløsning. 

 

I forbindelse med fraflytning fra Danmark kan det nævnes, at fraflytning først har fundet sted når 

virksomhedens varelager, driftsmidler, inventar m.v. er afhændet. 

3.1.1 Opgørelse af den skattepligtige indkomst for kapitalselskaber 

Den skattepligtige indkomst opgøres per kalenderår, dog kan selskaber vælge at have forskudte 

indkomstår. Et bagudforskudt indkomstår kan tidligst begynde 2. april forud for det kalenderår, 

som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for. Et fremforskudt kalenderår kan således 

senest begynde 1. april i det kalenderår, som det fremforskudte indkomstår træder i stedet for. 

 

Det er muligt at ændre selskabets indkomstår senere i forløbet, hvis selskabet ønsker dette. 

Såfremt der er tale om en almindelig indkomstårsomlægning, kan omlægningsperioden ikke 

overstige 12 måneder. 

 

Den skattepligtige indkomst opgøres efter de normale forhold for selskaber, det vil sige, at alle 

skattepligtige indtægter og udgifter medregnes den skattepligtige indkomst. Dog skal der ikke 

medregnes indkomster og udgifter fra faste driftssteder eller faste ejendomme der, er beliggende 

i en fremmed stat, på Grønland eller Færøerne.  
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Såfremt den samme ejerkreds ejer mere end 50 % af stemmerettighederne eller 50 % af 

selskabskapitalen i et andet eller flere andre danske anpartsselskaber eller aktieselskaber, skal der 

ske sambeskatning af disse selskaber. Er der tale om samme ejerandel af udenlandske 

anpartsselskaber eller aktieselskaber, sker der som udgangspunkt ikke tvungen sambeskatning 

(selskaber med CFC indkomst skal sambeskattes). Det er dog muligt for selskabet at sambeskatte 

udenlandske selskaber, men vælger man at sambeskatte et udenlandsk selskab, skal alle 

udenlandske selskaber sambeskattes. 

 

Kommer man i denne sambeskatningssituation, gør det sig gældende at alle de sambeskattede 

selskaber skal have det samme indkomstår som administrationsselskabet. 

 

Der er yderligere forhold, der skal reguleres i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige 

indkomst for anpartsselskaber og aktieselskaber. Udbytte modtaget af selskaber, man ejer mindst 

15 % af i 2008, skal der ikke betales skat af. Udbytte modtaget af selskaber, hvor der ejes under 

15 % af i 2008, skal der kun medtages 2/3 af udbyttet til selskabets skattepligtige indkomst. 

 

Udover disse generelle reguleringer til opgørelsen af den skattepligtige indkomst som følger af 

selskabsskatteloven, er der yderligere reguleringer som følge af aktieavancebeskatningsloven, 

afskrivningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven og kursgevinstloven. 

 

Aktieavancebeskatningsloven opdeles grundlæggende i tre dele. Næringsdrivende med køb og 

salg af aktier, såkaldte omsætningsaktiver, selskaber med køb og salg af aktier, og personer med 

køb og salg af aktier. 

 

Hvis man er næringsdrivende med køb og salg af aktier, skal man til enhver tid beskattes af 

gevinsten, man har således også fradrag for tabet i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For 

selskaber gælder dog yderligere den regel, at tab kun kan fradrages med det beløb, der overstiger 

det beløb, som selskabet har modtaget udbytte på pågældende papir, og ikke er medtaget den 

skattepligtige indkomst. 

 

For selskaber gælder reglerne i aktieavancebeskatningsloven ligeledes. Dog opdeles 

skattepligten i yderligere to dele. Såfremt selskabet har ejet aktierne i under tre år, er gevinst på 

disse aktier skattepligtige, og skal således medregnes i den skattepligtige indkomst. Tab på aktier 

der er ejet i under tre år kan modregnes i anden aktieindkomst for indkomståret. Såfremt tabet 

overstiger den anden aktieindkomst for indkomståret, fremføres den resterende del af tabet til 
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modregning i udbytte og aktieavancer på aktier ejet i under 3 år i fremtidige indkomstår. Har 

selskabet ejet aktierne i over tre år er gevinsten skattefri, således er der for et tab på aktier, der er 

ejet i over tre år ikke fradrag. 

 

Reguleringer som følge af afskrivningsloven skelner ikke mellem virksomheder eller selskaber, 

således vil opgaven ikke drage nytte af en beskrivelse af disse forhold, da de er ens for alle typer 

af virksomheder. 

 

Som udgangspunkt skelner ejendomsavancebeskatningsloven heller ikke mellem personer og 

selskaber. Det gør den dog indirekte, da der er forskel på beskatningen hvis den person, der ejer 

ejendommen, har beboet den eller ej. Det er i sagens natur ikke muligt for et selskab at bebo en 

ejendom fysisk. Et andet krav for benyttelse af parcelhusreglen er, at ejendommen inklusiv grund 

har et areal der ikke overstiger 1.400 m2. 

 

Hvis det er selskabets næringsvej at købe og sælge ejendomme, skal tab og gevinst forbundet 

hermed i alle tilfælde medregnes i den skattepligtige indkomst. 

 

Da der her beskrives de skattemæssige forhold for et selskab, og der tidligere er argumenteret for 

den manglende mulighed for anvendelse af parcelhusreglen for selskaber, skal avance / tab ved 

køb og salg af ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst, opgjort efter de regler der er 

nærmere beskrevet i ejendomsavancebeskatningsloven. 

 

Som udgangspunkt skal kurstab / -gevinst ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, dog 

skal gevinst / tab på fordringer og gæld medregnes. Der er situationer, hvor der ikke gives 

tabsfradrag, disse beskrives nedenstående. 

 

Kursgevinstloven deles op i to områder. Det ene område hvor selskabet er kreditor, det andet 

hvor selskabet er debitor. 

 

Ved forhold hvor selskabet er kreditor, gives der ikke tabsfradrag for tab, der er opstået på 

fordringer / gæld til koncernforbundne selskaber. Dog gives der fradrag, hvis disse selskaber 

ikke har været sambeskattet på tidspunkt for gældens / fordringens oprindelse, og såfremt gælden 

/ fordringen er opstået som følge af handel med varer eller tjenesteydelser. 
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Ved forhold hvor selskabet er debitor, medregnes tab / gevinst ikke, hvis hovedstol eller restgæld 

indeksreguleres, såfremt lånet er i DKK og renten er lig med eller overstiger mindsterenten. 

 

Der gives ligeledes ikke tabsfradrag på et lån, der skal indfries til en forud fastsat overkurs, 

såfremt lånet er i DKK og renten er lig med eller højere end mindsterenten. 

 

Endvidere skal gevinst på gæld til koncernforbundne selskaber ikke medregnes den 

skattepligtige indkomst, hvis modparten ikke kan fradrage tabet. Dog skal eftergivelse af gæld 

altid medregnes den skattepligtige indkomst.  

 

Beskatningen af kursgevinster / kurstab er forskellig fra kapitalselskaber og personselskaber. I et 

kapitalselskab beskattes / fradrages kursgevinster / kurstab med 25 % ligesom anden almindelig 

indkomst i selskabet. For personselskaber beskattes / fradrages kursgevinster / kurstab efter de 

almindelige regler. Det vil sige at der som udgangspunkt skal beskattes / gives fradrag for 

kursgevinster / kurstab, når der ses bort fra kapitalafkastet, i den personlige indkomst. 

Beskatningsprocenten herpå er højere end i et selskab. Der henvises til analysen for 

beskatningsprocent. Ved anvendelse af kapitalafkastordningen beskattes / fradrages 

kursgevinster / kurstab, når der ligeledes ses bort for kapitalafkastet, i kapitalindkomsten.19 

Beskatningsprocenten på kursgevinster / kurstab er i dette tilfælde ligeledes højere end i et 

selskab. Der henvises til den skattemæssige analyse for beskatningsprocent. 

 

Den skattepligtige indkomst beskattes med 25 % for selskaber i 2008 og 2009. 

 

For at sammenligne med personselskabers beskatning kan det tilføjes, at der er to muligheder for 

at hæve penge ud privat til virksomhedsejerne. Den ene metode er at hæve løn til 

selskabsdeltagerene. Denne lønudbetaling er fradragsberettiget for selskabet, men kommer ud til 

beskatning som personlig indkomst for selskabsdeltageren. Den anden mulighed er at udlodde 

udbytte. Udbytte udloddes af resultat efter skat. Udbytteskatten opdeles i tre niveauer med hver 

sin skatteprocent.  

 

Aktieavancer under DKK 46.700 beskattes med 25%. Aktieavancer mellem DKK 46.700 og 

DKK 102.600 beskattes med 43%. Aktieavancer over DKK 102.600 beskattes med 45%. Disse 

satser er for indkomståret 2008. Personer der er gift skal ses samlet, og har tilsammen således 

dobbelt beskatningsgrænser. 

                                                 
19 Personskatteloven § 4, nr. 2. 
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3.1.2 Indtræden af nye selskabsdeltagere 
Ved indtræden af nye selskabsdeltagere i et kapitalselskab vil det ikke have skattemæssige 

konsekvenser for de hidtidige selskabsdeltagere, såfremt den nye selskabsdeltager erhverver 

nyudstedte anparter / aktier i selskabet. 

 

Såfremt indtræden af nye selskabsdeltagere ikke sker som følge af kapitaludvidelse, sker 

indtræden ved køb af anparter / aktier fra eksisterende anpartshavere / aktionærer. Således skal 

de eksisterende selskabsdeltagere sælge deres anpart / aktie. I dette tilfælde beskattes gevinst / 

tab herfor efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.  

 

Reglerne for opgørelse af gevinst / tab ved salg af aktier opgøres på forskellige måder, alt an på 

om der er tale om en fysisk person eller en juridisk person der ejer aktierne. Endvidere spiller det 

også en rolle om den person der sælger anparterne / aktierne driver handel med disse. Der ses 

bort fra handel med aktier / anparter som næring. 

 

For kapitalselskaber er det således at gevinsten opgøres efter gennemsnitsmetoden. 20 Hvis 

aktierne / anparterne er købt på forskellige tidspunkter til forskellige kurser, medfører dette at 

avancen / tabet er forskellen imellem den gennemsnitlige købspris per anpart / aktie og 

salgssummen per anpart / aktie. 

 

Gevinst på aktier / anparter ejet i under 3 år medregnes til den skattepligtige indkomst.21 Tab på 

anparter / aktier ejet i under 3 år kan kun modregnes i gevinst ved salg af andre aktier / anparter 

der er ejet i under 3 år.22 Tabet kan fremføres til kommende indkomstår. 

 

Gevinst på anparter / aktier ejet i over 3 år er ikke skattepligtige, og medregnes således ikke til 

den skattepligtige indkomst. 23 Dette medfører at der ikke er fradrag for tab på disse anparter / 

aktier i den skattepligtige indkomst. 

 

I tilfælde hvor selskaber bliver skattepligtig af avancen kommer denne til beskatning i 

virksomheden med en beskatningsprocent på 25%, som beskrevet tidligere. 

 

 

                                                 
20 Aktieavancebeskatningsloven § 26. 
21 Aktieavancebeskatningsloven § 8, stk. 1. 
22 Aktieavancebeskatningsloven § 8, stk. 2. 
23 Aktieavancebeskatningsloven § 9, stk. 1. 
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3.1.3 Ophør af virksomhed 
Såfremt man ophører med at drive et ApS eller et A/S, vil man blive beskattet efter reglerne i 

aktieavancebeskatningsloven. Reglerne for beskatning heraf er som følger: 

 

- Personer bliver skattepligtige af avancer, som bliver beskattet som aktieindkomst. Der er 

fradrag for tab i aktieindkomsten. 

- Selskaber er ikke skattepligtig / har ikke fradrag for gevinster / tab på aktier der er ejet i 

over 3 år. 

- Selskaber er skattepligtig / har fradrag for gevinst / tab forbundet hermed i gevinst på 

andre aktier ejet under 3 år. 

 

Ved ovenstående forudsættes det at der ikke er tale om næring ved køb / salg af anparter / aktier. 

Det forudsættes endvidere at anparterne / aktierne ikke er noterede. 
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3.2 Skattefri aktieombytning 
Ved en skattefri aktieombytning foregår det således, at der reelt indskydes et selskab imellem 

hovedaktionæren / hovedanpartshaveren og driftsselskabet, dette illustreres således: 

 

Før skattefri aktieombytning: 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 2: før skattefri aktieombytning 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Efter skattefri aktieombytning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: efter skattefri aktieombytning 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Formålet ved en aktieombytning er at få et holdingselskab ind som ejer af driftsselskabet i stedet 

for anpartshaveren / aktionæren.  

 

I praksis etableres holdingselskabet ved, at hovedaktionæren / hovedanpartshaveren indskyder 

anparterne / aktierne i driftsselskabet til holdingselskabet, mod betaling af anparter / aktier i 

holdingselskabet. Der sker ingen aktieavancebeskatning i forbindelse med den skattefrie 

Hovedanpartshaver / hovedaktionær 

Anpartsselskab / aktieselskab 

Hovedanpartshaver / hovedaktionær 

Anpartsselskab / aktieselskab 

Holdingselskab 
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aktieombytning. Hovedaktionærens aktier / anparter i holdingselskabet har samme 

anskaffelsessum og tidspunkt som de ombyttede aktier.  Hvis en del af erlæggelsen i forbindelse 

med aktieombytningen er i kontanter, vil der ske beskatning af denne forholdsmæssige andel. 

Den del der vederlægges i aktier er skattefri. 24 

3.2.1 Skattefri aktieombytning med tilladelse 
Det er et krav, at SKAT har givet tilladelse til aktieombytningen, for at den kan blive skattefri. 

En tilladelse fra SKAT kræver en begrundelsen, der er: 

 

- Konkret 

- Uddybende  

- Udviser et aktuelt behov for ombytningen 25 

 

Disse forhold er medtaget, for at aktieombytning ikke sker som led i en skatteunddragelse eller 

skatteundgåelse.  

 

Endvidere kan en skattefri aktieombytning med tilladelse kun ske, såfremt holdingselskabet 

opnår flertallet af stemmerne i driftsselskabet. 26 Aktieombytningen skal være foretaget inden 6 

måneder fra ombytningsdatoen. 27 

3.2.2 Skattefri aktieombytning uden tilladelse 
Ved skattefri aktieombytning uden tilladelse er der indføjet værnsregler, der skal sikre at der ikke 

sker omstruktureringer, der tilsigter skattemæssige fordele. Disse værnsregler er som følge: 

 

- Vederlagsaktier skal udstedes til handelsværdi 

- Begrænsninger vedrørende hvor meget udbytte, der kan udloddes skattefrit 

- Salg af aktier / anparter inden for de første tre år er skattepligtigt 

 

Vederlagsaktierne skal svare til handelsværdien af de ombyttede aktier / anparter. Denne regel 

sikrer, at der ikke sker en formueforrykkelse imellem flere aktionærer / anpartshavere. 28 

 

Såfremt den oprindelige anskaffelsessum på aktierne er højere end handelsværdien på 

ombytningsdatoen, anvendes handelsværdien. 29 

                                                 
24 Fusionsskatteloven § 9, stk. 1. 
25 Aktieavancebeskatningsloven § 36. 
26 Aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 2. 
27 Aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 4. 
28 Aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 3. 
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Begrænsningerne vedrørende skattefrit udbytte består i, at der over en treårig periode ikke må 

udloddes mere udbytte end selskabets resultat før skat i samme periode. Denne regel sikrer, at 

selskaberne ikke tømmes for værdier. 30 

 

Konsekvensen af brud på disse tre værnsregler er, at ombytningen bliver skattepligtig. 

 

Fordelen ved at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse efterfulgt af en skattefri 

aktieombytning er, at man flytter gevinsten ved salg af selskabet fra skattepligtig til skattefri, ved 

ejerskab i over tre år. 

 

 

                                                                                                                                                             
29 Aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 5. 
30 Aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 7. 
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4 Selskabsretlige forhold i personselskaber 
Som skrevet i afsnit 2 i denne opgave skelnes der mellem kapitalselskaber og personselskaber. 

Definitionen på kapitalselskaber er ligeledes givet i afsnit 2 i denne opgave. Nedenfor gives 

definitionen på personselskaber. 

 

”Et personselskab kan defineres som en samvirkeform med deltagelse af én eller flere fysiske og 

/ eller juridiske personer, hvoraf mindst én hæfter ubegrænset for selskabets forpligtelser, oftest 

med den følge, at der ikke er behov for hverken fællesskabsretligt eller i medlemsstaternes ret til 

at opstille krav om mindstekapital til selskabet, og hvor omverdenens villighed til at kontrahere 

med selskabet derfor beror på tilliden til den eller de i selskabet fysiske eller juridiske 

personer.”31 

 

Et personselskab er skatteretligt transparent, hvilket medfører, at det er selskabets deltagere der 

beskattes, og ikke selskabet.  

 

Ydermere henregnes enkeltmandsvirksomhederne til personselskaberne, dette på trods af, at en 

sådan virksomhed ikke har status som en juridisk person. 

4.1 Enkeltmandsvirksomhed 
En enkeltmandsvirksomhed defineres her i opgaven som en virksomhed, der indgår i enten 

virksomhedsordningen eller i kapitalafkastordningen. Det er endvidere muligt at have en 

enkeltmandsvirksomhed, der kommer til beskatning efter personskatteloven, men da dette 

sjældent vil give en fordel, beskrives denne form for enkeltmandsvirksomhed ikke. Der er 

selskabsretligt ikke forskel på hvilken ordning man ønsker at anvende, reglerne herfor er de 

samme. 

 

En enkeltmandsvirksomhed skal opfylde og overholde en række forpligtelser der påhviler denne: 

 

Såfremt enkeltmandsvirksomheden driver virksomhed med handel, håndværk eller industri skal 

enkeltmandsvirksomheden indeholde ejerens efternavn. Der er endvidere et krav om, at der i et 

enkeltmandsfirmas navn ikke må indgå noget der antyder, at der er tale om en virksomhed med 

begrænset hæftelse. Herudover må navnet ikke krænke andres eneret, 

                                                 
31 Werlauf, Selskabsret, 6. udgave, side 21 
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enkeltmandsvirksomhedens navn skal også overholde den materielle sandheds princip, dvs. 

navnet må ikke være vildledende.32 

4.1.1 Stiftelse 

Enkeltmandsvirksomheden stiftes efter samme regler som et interessentskab eller et 

kommanditselskab. Der er intet krav om registrering til nogen instans. 

4.1.2 Selskabets deltager 

En enkeltmandsvirksomhed kendetegnes ved, at den ejes af en enkelt fysisk person, der står for 

den daglige drift af virksomheden. I en enkeltmandsvirksomhed driver og ejer personen selv 

virksomheden samt alle tilhørende aktiver og passiver.  

4.1.3 Hæftelse 

Det vil således sige, at der hæftes direkte og ubegrænset for alle virksomhedens forpligtelser. 

Der gøres dog en undtagelse til den ubegrænsede hæftelse, og det er såfremt 

enkeltmandsvirksomhedens ejer har indgået en aftale om begrænset hæftelse med eventuelle 

kreditorer. 

 

Når der anføres, at hæftelsen er direkte, skal det forstås således at kreditorer, der stammer fra 

virksomhedsdriften, ikke først skal søge sig fyldestgjort i virksomheden, men direkte kan søge 

sig fyldestgjort i den, der hæfter for enkeltmandsvirksomhedens private formue.33 At 

enkeltmandsvirksomheden hæfter ubegrænset betyder i sagens natur, at der ikke er en 

begrænsning i det beløb ejeren af enkeltmandsvirksomheden hæfter for. 

 

Erklæres enkeltmandsvirksomheden konkurs, har enkeltmandsvirksomhedens kreditorer ikke 

forrang foran eventuelle private kreditorer.34  

 

Driver enkeltmandsvirksomheden momspligtig virksomhed eller beskæftiger lønmodtagere, skal 

enkeltmandsvirksomheden registreres i CVR-registret. Som det fremgår af tidligere beskrivelse 

påhviler forpligtelsen overfor det offentlige ejeren af enkeltmandsvirksomheden, som hæfter 

personligt, direkte og ubegrænset. 35 

 

                                                 
32 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 51. 
33 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 49-50. 
34 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 50. 
35 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 51. 
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4.1.4 Kapitalkonto og resultatfordeling 

Som det senere fremgår ved både interessentskaber og kommanditselskaber, føres der i 

enkeltmandsvirksomheden en kapitalkonto, hvor hævningen privat til virksomhedens ejer skal 

fremgå. Årets resultat fremgår endvidere heraf. 

4.1.5 Ophør 

Ophør af en enkeltmandsvirksomhed vil i mange tilfælde ske som følge af en 

virksomhedsomdannelse. I disse tilfælde bortfalder alle rettigheder og forpligtelser 

enkeltmandsvirksomheden havde inden virksomhedsomdannelsen, og overgår til det nyoprettede 

selskab.  

 

I tilfælde af ophør som følge af konkurs, kan kreditorer m.v. søge sig fyldestgjort i 

virksomhedsindehaverens personlige formue. Rettigheder og forpligtelser ophører i forbindelse 

med konkurs.  Ophør af enkeltmandsvirksomheden også ske ved at virksomhedsindehaveren 

indfrir al gæld, og sælger alle aktiver, og derved afvikler virksomheden. Til sidst kan 

virksomheden sælges til en ny køber, hvor begge parter bliver enige om vederlag. I de to 

ovenstående tilfælde vil ophør af virksomheden have den konsekvens at alle rettigheder og 

forpligtelser som enkeltmandsvirksomheden havde bortfalder. 

4.2 Interessentskab (I/S) 
Definitionen på et interessentskab er således: 

 

”En erhvervsvirksomhed, der ejes og drives af en flerhed af fysiske og / eller juridiske 

personer.”36 

4.2.1 Stiftelse 

Stiftelsen af et interessentskab sker enten igennem en udtrykkelig aftale eller igennem handlinger 

der svarer hertil. Det er af afgørende betydning, at flere parter har indledt et samarbejde om at 

skabe en erhvervsvirksomhed, der er drevet i fællesskab, hvorved der er opstået et 

interessentskab.37 

 

I et interessentskab er der mulighed for at være en stille deltager. En stille deltager fremkommer i 

form af et indre selskab, hvor investor er selskabsdeltager, men ikke er kendt af omverdenen. 

Specielt ved en stille deltager er forholdet, at den stille deltager har andel i værdistigninger og 

                                                 
36 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 52. 
37 UfR 2002.765 H. 



Kandidatafhandling 2009                                           Rudi Kjærsgaard Pettersson  Opstart af virksomhed 

 28

fald, men normalt ikke hæfter som en interessent.38 Der er dog indført en tabsbegrænsning for 

den stille deltager, således denne maksimalt kan benytte et eventuelt underskud svarende til en 

kommanditist.39 

 

Der er i interessentskabet således ikke en fast procedure, der skal gennemgås, eller faste 

dokumenter, der skal indsendes. Et af problemerne ved ovenstående er at definere eller fastslå 

hvornår et interessentskab er stiftet. 40 

4.2.2 Interessentskabsaftale 

Der er fri mulighed for interessenterne for at aftale de indbyrdes forhold i en såkaldt 

interessentskabsaftale. 

 

I tilfælde hvor interessenterne ikke kan blive enige om en beslutning, er der et vetoprincip der 

medfører, at væsentlige beslutninger kræver enighed imellem alle interessenterne. Ikke 

væsentlige dispositioner kan dog varetages af den daglige ledelse. 

 

Som udgangspunkt bør der i interessentskabsaftalen indgå et afsnit, hvor parterne aftaler 

arbejdsforhold, aflønning m.v. Såfremt der er skævhed i kapitalindskud mellem deltagere 

indbyrdes, kan der kræves forrentning heraf, såfremt det står beskrevet i aftalen.41 

 

Der er ingen krav til hvad interessentskabsaftalen skal indeholde, og derfor er det vigtigt, at der i 

forbindelse hermed udvises grundighed. Det siges, at ”kontrakter skal udformes, så de er 

overflødige så længe samarbejdet består, men når uvenskabet opstår, skal reglerne være klare.” 42 

 

Det er typisk, at interessentskabsaftalen ikke er endelig ved interessentskabets stiftelse, men 

mere er en dynamisk proces, der gennem samarbejdet udvikler sig. 

 

Det vil være en fordel for interessenterne at skele til reglerne i aktieselskabsloven og 

anpartsselskabsloven, og tage opbygningen derfra. 43 

                                                 
38 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 54. 
39 TfS 2002.257H. 
40 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 50-51. 
41 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 56-57. 
42 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 51. 
43 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 53. 
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4.2.3 Selskabets deltagere  

Et interessentskab skal i sagens natur bestå af minimum to personer. 44 Det er for selve 

interessentskabet ligegyldigt, om interessenterne er juridiske personer eller fysiske personer. Der 

er forskellige regler for registrering af selskabet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Såfremt alle 

interessentskabets ejere er juridiske personer i form af partnerselskaber, anpartsselskaber eller 

aktieselskaber, skal der ske registrering af interessentskabet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Såfremt en eller flere interessenter ikke er et kapitalselskab, skal der ikke ske registrering af 

interessentskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dette skel sker, da der for anpartsselskaber, 

aktieselskaber og partnerselskaber er begrænset hæftelse.45 

 

Såfremt alle deltagerne i interessentskabet er juridiske personer, undergives de kravene i 

årsregnskabsloven. 46 

4.2.4 Hæftelse  

Hæftelsen for et interessentskab er personlig, ubegrænset, solidarisk, modificeret principal og 

direkte. Personlig hæftelse medfører, at den enkelte selskabsdeltager hæfter for 

interessentskabets gæld personligt. Ubegrænset hæftelse medfører, at selskabsdeltagere ikke har 

en begrænsning i deres hæftelse. Solidarisk hæftelse medfører, at alle deltagere i 

interessentskabet hæfter for forpligtelserne. Således kan kreditor selv vælge, hvor denne vil søge 

sig godtgjort. Interessentskabets deltagere fordeler herefter hæftelsen indbyrdes. At hæftelsen er 

modificeret principal og direkte betyder, at hæftelsen over for interessentskabets deltagere er 

direkte, hvilket igen forstås således at en kreditor kan rette sit krav direkte mod den enkelte 

deltager i interessentskabet. 47 

4.2.5 Kapitalkonti 

I interessentskabet føres der en kapitalkonto for hver enkelt interessent, der til alle tider er et 

nutidsbillede af, hvad mellemværendet mellem interessenten og interessentskabet er. På 

kapitalkontoen indsættes interessentens andel af årets resultat. Interessentens hævning bogføres 

ligeledes på kapitalkontoen.48 

                                                 
44 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 58. 
45 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 55. 
46 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 58. 
47 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 52. 
48 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 60. 
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4.2.6 Resultatfordeling 

Fordeling af over- og underskud sker som følge af det aftalte i interessentskabskontrakten, 

fordelingen vil oftest være baseret på den enkelte interessents værdiskabelse igennem den 

daglige drift og indsats. 49 

4.2.7 Deltagernes indbyrdes forhold 

Der er mulighed for optagelse af nye interessenter. Skal dette ske, skal alle interessenterne 

tiltræde optagelsen, før den kan have effekt. Såfremt en interessent udtræder, vil denne som 

udgangspunkt skulle hæfte for den gæld, der påhviler interessentskabet ved udtræden. 

 

Foreligger der væsentlig misligholdelse fra den enkelte interessents side, kan de resterende 

interessenter ophæve samarbejdet med den pågældende interessent. Der kan endvidere opstå tvist 

omkring et enkeltstående spørgsmål interessenterne imellem, i sådanne tilfælde kan der anlægges 

en retssag hos de ordinære domstole. Der kan dog i interessentskabskontrakten være aftalt, at 

tvister skal henskydes til voldgift. Er dette tilfældet, er de ordinære domstole inkompetente.50 

 

Der er endvidere mulighed for den enkelte interessent for at pantsætte sin nettoandel med respekt 

af medinteressenternes og fælleskreditorernes rettigheder.51 

 

Det er kun muligt at erklære et interessentskab konkurs, såfremt alle interessenter er erklæret 

konkurs. Den solidariske hæftelse betyder således, at tvangsakkord skal indledes for hver enkelt 

interessent.52 

 

Den enkelte interessent har både forpligtelser og rettigheder i forbindelse med driften af 

interessentskabet. Interessentens forpligtelser er, at denne skal tage del i de ledelses- og 

arbejdsmæssige pligter. Endvidere kan man sige, at en anden forpligtelse for interessenten er at 

deltage i den økonomiske drift. Interessentens rettigheder er af økonomisk betydning. Nemlig 

retten til at tage del i en overskudsfordeling.53 

 

Udgangspunktet for interessentskabet er, at alle beslutninger der foretages på 

interessentskabsmødet skal ske i enighed. Dette betyder, som tidligere beskrevet, at den enkelte 

                                                 
49 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 59. 
50 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 58-59. 
51 UfR 1995.65 V. 
52 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 66-67. 
53 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 65. 
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interessent har vetoret mod beslutninger, hvor de øvrige interessenter er enige. Dette må dog til 

tider afviges i praksis, hvilket sker i følgende situationer: 

 

- Dispositioner af ringe betydning forelægges ikke på interessentskabsmødet 

- Situationer hvor der må handles hurtigt for at sikre interessentskabets going-concern og 

undgå tab for interessentskabet 

- Såfremt en individualbeføjelse er påbudt ved lov eller lignende 

- Sædvanlige dispositioner vedrørende den daglige drift 

- Dispositionsbeføjelse i overensstemmelse med sædvanen 

- Veto for konkrete enkeltdispositioner54 

4.2.8 Ophør 

Ophør af interessentskabet opdeles således: 

- Ophør som følge af selskabets forhold 

- Ophør som følge af den enkelte selskabsdeltagers forhold 

a. Dødsfald 

b. Umyndiggørelse 

c. Konkurs eller anden betalingsudygtighed 

d. Arbejdsudygtighed 

e. Opsigelse 

f. Væsentlig misligholdelse 

g. Samarbejdsumulighed 

 

I tilfælde af at ovenstående hændelser indtræffer, skal der ske en værdiansættelse af den / de 

udtrædende interessenters andel af interessentskabet. Det kan enten være aftalt i 

interessentskabskontrakten eller ej. Såfremt det er aftalt i kontrakten, følger man disse aftaler. 

Såfremt det ikke er tilfældet, er der nogle deklaratoriske regler, der skal tages for øje. Der 

indhentes en vurdering af selskabets salgsværdi. Herefter udarbejdes der en 

udtrædelsesopgørelse, der indeholder den enkelte interessents indestående på kapitalkontoen, 

samt andel af virksomhedens resultat for den periode der endnu ikke er aflagt. 55 

4.2.9 Indtræden af nye interessenter 

En indtræden af en ny interessent kræver samtykke fra samtlige interessenter. Indtræden af en ny 

interessent kan enten ske ved at alle selskabsdeltagere sælger en forholdsmæssig andel af deres 
                                                 
54 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 67-70. 
55 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 114-120. 
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andel til den nye interessent, eller ved at en eksisterende interessent udtræder i stedet. Ved 

indtræden af en ny interessent vil der typisk blive udarbejdet en allonge til 

interessentskabskontrakten. Som udgangspunkt vil den nye interessent indtræde på samme vilkår 

som de eksisterende interessenter, dette med hensyn til både forpligtelser og rettigheder. 56 

4.2.10 Underskud 

Da interessenter i interessentskabet hæfter solidarisk, medfører dette, at personselskabets 

underskud skal fordeles i henhold til selskabskontrakten. Dette betyder rent selskabsretligt, at de 

deltagere, der har mulighed for at dække de andre interessenters tab, skal dække dette. 57 

4.3 Kommanditselskab (K/S) 
Et kommanditselskab defineres således: 

 

”En virksomhed, hvor én eller flere deltagere (komplementarer) hæfter personligt, uden 

begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens én eller flere deltagere 

(kommanditisterne), hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser.”58 

 

Der findes rent faktisk ikke en lov i Danmark, der omhandler den selskabsretlige behandling af 

kommanditselskaber. Der er udgivet en betænkning om selskabsformen, der dog aldrig er blevet 

til en lov. Derfor tager kommanditselskabet udgangspunkt i regler for anpartsselskaber, 

aktieselskaber og interessentskaber, dog med samme indgangsvinkel som interessentskaber, 

bland andet vedrørende de frie aftaleregler for kommanditistaftalen.59 

4.3.1 Stiftelse 

Et kommanditselskab skal som udgangspunkt ikke registres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Undtagelsen hertil er dog de tilfælde hvor alle komplementarerne er anpartsselskaber, 

aktieselskaber og partnerselskaber. 

4.3.2 Kommanditselskabets aftale 

For et kommanditselskab er der ligesom interessentskabet ikke et krav til de videre retsforhold. 

Disse kan aftales indbyrdes i kommanditistaftalen. Der er dog visse regler, der skal overholdes i 

en sådan aftale.  

 

                                                 
56 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 84. 
57 Magnus Informatik – Ligningsvejledningen 2008-1, Erhvervsdrivende side 85-86. 
58 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 70-71. 
59 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 125. 
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Såfremt kommanditselskabets vedtægter er konkret urimelige, kan disse ændres efter 

aftalelovens § 36. Dog skal de vedrørende vedtægter være usædvanlige eller direkte dubiøse, 

samtidig med at der skal ske en hurtig reaktion for ændring af vedtægterne.60 

 

I et kommanditselskab hedder det sig endvidere at ”komplementarerne skal have 

forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.”61 

 

Forvaltningsmæssige beføjelser består af følgende beføjelser: 

- Tegningsbeføjelse 

- Daglig ledelse 

- Administrationshverv 

- Bestyrelsesrepræsentation 

- Vetoret for vedtægtsændringer 

- Vetoret for andre væsentlige beslutninger 

 

Økonomiske beføjelser kan bestå af følgende beføjelser: 

- Overskuds- og indtægtsandel 

- Andel i likviditetsprovenu eller indtægt ved salg af aktiver 

- Forrentning af indskud 

- Egenkapitalforrentning som kompensation for hæftelse.62 

 

Det understreges, at komplementaren i kommanditselskabet skal have en indflydelse i selskabets 

drift og økonomi. De forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser må ikke være rent 

proforma. 

 

Såfremt at det fremgår af kommanditistaftalen, kan retshæftelserne blive transporteret til en 

ekstern lånegiver. Skylder en kommanditist et beløb til kommanditselskabet, er det op til 

selskabets ledende organ eller kommanditisten selv at beslutte retshæftelsen heraf, eller indbetale 

det udestående. 

 

Som tidligere beskrevet, foreligger der ikke et krav om, at kommanditisten skal ligge et vist antal 

timer, ligesom der ikke forefindes en konkurrenceklausul. 

                                                 
60 Werlauf, 6. Udgave., selskabsret, side 72. 
61 EVL § 2, stk. 2, 2. Pkt.. 
62 Werlauf, 6. udgave, selskabsret, side 73. 
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4.3.3 Selskabets deltagere 

Deltagere i et kommanditselskab kan både være juridiske og fysiske personer. Et 

kommanditselskab skal som minimum bestå af én kommanditist og én komplementar. 

 

En komplementar hæfter personligt for selskabets forpligtelser, mens kommanditisten hæfter 

begrænset med kommanditanpartens andel. 

 

Kommanditisten skal som udgangspunkt ikke skyde penge i selskabet, men det vil oftest være 

tilfældet. Indskud der indbetales, betegnes ”kontant indskud”, den resterende del af anparten 

betegnes ”resthæftelsen”, summen heraf udgør ”indskudskapitalen”. 63 

4.3.4 Hæftelse 

Det er nok, at der er en eller flere, der hæfter begrænset. Loven tager ikke hensyn til hvilken grad 

af begrænsning der foreligger, blot der foreligger en begrænsning. Loven tager ligeledes ikke 

stillingtagen til de nærmere vilkår for komplementarernes hæftelse.  

 

Der er tilfælde, hvor kommanditisterne kan blive betalingspligtige, det er i tilfælde, hvor de har 

kautioneret for kommanditselskabets gæld, og i tilfælde hvor kommanditisten udøver den 

faktiske ledelse af kommanditselskabet og ikke overholder love og regler. 

 

En komplementar hæfter altid ubegrænset, dog er der reelt en mulighed for at begrænse 

hæftelsen. Dette kan ske ved at komplementaren etablerer sig i et aktieselskab eller et 

anpartsselskab, hvor det således kun er muligt at hæfte for selskabets egenkapital.64 Deltagere i 

kommanditselskabet kan ikke tvinges til at foretage en indbetaling af kapital til selskabet. 

4.3.4.1 Hæftelse for kommanditister 
For kommanditister, der deltager i et kommanditselskab, er der særlige regler om 

fradragsbegrænsning i forhold til en eventuel hæftelse. Den begrænsede hæftelse hidrører typisk 

fra forliste kommanditselskaber. Den begrænsede hæftelse for kommanditister indtræder når de, 

enten i forbindelse med tegning af anparter eller i forbindelse med påtagelse af kaution for 

selskabets forpligtelser, ikke har modtaget fyldestgørende eller korrekte oplysninger. Dog er det i 

forbindelse med den begrænsede hæftelse et krav, at kommanditisten gør indsigelsen gældende, 

og således ikke falder for reglen omkring passivitet. 

 

                                                 
63 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. udgave, side 124. 
64 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 71. 
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Det skal bedømmes, om kommanditisten har mulighed for fritagelse af en del af hæftelsen. Til 

vurdering heraf skal man igennem følgende vurderinger: 

 

- Hvem gør hæftelsen gældende 

- På hvilket grundlag gøres hæftelsen gældende65 

4.3.5 Kapitalkonti 

I kommanditselskabet skal der, som i interessentskabet, føres en kapitalkonto for hver enkelt 

komplementar og kommanditist. 

4.3.6 Resultatfordeling 

Som udgangspunkt fordeles resultatet til kommanditisterne efter deres andele i 

kommanditselskabet, disse andele baseres på indskud. Det vil være normalt at indføje i 

selskabskontrakten, hvor stor en andel af virksomhedens resultat, der skal tilgå 

komplementarerne. 66 

4.3.7 Deltageres indbyrdes forhold 

Med henblik på udarbejdelse af årsrapport er det fra selskabslovgivningens side ikke et krav, at 

der udarbejdes en sådan. Dog kan en kommanditist eller en komplementar kræve, at der bliver 

aflagt en årsrapport. I forlængelse heraf er det endvidere bestemt, at en komplementar til enhver 

tid har ret til adgang til regnskabsmateriale. Denne regel gælder ikke kommanditisten.67 

 

Udskiftning og tilgang af nye komplementarer skal, medmindre det er bestemt andetsteds, 

tiltrædes af samtlige kommanditister. Herudover skal der indhentes en accept fra kreditorer ved 

udskiftning af komplementarer, da kreditorens kreditvurdering til dels har baseret sig på en 

vurdering af netop denne komplementar i en helhed af kommanditselskabet.68 

 

Udskiftning af kommanditist kan, såfremt der ikke er aftalt andet i kommanditistaftalen, ske 

uden accept fra andre.69 

 

Ifølge de deklaratoriske regler indtager komplementaren den dominerende stilling i 

komplementarselskabet, der begrundes i, at det er komplementaren, der har den personlige 

                                                 
65 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 140. 
66 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 134. 
67 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 77. 
68 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 77. 
69 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 78. 
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hæftelse. Dette medfører på den anden side, at kommanditisten ikke har vetoret for beslutninger. 

Indgribende aftaler kræver således enighed fra alle komplementarers side. 70 

4.3.8 Ophør 

Ved opløsning af kommanditselskabet må det foreligge sådan, at enhver deltager efter passende 

varsel må kunne opsige selskabsaftalen. 

 

Selskabskreditorernes forrang til selskabsformuen gælder for kommanditselskabet. 

Selskabskreditorerne kan som følge af den direkte hæftelse rette deres krav direkte mod den 

enkelte komplementar.71 

 

Såfremt komplementaren er gået konkurs, får det ikke nødvendigvis den følge, at 

kommanditselskabet må erklæres konkurs, dog er det en forudsætning for kommanditselskabets 

konkurs, at komplementaren er konkurs.72 

4.3.9 Indtræden af nye kommanditister 

Indtræden af en ny kommanditist har som udgangspunkt samme konsekvens som ved indtræden 

af nye interessenter. Således bestemmes det i kommanditselskabsaftalen hvordan indtræden af ny 

kommanditist skal behandles, men som udgangspunkt vil en sådan beslutning kræve tilslutning 

af samtlige kommanditister. Lige som ved indtræden af nye interessenter, kan indtræden ske ved 

enten et forholdsmæssigt salg fra de eksisterende kommanditister af en andel til den nye 

kommanditist, eller ved en eksisterende kommanditist sælger hele hans andel til den nye 

kommanditist. Som udgangspunkt vil den nye kommanditist indtræde på samme vilkår som de 

eksisterende kommanditister, både med hensyn til forpligtelser og rettigheder.  

4.3.10 Underskud 

Da kommanditister hæfter solidarisk, medfører dette, ligesom hos interessentskaber, at 

personselskabets underskud skal fordeles i henhold til selskabskontrakten. Dette betyder rent 

selskabsretligt, at de deltagere, der har mulighed for at dække de andre kommanditisters tab, skal 

dække dette. 73 

 

 

 

                                                 
70 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 130. 
71 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 80. 
72 Werlauf, selskabsret, 6. udgave, side 82. 
73 Magnus Informatik – Ligningsvejledningen 2008-1, Erhvervsdrivende side 87 - 88. 
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4.4 Delkonklusion 
De selskabsretlige forskelle for personselskaberne er oplistet herunder: 
 

  Interessentselskab Kommanditselskab 
Virksomhedsordning / 
kapitalafkastordning 

Mulige antal 
selskabsdeltagere 

- Minimum to 
interessenter 

- Minimum en 
kommanditist og en 
komplementar - En selskabsdeltager 

Forhold inden registrering 

- Skal kun registreres hvis 
samtlige deltagere er 
kapitalselskaber. Såfremt 
dette er tilfældet, gælder 
forhold fra 
kapitalselskaberne 

- Skal kun registreres hvis 
samtlige deltagere er 
kapitalselskaber. Såfremt 
dette er tilfældet, gælder 
forhold fra 
kapitalselskaberne - Skal ikke registreres 

Stiftelse 

- Hvis samtlige 
interessenter er 
kapitalselskaber, igennem 
E&S. Ellers igennem en 
udtrykkelig aftale, eller 
handlinger der svarer 
hertil 

- Hvis samtlige 
komplementarer er 
kapitalselskaber, igennem 
E&S. Ellers igennem en 
udtrykkelig aftale, eller 
handlinger der svarer hertil 

- Virksomheden stiftes 
igennem udtrykkelig 
aftale, eller handlinger der 
svarer hertil 

Kapitalkrav - Ikke krav - Ikke krav - Ikke krav 
Generalforsamling - Ingen generalforsamling - Ingen generalforsamling - Ingen generalforsamling 
Bestyrelse - Ingen bestyrelse - Ingen bestyrelse - Ingen bestyrelse 
Direktion - Ingen direktion - Ingen direktion - Ingen direktion 

Vedtægter 

- Der er ingen vedtægter. 
Der er mulighed for 
frivilligt tilvalg af 
udarbejdelse af 
interessentskabs aftale, der 
er dog ikke krav for 
indhold heri 

- Der er ingen vedtægter. 
Der er mulighed for 
frivilligt tilvalg af 
udarbejdelse af 
kommanditskabs aftale, der 
er dog ikke krav for indhold 
heri 

- Ingen 
selskabsdokumenter 

Hæftelse 

- Personlig, ubegrænset, 
solidarisk, modificeret 
principal og direkte 

- Kommandistselskabet 
hæfter begrænset. 
Komplementaren hæfter 
ubegrænset og personligt. 

- Personligt, ubegrænset 
og direkte 

Revision af regnskab 

- Kun et krav såfremt alle 
selskabsdeltagere er 
kapitalselskaber 

- Kun et krav såfremt alle 
selskabsdeltagere er 
kapitalselskaber - Frivilligt 

Resultatfordeling 
- I henhold til 
interessentskabs aftale 

- I henhold til 
kommanditselskabs aftale - Til ejer 

Kapitalkonto 

- Der føres en 
kapitalkonto per 
selskabsdeltager. 
Hævninger og 
resultatandel føres herpå 

- Der føres en kapitalkonto 
per selskabsdeltager. 
Hævninger og resultatandel 
føres herpå 

- Hævninger og 
resultatandel føres herpå 

Deltageres indbyrdes 
forhold 

- Aftales i 
interessentskabsaftalen. 
Ved væsentlig 
misligeholdelse kan 
interessent opsiges. 
Tvister afgøres ved 
domstole. Alle væsentlige 
beslutninger skal foretages 
i enighed. 

- Aftales i 
kommanditselskabssaftalen. 
Ved væsentlig 
misligeholdelse kan 
interessent opsiges. Tvister 
afgøres ved domstole. Alle 
væsentlige beslutninger 
skal foretages i enighed. - Ingen 
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  Interessentselskab Kommanditselskab 
Virksomhedsordning / 
kapitalafkastordning 

Ophør - Værdiansættelse i 
henhold til 
interessentskabskontrakten. 
Ellers vurdering af 
selskabets salgsværdi.

- Værdiansættelse i henhold til 
kommanditselskabskontrakten. 
Ellers vurdering af selskabets 
salgsværdi. 

- Værdiansættes til 
salgsværdi 

Indtræden af nye 
virksomhedsdeltagere 

- Kræver tiltrædelse af 
samtlige interessenter. 
Indtræder med andel af 
samme rettigheder og 
forpligtelser som øvrige 
interessenter. 

- Kræver tiltrædelse af 
samtlige kommanditister. 
Indtræder med andel af samme 
rettigheder og forpligtelser 
som øvrige kommandtister. 

- Ikke muligt 

Tabel 2: selskabsretlige forskelle personselskaber 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Det væsentligste forhold hvor personselskaberne adskiller sig fra hinanden, er ved antal af 

selskabsdeltagere. Heri ligger der en naturlig begrænsning. Hæftelsen for virksomhederne 

adskiller sig også. Hæftelsen i interessentselskabet og virksomhedsordningen / 

kapitalselskabsordningen er personligt og ubegrænset. Dette gælder ligeledes for 

komplementarselskabet. Kommanditselskabet hæfter begrænset. 
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5 Skattemæssige forhold i personselskaber 

Et personselskab er her synonym med en transparent virksomhed, der er kendetegnet ved, at 

virksomhedens skattepligtige indkomst kommer til beskatning hos ejerne. Det betyder, at den 

transparente virksomhed reelt ikke bliver beskattet. Spørgsmålet om hvorledes den skattepligtige 

indkomst så skal beskattes, skal besvares hos ejeren. Det vil sige, at den skattepligtige indkomst 

skal beskattes efter de forhold, hvorved ejeren normalt bliver beskattet. Ejes den transparente 

virksomhed af et anpartsselskab eller et aktieselskab, skal den skattepligtige indkomst beskattes 

efter de samme regler som et anpartsselskab eller et aktieselskab. 

 

Som undtagelse hertil betragtes virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen som en 

transparent virksomhed i denne sammenhæng. 

5.1 Skattemæssige forhold ved anvendelse af virksomhedsordningen 
Virksomhedsordningen blev indført med det formål at give selvstændige erhvervsdrivende en 

mulighed for at anvende en beskatningsform, der minder om reglerne i selskabsskatteloven.  

 

Virksomhedsordningen giver endvidere mulighed for at opspare en del af resultatet i 

virksomheden mod betaling af en foreløbig acontoskat, hvorved skattebetalingen bliver udskudt 

til det tidspunkt, hvorpå det opsparede overskud hæves. 

 

I virksomhedsordningen kan den selvstændige erhvervsdrivende spare op i virksomheden. Dette 

giver mulighed for udligning af indkomsten fra virksomheden over årerne. Opsparingen fungerer 

således, at den selvstændige erhvervsdrivende vil have mulighed for at hæve af tidligere års 

opsparede overskud i indkomstår, hvor virksomhedens resultat ikke er som forventet. Opsparing 

i virksomheden giver således mulighed for at udskyde skattebetalingen, idet der ved opsparing 

kun betales en acontoskat svarende til den for det aktuelle år gældende selskabsskatteprocent, 

som for 2008 er 25%.  

 

En anden mulighed virksomhedsordningen har tilfælles med kapitalselskabers beskatning, er 

muligheden for at udnytte det fulde fradrag for renteomkostningerne. 

 

Muligheden for fradrag af renteomkostninger i den personlige indkomst er en meget væsentlig 

begrundelse for anvendelse af virksomhedsordningen. Renteomkostningerne kan fratrækkes i 

resultatopgørelsen med det fulde beløb på lige fod med andre driftsomkostninger, der måtte være 
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i virksomheden. Herved slår renteomkostningerne fuldt igennem som fradrag i den personlige 

indkomst, hvilket er med til at reducere den aktuelle skattebetaling. Såfremt 

renteomkostningerne blev anvendt uden for virksomhedsordningen, ville der kun kunne opnås 

fradrag for ca. 33 %.74  

5.1.1 Hovedreglerne i virksomhedsordningen 
Ved anvendelse af virksomhedsordningen adskiller opgørelsen af årets resultat sig ikke 

væsentligt fra andre beskatningsformer. Virksomhedens driftsindtægter fratrækkes alle 

virksomhedens driftsomkostninger. Som nævnt tidligere betragtes renteomkostninger ved 

anvendelse af virksomhedsordningen på samme måde som virksomhedens andre 

driftsomkostninger, og disse kan fradrages fuldt ud i virksomhedens driftsindtægter. 

Renteindtægter tillægges således også den skattepligtige indkomst på samme vilkår som andre 

indtægter. 

 

Årets resultat af virksomhedens drift bliver i virksomhedsordningen opdelt i et kapitalafkast og 

et resterende overskud. Kapitalafkastet beregnes ud fra kapitalafkastgrundlaget (egenkapitalen), 

der bliver beskrevet efterfølgende. 

 

Betingelsen for anvendelse af det beregnede kapitalafkast er dog, at der er overskud i 

virksomheden, samt at virksomheden har et positivt kapitalafkastgrundlag.75 

 

Kapitalafkastet bliver beskattet hos den selvstændige erhvervsdrivende som almindelig 

kapitalindkomst. Af dette beløb bliver der således ikke beregnet AM-bidrag. Den del af 

virksomhedsoverskuddet, der ikke er kapitalafkast og dermed kapitalindkomst, beskattes som 

almindelig personlig indkomst. Den del af overskuddet, der beskattes som personlig indkomst, er 

ligeledes AM-bidragspligtig indkomst. 

 

Den selvstændige erhvervsdrivende er, som beskrevet tidligere, ikke tvunget til at hæve hele 

virksomhedens resultat. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende ikke har behov for at hæve hele 

virksomhedens overskud for det pågældende indkomstår, er der mulighed for, at overskuddet 

bliver opsparet i virksomheden. 

 

Ved opsparing i virksomheden betales der en acontoskat svarende til den aktuelle 

selskabsskatteprocent af virksomhedens resultat før skat. Dette medfører, at den selvstændige 

                                                 
74 Flemming L. Bach, Skattememo 2008, Magnus Informatik, 2008, side 405 
75 Flemming L. Bach, Skattememo 2008, Magnus Informatik, 2008, side 405 
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erhvervsdrivende har mulighed for at udskyde den del af skattebetalingen, der ville være 

forfaldent, såfremt hele virksomhedens resultat var hævet. 

 

Når det opsparede overskud hæves i virksomheden, beskattes dette som almindeligt overskud 

med enten tilbagebetaling eller lempelse i den aktuelle skat med den tidligere betalte 

acontoskat. 

5.1.2 Anvendelse af virksomhedsordningen 
Den væsentligste betingelse for at kunne indtræde i og anvende virksomhedsordningen er, at 

personen driver en personlig ejet selvstændig erhvervsvirksomhed, der for egen regning og risiko 

søger at få et økonomisk udbytte. Medejere af interessent- og kommanditselskaber vil ligeledes 

kunne anvende virksomhedsordningen uanset arbejdsindsatsen i selskabet.  

 

Visse selskabsdeltagere kan ikke anvende virksomhedsordningen. Dog forholder det sig således, 

at selvom en person ikke kan anvende virksomhedsordningen på et kommanditselskab eller 

interessentskab, udelukker dette forhold ikke, at virksomhedsordningen kan anvendes på den 

selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed. Såfremt ovenstående er tilfældet for en 

selskabsdeltager, beskattes en del af indkomsten efter reglerne i personskatteloven, mens den 

resterende del af indkomsten beskattes efter virksomhedsordningen.76 

5.1.3 Krav ved anvendelse af virksomhedsordningen 
Der er visse krav, der skal overholdes, før det er muligt at deltage i virksomhedsordningen. Den 

selvstændige erhvervsdrivendes privatøkonomi må ikke indgå i virksomhedsordningen, og der 

skal derfor ske en regnskabsmæssig opdeling mellem privat- og virksomhedsøkonomi. 

Endvidere skal der føres forskellige konti, der beskrives i det efterfølgende. 

5.1.3.1 Indskudskonto i virksomhedsordningen 
Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal der ved opstart opgøres en indskudskonto. 

Indskudskontoen er udtryk for værdien af de aktiver, den selvstændige erhvervsdrivende har 

indskudt i virksomheden. 

 

Indskudskontoen opgøres som værdien af de indskudte aktiver modregnet værdien af de 

indskudte passiver / gældsforpligtelser. 

 

                                                 
76 P nr. 16 Virksomheds- og Kapitalafkastordningen, ToldSkat, 2005, side 4 
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Indeståendet på indskudskontoen er et udtryk for, hvor meget den selvstændige erhvervsdrivende 

skattefrit kan hæve, uden at der skal beregnes rentekorrektion. Ved hævning i virksomheden skal 

der tages højde for hæverækkefølgen, hvilket indebærer, at virksomhedens overskudsbeløb skal 

være hævet, inden der skattefrit kan hæves fra indskudskontoen. Hæverækkefølgen beskrives 

yderligere i afsnit 5.1.3.3. 

 

Hvis der foretages hævninger, der bevirker, at indskudskontoen er blevet negativ, skal der 

foretages rentekorrektion.77  

 

Når indskudskontoen bliver negativ, er det et udtryk for, at virksomhedsindehaveren har taget et 

lån i virksomheden. Det er virksomhedsordningens rationale, at et sådant lån skal forrentes på 

lige fod med andre lån, som virksomhedsindehaveren måtte have, hvorfor der foretages 

rentekorrektion.78 

 

Hvis indskudskontoen ved opgørelsen udviser en negativ saldo, skal indskudskontoen 

værdiansættes til DKK 0. Forudsætningen for at indskudskontoen kan værdiansættes til DKK 0 

er dog, at virksomhedsindehaveren kan dokumentere, at alle aktiver og passiver, der vedrører 

virksomheden, er medregnet ved opgørelsen.  

 

Endvidere skal virksomhedsindehaveren kunne dokumentere, at den gæld, der er medregnet i 

opgørelsen af indskudskontoen, udelukkende er erhvervsmæssig. Såfremt det ikke er muligt at 

godtgøre, at alle aktiver og passiver vedrørende virksomheden er medregnet, eller at al gæld 

udelukkende er erhvervsmæssig, kan indskudskontoen ikke nulstilles, og denne vil udvise en 

negativ saldo. Konsekvensen af den negative saldo er, at der skal foretages rentekorrektion i 

lighed med den rentekorrektion, der skal foretages, såfremt indskudskontoen løbende bliver 

negativ som følge af udtræk fra virksomheden.79 

 

Alle overførsler af værdier fra virksomhedsindehaveren til virksomheden anses som indskud. 

Dog er der mulighed for at overføre beløb mellem virksomheden og virksomhedsindehaveren på 

en mellemregningskonto, hvilket ikke anses som indskud.  

 

                                                 
77 Virksomhedsskatteloven § 11, stk. 1. 
78 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.4, side 498 
79 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.4, side 498 
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Konsekvensen af, at alle overførsler af værdier anses som indskud er, at det ikke muligt for 

virksomhedsindehaveren at yde lån til virksomheden, som efterfølgende kan hæves igen uden 

om hæverækkefølgen. 

 

Indskudskontoen skal, som tidligere nævnt, opgøres i det indkomstår, hvor 

virksomhedsordningen anvendes første gang. Indskudskontoen opgøres altid primo 

regnskabsåret. Når indskudskontoen først er opgjort, ændres der ikke ved værdien af de 

indskudte aktiver. Ændringerne på indskudskontoen er udelukkende et udtryk for de indskud og 

overførsler, der har været i løbet af året. 80 

 

Indskudskontoen reguleres en gang årligt ved indkomstårets udløb. Reguleringen sker som følge 

af de indskud og hævninger, der har været i indkomståret. De værdireguleringer, der måtte 

forekomme af de i virksomheden indskudte aktiver og passiver, anses ikke som værende indskud 

eller hævninger, ej heller såfremt disse er realiseret. Hvis virksomhedsindehaveren hæver en 

urealiseret kapitalgevinst til private forhold, vil dette blive anset som en almindelig hævning i 

hæverækkefølgen, og hævningen vil reducere indskudskontoen. 

 

Et eksempel herpå kan være urealiseret gevinst på værdistigninger af obligationsbeholdningen, 

som virksomhedsindehaveren kan vælge at hæve i virksomheden. 

 

Virksomhedsindehaveren har dog mulighed for at optage private lån med sikkerhed i 

virksomhedens aktiver, uden at dette har indflydelse på indskudskontoen.81 

 

Ved opgørelsen af indskudskontoen er der følgende aktiver, der ikke kan indgå i 

virksomhedsordningen: 

- Aktiver, der både anvendes privat og erhvervsmæssigt 

o Undtagelse: Fast ejendom, driftsmidler og biler 

- Aktier, anparter mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven 

- Konvertible obligationer, andel i foreninger82 indeksobligationer, uforrentede 

obligationer og præmieobligationer. 

 

Dog er der mulighed for skattepligtige, der driver erhvervsmæssig virksomhed med køb og salg 

af aktier, anparter mv. at lade disse indgå i virksomhedsordningen.83 

                                                 
80 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.4, side 498 
81 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.4, side 496 
82 Selskabsskatteloven § 1, st. 1, nr. 3 og 4 



Kandidatafhandling 2009                                           Rudi Kjærsgaard Pettersson  Opstart af virksomhed 

 44

Værdiansættelsen af aktiver og passiver, der indskydes i virksomheden, vil som udgangspunkt 

ske på grundlag af værdien ved udgangen af indkomståret forud for det indkomstår, hvor 

virksomhedsordningen anvendes første gang. Aktiver og passiver indregnes dog til forskellige 

værdier. 

5.1.3.2 Kapitalafkastgrundlag i virksomhedsordningen 
Første gang virksomhedsordningen anvendes, skal der opgøres en konto for 

kapitalafkastgrundlag. Kapitalafkastgrundlaget er, som udgangspunkt, et udtryk for 

virksomhedens egenkapital og anvendes ved beregning af et eventuelt kapitalafkast. Denne 

konto opgøres på tidspunktet for virksomhedens start ved nyetablering af virksomhed, samt ved 

hvert indkomstårs begyndelse ved anvendelse af virksomhedsordningen. Opgørelsen af kontoens 

værdi sker således, at virksomhedens aktiver fratækkes virksomhedens gæld. Herudover 

fradrages de beløb, der er hensat til senere faktisk hævning. Der skal ligeledes ske fradrag af 

beløb indestående på virksomhedens mellemregningskonto. Et andet fradrag, der foretages ved 

opgørelse af kapitalafkastgrundlaget, er fradrag af de beløb, der fra indkomstårets begyndelse 

overføres fra virksomhedsordningen til privatøkonomien. 

 

Det vil som oftest være en fordel at opgøre den regnskabsmæssige balance efter samme 

principper som ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget, da dette resulterer i, at virksomhedens 

egenkapital bliver den samme som kapitalafkastgrundlaget.84 

 

Værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og passiver sker som udgangspunkt efter samme 

regler som ved værdiansættelse af indskudskontoen jf. afsnit 5.1.3.1. Dog skal fast ejendom som 

udgangspunkt medregnes til den kontante anskaffelsessum. Såfremt den indregnede faste 

ejendom er anskaffet før 1. januar 1987 kan værdiansættelsen i stedet ske efter den 18. alm. 

vurdering85 med tillæg af eventuelle forbedringer og ombygninger. Det kan frit vælges, 

uafhængigt af værdiansættelsen det foregående år, til hvilken værdi ejendommen skal medgå. 

Værdiansættelsen er ligeledes uafhængig af den anvendte værdi ved opgørelsen af 

indskudskontoen. Virksomhedens gæld fragår opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget til 

kursværdien.86 

                                                                                                                                                             
83 Bent Larsen & Jan Storgaard Hove, Fra Regnskab Til Selvangivelse For Personligt Erhvervsdrivende, Forlaget Thomson, 
2002, side 131 
84 Bent Larsen & Jan Storgaard Hove, Fra Regnskab Til Selvangivelse For Personligt Erhvervsdrivende, Forlaget Thomson, 
2002, side 140-141 
85 Den 18. alm. vurdering svarer til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 1986 
86 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.9, side 520 
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5.1.3.3 Hæverækkefølgen i virksomhedsordningen 
Når der foretages overførsel af værdier fra virksomheden til privat forbrug skal der ske hævning i 

en bestemt rækkefølge, idet der skattemæssigt er forskel på, om de overførte beløb er 

virksomhedsoverskud, indskud eller beløb udover indskud. 87 

 

Såfremt det er virksomhedsoverskud, der hæves, skal dette beskattes enten som personlig 

indkomst eller kapitalindkomst, mens overførte beløb fra indskudskontoen ikke beskattes. 

Hæverækkefølgen, der skal anvendes, er som følger88: 

 

1) Kapitalafkast, der vedrører indkomståret forud for det nuværende indkomstår. 

2) Resterende overskud, som vedrører indkomståret forud for det nuværende indkomstår. 

3) Overskud fra det nuværende indkomstår i nedennævnte rækkefølge: 

a) Årets kapitalafkast samt kapitalafkast der medregnes som personlig indkomst 

b)  Årets resterende overskud 

4) Opsparet overskud 

5) Indestående på indskudskontoen 

 

Såfremt der foretages rentekorrektion, når indskudskontoen bliver negativ, anses 

rentekorrektionen ikke som en del af hæverækkefølgen. Overføres der beløb fra virksomheden til 

virksomhedsindehaveren til betaling af virksomhedsskat, går disse beløb forud for 

hæverækkefølgen. 

 

Når der foretages hævninger fra virksomhedsordningen kan dette ske på tre forskellige måder. 

Disse bliver beskrevet i de efterfølgende afsnit. 

 

Beløb eller andre værdier, der er hensat til senere faktisk hævning, beskattes i det indkomstår, 

som overførslen vedrører. Dette medfører, at beløbene senere kan hæves skattefrit. Når 

kapitalafkastgrundlaget ultimo indkomståret skal opgøres, reduceres dette med det hensatte beløb 

til senere hævning. Udover det kapitalafkast der tvangshæves, indestående på indskudskontoen, 

samt resterende overskud, kan alle andre beløb, hensættes til senere hævning. 

 

Såfremt hensættelse til senere hævning samt årets overførsler og beløb, der anses for overført, 

ikke medfører, at der foretages en reduktion af indskudskontoen, kan en sådan hensættelse ske. 

                                                 
87 Virksomhedsskatteloven § 5 
88 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.6, side 503 
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Den maksimale hensættelse til senere hævning er forskellen mellem den del af de samlede 

overførsler, der hæves i den udvidede hæverækkefølge inden indskudskontoen og summen af de 

faktiske overførsler samt overførsler, der anses for hævet. 

 

I stedet for at hensætte til senere hævning kan virksomhedsindehaveren overføre beløbet til 

indskudskontoen med virkning fra det pågældende indkomstår. En sådan overførsel til 

indskudskontoen vil blive betragtet som en hævning i hæverækkefølgen samt et indskud.89 

 

I praksis er den mest anvendte hæverækkefølge, den udvidede hæverækkefølge. Den udvidede 

hæverækkefølge er som følger: 

 

1. Beløb der anses som overført til dækning af driftsomkostninger afholdt for virksomheden 

samt beløb til medarbejdende ægtefælle (såfremt disse ikke er overført via 

mellemregningskontoen). 

2. Beløb der er hensat til senere faktisk hævning ved starten af indkomståret kan overføres 

skattefrit, da disse er beskattet i det indkomstår, hvor hensættelsen er foretaget. 

3. Beløb der overføres fra årets overskud. Først hæves den del af kapitalafkastet, der skal 

overføres til virksomhedsindehaveren og beskattes som kapitalindkomst (eller personlig 

indkomst). Efterfølgende hæves den resterende del af overskuddet, der skal beskattes som 

personlig indkomst. 

4. Beløb der er overført fra konto for opsparet overskud. Her er der ved opsparingen af 

overskuddet foretaget betaling af en acontoskat svarende til den aktuelle 

selskabsskatteprocent på tidspunktet for opsparingen. Det hævede beløb med modregning 

af betalt acontoskat bliver beskattet som personlig indkomst. 

5. Beløb der hæves fra virksomhedens indskudskonto. Beløbet bliver ikke beskattet. 

6. Beløb der overføres ud over det beløb, der indestår på indskudskontoen. Denne hævning 

bevirker, at indskudskontoen bliver negativ, hvilket indebærer, at der skal foretages 

rentekorrektion.90 

5.1.3.4 Konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen 
Den del af virksomhedens overskud samt kapitalafkast, der ikke hæves i indkomståret, overføres 

til konto for opsparet overskud. Det opsparede overskud, både resterende overskud og 

kapitalafkast, beskattes med en acontoskat svarende til den aktuelle selskabsskatteprocent. Det 

samlede overførte overskud medgår således på konto for opsparet overskud reduceret for den 

                                                 
89 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.6, side 503 
90 Flemming L. Bach, Skattememo 2008, Magnus Informatik, 2008, side 407 
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beregnede acontoskat. Den beregnede acontoskat skal altid overføres til 

virksomhedsindehaveren. Dette sker således som en overførsel forud for hæverækkefølgen. 

 

Når der foretages hævning fra konto for opsparet overskud hæves først den del af overskuddet, 

der er opsparet først. Dette kan have betydning for den betalte acontoskat, såfremt der er 

opsparet overskud til forskellige skattesatser. Det beløb, der hæves fra konto for opsparet 

overskud inkl. acontoskatten, skal medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindehaverens 

personlige indkomst i det år, hvor hævningen foretages. Acontoskatten modregnes efterfølgende 

i årets slutskat. Såfremt acontoskatten overstiger slutskatten udbetales den resterende acontoskat 

kontant.91 

5.1.3.5 Hensættelse til senere hævning 
Virksomhedsindehaveren har mulighed for at hensætte et beløb til senere hævning. Beløb der 

hensættes til senere hævning beskattes i det indkomstår, i hvilket de bliver hensat. Dette 

medfører, at beløbene efterfølgende kan hæves skattefrit. Beløb, der er hensat til senere hævning, 

kan hæves forud for hæverækkefølgen.92 Beløb, der er hensat til senere hævning, skal inden 

fristen for indgivelse af selvangivelsen for det pågældende år være overført fra virksomheden. 

Dette indebærer, at der skal være sket en bogføring, hvor beløbet er opført som et passiv i 

balancen. Beløbet skal endvidere fragå i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ultimo det 

indkomstår, hvor hensættelsen finder sted.93 

5.1.3.6 Mellemregningskonto 
Virksomhedsordningen giver mulighed for at oprette en mellemregningskonto. Det er dog ikke et 

krav mellemregningskontoen skal anvendes. På mellemregningskontoen føres de indskud og 

hævninger, der har været i løbet af indkomståret, som ikke sker direkte på indskudskontoen eller 

i årets resultat. Fordelen herved er, at der kan overføres beløb til virksomheden, som 

efterfølgende kan tilbageføres skattefrit uden om hæverækkefølgen. Kontoen kan dog ikke ses 

som et alternativ til indskudskontoen, da der ikke må foretages posteringer herpå ved 

virksomhedens åbningsbalance. Fordele ved mellemregningskontoen er, at den ikke forrentes 

ligesom den ej heller medgår ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.94 

                                                 
91 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.12, side 522 
92 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.7, side 510 
93 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.6, side 503 
94 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.5, side 501 
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Mellemregningskontoen må ikke blive til en gældspost i virksomheden, således den er et udtryk 

for et lån til virksomhedsindehaveren. Såfremt kontoen bliver til en gældspost, sker der 

tvangshævning af et beløb svarende til den negative saldo på mellemregningskontoen.95 

 

Der kan kun indskydes kontante beløb på mellemregningskontoen. Dette indebærer bl.a., at der 

ikke kan overføres værdipapirer fra privatøkonomien til virksomheden, uden at disse først er 

realiseret. 

5.1.3.7 Kapitalafkast 
Ud fra kapitalafkastgrundlaget primo indkomståret beregnes kapitalafkastet. Kapitalafkastsatsen 

beregnes en gang årligt og offentliggøres på SKATs hjemmeside. Satsen for indkomståret 2008 

er 4 %. Kapitalafkastet kan ikke overstige virksomhedens skattepligtige overskud for året. 

Kapitalafkastet sættes til DKK 0 såfremt det beregnede kapitalafkast udviser et negativt beløb. 

Kapitalafkastet er et udtryk for opdelingen af årets overskud til anvendelse ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst for virksomhedsindehaveren. Kapitalafkastet skal enten medregnes i 

kapitalindkomsten for virksomhedsindehaveren eller virksomhedsindehaveren kan vælge at 

spare kapitalafkastet op i virksomheden. Såfremt kapitalafkastet opspares indgår dette på 

kontoen for opsparet overskud og beskattes med en acontoskat svarende til den aktuelle 

selskabsskattesats på 25 %. 

 

Der kan ske tvangshævning af kapitalafkastet, såfremt der er afkast af finansielle aktiver, som 

virksomhedsindehaveren ved ikke at hæve kan spare op i virksomheden med en skattebetaling på 

kun 25 %. Dette indebærer, at såfremt der er afkast på obligationer i form af renter, vil disse 

tvangsbeskattes.96 

5.1.3.8 Rentekorrektion 
Hvis indskudskontoen er negativ skal der foretages rentekorrektion. En negativ indskudskonto er 

udtryk for, at virksomhedsindehaveren har et lån i virksomheden. Der skal således foretages 

renteberegning heraf, da virksomhedsindehaveren ellers skulle have haft lånt pengene i f.eks. et 

pengeinstitut og derved have betalt renter. Der henvises i øvrigt til afsnittet omhandlende 

indskudskonto i afsnit 5.1.3.1. Rentekorrektionen beregnes med samme sats som 

kapitalafkastsatsen. Rentekorrektionen beregnes ud fra det mindst negative beløb af følgende: 

 

- Den mest negative indskudskonto ved indkomstårets start eller udløb. 

                                                 
95 Bent Larsen & Jan Storgaard Hove, Fra Regnskab Til Selvangivelse For Personligt Erhvervsdrivende, Forlaget Thomson, 
2002, side 144-145 
96 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.8,10,11, side 519-521 
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- Det mest negative kapitalafkastgrundlag ved indkomstårets start eller udløb. 

 

Rentekorrektionen kan dog aldrig blive større end virksomhedens nettorenteomkostninger. 

Rentekorrektionen medregnes i virksomhedsindehaverens personlige indkomst og fradrages i 

kapitalindkomsten. Rentekorrektionen har dermed ingen indflydelse på den samlede 

skattepligtige indkomst, men er udelukkende en omfordeling mellem personlig indkomst og 

kapitalindkomst. Dette indebærer ligeledes, at rentekorrektionen falder uden for virksomhedens 

indkomstopgørelse, overskudsdisponering samt hæverækkefølge.97 

5.1.3.9 Underskud 
Hvis virksomheden et år genererer et underskud, skal der ske modregning af dette underskud. 

Modregningen sker i følgende rækkefølge: 

 

1) Opsparet overskud inkl. den beregnede acontoskat 

2) Positiv nettokapitalindkomst 

3) Personlig indkomst fra andre indkomstkilder 

 

Ved modregning af underskud i opsparet overskud skal den del af det opsparede overskud, der er 

opsparet først, anvendes først. Der bliver således hævet fra konto for opsparet overskud i stil med 

den almindelige hævning. Modregningen af underskuddet i opsparet overskud sker i 

virksomhedens regnskab.  

 

Såfremt underskuddet fra indkomståret overstiger kontoen for opsparet overskud, er det 

nødvendigt at modregne yderligere underskud i virksomhedsindehaverens nettokapitalindkomst. 

I det tilfælde hvor virksomhedsindehaveren er gift, foretages modregningen i ægtefællernes 

samlede positive kapitalindkomst. Dette sker på trods af muligheden for, at 

virksomhedsindehaverens kapitalindkomst efterfølgende vil blive negativ. Hvis der er yderligere 

underskud, vil dette blive modregnet i personlig indkomst fra andre indkomstkilder. 

Modregningen kan resultere i, at virksomhedsindehaveren får en negativ personlig indkomst. 

Denne negative personlige indkomst kan enten overføres til en eventuel ægtefælles personlige 

indkomst, eller overføres til det efterfølgende indkomstår. Dette sker dog uden for 

virksomhedsordningen.98 

                                                 
97 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.13, side 526 
98 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.2.14, side 528 
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5.1.4 Ophør af virksomhed / udtrædelse af virksomhedsordningen 
Hvis man ikke længere ønsker at anvende reglerne anført i virksomhedsskatteloven omkring 

virksomhedsordningen, har man følgende muligheder: 

 

- Afståelse af virksomhed i virksomhedsordningen 

- Ophør med at anvende virksomhedsordningen 

5.1.4.1 Afståelse af virksomhed i virksomhedsordningen 
Hvis den skattepligtige afstår virksomheden, indgår salgssummen i virksomhedsordningen. 

Opgørelsen af underskud / overskud sker samlet i det indkomstår, i hvilket virksomheden afstås. 

Hvis den skattepligtige opretholder opdelingen mellem privat og virksomhedsøkonomi er der 

mulighed for at udskyde beskatningen af opsparet overskud til det efterfølgende indkomstår.99 

Den skattepligtige har således mulighed for at overføre det opsparede overskud til en eventuel ny 

opstartet virksomhed uden at skulle beskattes heraf. 

 

I det år, hvor den skattepligtige afstår sin virksomhed, kan han vælge at overføre et beløb fra 

indskudskontoen til mellemregningskontoen. Dette beløb kan maksimalt udgøre det kontante 

nettovederlag. Vælger den skattepligtige at foretage denne overførsel, skal han således også 

foretage en forholdsmæssig overførsel af overført overskud i året før afståelsen af virksomheden. 

Denne overførsel indregnes i den personlige indkomst for den skattepligtige og kommer således 

til beskatning. Denne forholdsmæssige andel beregnes med den samme andel, som det overførte 

beløb til mellemregningskontoen divideret med kapitalafkastgrundlaget i begyndelsen af 

afståelsesåret. Herved falder reglerne om hæverækkefølgen til side.100 

5.1.4.2 Ophør med at anvende virksomhedsordningen 
Hvis den skattepligtige ophører med at anvende virksomhedsordningen, skal saldoen på konto 

for opsparet overskud indregnes i den skattepligtiges personlige indkomst. Dette skal ske i 

indkomståret efter sidste indkomstår, hvor den skattepligtige senest har anvendt reglerne i 

virksomhedsordningen.101 

5.1.5 Beskatning i virksomhedsordningen 
På baggrund af det beregnede kapitalafkastgrundlag opgør man et kapitalafkast. Dette 

kapitalafkast fragår den personlige indkomst, som er virksomhedens resultat. Kapitalafkastet 

                                                 
99 Bent Larsen & Jan Storgaard Hove, Fra Regnskab Til Selvangivelse For Personligt Erhvervsdrivende, Forlaget Thomson A/S, 
2002, side 163 
100 Henrik Dam, Kjeld Hemmingsen, Jacob Graff Nielsen, Finn Taksøe-Jensen, Skatteret Speciel del 2008, Magnus Informatik 
A/S, 2004, side 431 
101 Henrik Dam, Kjeld Hemmingsen, Jacob Graff Nielsen, Finn Taksøe-Jensen, Skatteret Speciel del 2008, Magnus Informatik 
A/S, 2004, side 434 
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indgår i stedet som kapitalindkomst. Så længe nettokapitalindkomsten er positiv, vil det kun have 

den effekt, at man ikke skal betale AM-bidrag af kapitalindkomst.  Kapitalindkomst og personlig 

indkomst beskattes efter reglerne i personskatteloven. 

5.2 Skattemæssige forhold ved anvendelse af kapitalafkastordningen 
I stedet for at anvende reglerne i personskatteloven eller virksomhedsordningen kan 

kapitalafkastordningen anvendes som en alternativ beskatningsmulighed for en selvstændig 

erhvervsmæssig virksomhed. 

 

Kendetegnet ved kapitalafkastordningen er, at der opgøres et kapitalafkastgrundlag. Ud fra dette 

beregnes der et kapitalafkast, som man fratrækker den personlige indkomst og henfører til 

kapitalindkomst. 

5.2.1 Regler for anvendelse af kapitalafkastordningen 
Ved valg af anvendelse af reglerne i kapitalafkastordningen, kræver det, at man skal føre en 

bogføring, der deler virksomhedens økonomi fra selskabsdeltagerens private økonomi. Når dette 

er gjort, skal der endvidere føres to konti. En konto for kapitalafkastgrundlag og en konto for 

henlæggelse til konjunkturudligning. 

 

Renteindtægter og udgifter indgår ikke som personlig indkomst, da det er virksomhedsresultatet 

før finansielle poster, der indregnes som personlig indkomst. Der er mulighed for at opspare i 

kapitalafkastordningen. Det sker således, at der på indtjeningstidspunktet betales en acontoskat 

svarende til den aktuelle selskabsskatteprocent. Resten af skatten betales i det indkomstår, hvor 

overskuddet hæves. 

5.2.2 Kapitalafkastgrundlag i kaptitalafkastordningen 
Ved indkomstårets start, eller ved indtrædelse i kapitalafkastordningen bliver der beregnet et 

kapitalafkastgrundlag. 

 

Det er vigtigt at notere sig, at det som hovedregel kun er aktiver og passiver, der anvendes 

fuldt erhvervsmæssigt, der må tages med i beregningen af kapitalafkastgrundlaget. 

Undtagelsen er imidlertid, at følgende aktiver, der både anvendes erhvervsmæssigt og privat, 

skal medregnes: 

 

- Fast ejendom 

- Biler 

- Driftsmidler og skibe 
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Aktiver der IKKE kan indgå i kapitalafkastordningen 

 

- Kontante beholdninger 

- Aktier 

- Fordringer der ikke er erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser 

o Obligationer 

 Indeksobligationer 

 Uforrentede obligationer 

 Præmieobligationer 

•  Andele i foreninger 

o Brugsforeninger 

o Produktionsforeninger 

o Salgsforeninger 

 Konvertible obligationer 

 

Værdipapirer skal dog medtages, såfremt den skattepligtige driver næring med salg af 

disse. 

 

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende, der anvender kapitalafkastordningen er gift med en 

person, der hverken anvender kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, skal 

ægtefællens erhvervsmæssigt anvendte aktiver indgå i beregningen af kapitalafkastgrundlaget.102 

 

Når man skal beregne kapitalafkastgrundlaget efter kapitalafkastordningen, foregår det således, 

at man tager aktiver og passiver, der kan indgå i kapitalafkastordningen. 

5.2.3 Beregning af kapitalafkast i kapitalafkastordningen 
Ved beregning af kapitalafkastet opgør man den skattepligtiges kapitalafkastgrundlag primo året, 

det vil sige pr. 1. januar. Hvis den skattepligtige starter / afstår virksomheden midt i året, opgøres 

kapitalafkastgrundlaget således, at man laver en fordeling over det antal måneder, den 

skattepligtige har drevet virksomheden. 

 

Kapitalafkastet beregnes på baggrund af det opgjorte kapitalafkastgrundlag jf. ovenstående. 

Selve beregningen består i, at kapitalafkastgrundlaget ganges med 4 %, således fremkommer 

                                                 
102 Bent Larsen & Jan Storgaard Hove, Fra Regnskab Til Selvangivelse For Personligt Erhvervsdrivende, Forlaget Thomson, 
2002, side 177 
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kapitalafkastet. Dog begrænses kapitalafkastet i kapitalafkastordningen således, at kapitalafkastet 

ikke kan overstige det største talmæssige af nedenstående beløb: 

 

- Virksomhedens skattepligtige resultat 

- Negativ nettokapitalindkomst103 

5.2.3.1 Opgørelse af negativ nettokapitalindkomst 
Den negative nettokapitalindkomst opgøres efter reglerne i personskatteloven § 4, der i al 

væsentlighed omfatter: 

 

- Almindelige renteindtægter og - omkostninger 

- Skattepligtige gevinster/tab i forbindelse med kursgevinster/tab 

- Aktieudbytte (såfremt man opfylder reglerne for inddragelse af aktier i 

kapitalafkastordningen) 

- Skattepligtigt tab / gevinst ved afståelse af aktier/andele (såfremt man opfylder reglerne 

for inddragelse af aktier / andele i kapitalafkastordningen) 

- Skattepligtigt tab / gevinst ved salg af ejendom 

 

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende er gift, og begge parter driver erhvervsmæssig 

virksomhed efter reglerne i kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, skal 

kapitalafkastgrundlaget fordeles forholdsmæssigt mellem parterne. Såfremt begge parter driver 

samme virksomhed, tilfalder hele kapitalafkastgrundlaget, og hermed kapitalafkastet, den person, 

der indregner virksomhedens resultat til sin skattepligtige indkomst.104 

5.2.4 Henlæggelse for konjunkturudligning 
Ved anvendelse af kapitalafkastordningen, er der i ordningen mulighed for at lave en 

henlæggelse til konjunkturudligning, hvilket giver mulighed for at henlægge en del af 

overskuddet til senere år. 

5.2.4.1 Regler for henlæggelse 
Henlæggelse til konjunkturudligning skal mindst udgøre 5.000 kr. i henlæggelsesåret. Der 

kan maksimalt henlægges 25 % af virksomhedens skattepligtige resultat før renter. Det henlagte 

beløb trækkes ud af årets skattepligtige indkomst. Beløbet kommer ikke til beskatning i det 

indkomstår, hvor beløbet er indtjent men derimod i det år, hvor beløbet kommer til udbetaling. 

                                                 
103 Bent Larsen & Jan Storgaard Hove, Fra Regnskab Til Selvangivelse For Personligt Erhvervsdrivende, Forlaget Thomson, 
2002, side 177 
104 Bent Larsen & Jan Storgaard Hove, Fra Regnskab Til Selvangivelse For Personligt Erhvervsdrivende, Forlaget Thomson, 
2002, side 178 
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Endvidere er reglerne udarbejdet således, at der ikke kan foretages henlæggelse til 

konjunkturudligning i indkomstår, hvor tidligere henlæggelser kommer til udbetaling. I det 

indkomstår, hvor der henlægges til konjunkturudligning, pålægges der en acontoskat svarende til 

den aktuelle selskabsskatteprocent på 25 % også kaldet en konjunkturudligningsskat. Den 

resterende beskatning foregår i det indkomstår, hvor henlæggelsen kommer til udbetaling. Ved 

henlægges til konjunkturudligning, er det, ifølge reglerne i kapitalafkastordningen, et krav, at der 

oprettes en særlig bunden konto i et pengeinstitut, der skal benævnes 

”Konjunkturudligningskonto”, hvor man indsætter henlæggelsen. Endvidere skal der kontoen 

være anført den skattepligtiges navn, adresse, personnummer, virksomhedens regnskabsår samt 

henlæggelsesår. Endeligt er det et krav, at kontoen skal være kontantforrentet.  

 

Renter der tilskrives på kontoen, skal hæves før de foretagne indskud på kontoen kan hæves.105 

 

Reglerne foreskriver endvidere, at henlæggelsen for indkomståret senest skal være indbetalt i 

forbindelse med indgivelse af selvangivelsen, og ikke før indkomståret er afsluttet.106 

5.2.4.2 Hævning af konjunkturudligninger 
Der er krav om, at tidligere års henlæggelser til konjunkturudligning skal hæves, hvis et af 

følgende punkter er opfyldt: 

 

- Konjunkturhenlæggelser skal hæves senest 10 år efter, de er foretaget 

- Virksomhedens skattepligtige resultat er negativt, skal der mindst hæves, så det 

skattepligtige resultat er udlignet 

- Når den skattepligtige ophører med drift af virksomheden kommer henlæggelsen til 

konjunkturudligninger til udbetaling samt til beskatning107 

 

Det er endvidere frivilligt at foretage udbetaling af tidligere års konjunkturhenlæggelse, hvis 

beløbet har stået i pengeinstituttet i mere end tre måneder. 

 

Hvis man hæver efter indkomstårets udløb, og inden selvangivelsen er indgivet, anses det, som 

om hævningen er foretaget i det netop afsluttede indkomstår.108 

                                                 
105 Virksomhedsskatteloven § 22 a, stk. 10. 
106 Bent Larsen & Jan Storgaard Hove, Fra Regnskab Til Selvangivelse For Personligt Erhvervsdrivende, Forlaget Thomson, 
2002, side 179 
107 Bent Larsen & Jan Storgaard Hove, Fra Regnskab Til Selvangivelse For Personligt Erhvervsdrivende, Forlaget 
Thomson, 2002, side 179 
108 Bent Larsen & Jan Storgaard Hove, Fra Regnskab Til Selvangivelse For Personligt Erhvervsdrivende, Forlaget 
Thomson, 2002, side 180 
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Når henlæggelsen til konjunkturudligning bliver hævet, kommer den til beskatning som 

personlig indkomst. 

5.2.5 Underskud i kapitalafkastordningen 
Hvis man ved anvendelse af kapitalafkastordningen realiserer et skattepligtigt underskud i 

indkomståret skal man anvende tidligere års henlæggelser til konjunkturudligning i det omfang, 

det dækker det skattepligtige underskud.109 Efter anvendelse af henlæggelser til 

konjunkturudligning anvendes reglerne om underskud i personlig indkomst ifølge 

personskatteloven. 

5.2.6 Ophør af virksomhed / udtrædelse af kapitalafkastordningen 
Når den skattepligtige ophører med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, kommer 

henlæggelsen til konjunkturudligning til beskatning med virkning fra det seneste indkomstår, 

hvor den skattepligtige har anvendt kapitalafkastordningen.110 

 

Såfremt den skattepligtige vælger at fortsætte med at drive den selvstændige 

erhvervsvirksomhed, men i stedet vil vælge at anvende reglerne i virksomhedsordningen eller 

personskatteloven, frigives den del af hensættelsen, der er foretaget til konjunkturudligning, der 

er indsat på den bundne konto i pengeinstituttet. Den skattepligtige kan enten vælge at hæve 

dette beløb og lade det komme til beskatning i indkomståret eller vælge at overføre beløbet 

direkte på kontoen for opsparet overskud, uden at dette udløser en skattebetaling.111 Overførsel 

af beløbet til konto for opsparet overskud, kan i sagens natur kun ske ved anvendelse af 

virksomhedsordningen. 

5.2.7 Beskatning i kapitalafkastordningen 
Den personlige indkomst opgøres, ved anvendelse af kapitalafkastordningen, som resultatet af 

ordinær drift med fradrag af kapitalafkastet, som bliver beregnet på baggrund af 

kapitalafkastgrundlaget samt anden øvrig personlig indkomst. Kapitalindkomst i 

kapitalafkastordningen er virksomhedens kapitalindkomst, kapitalafkast samt privat 

kapitalindkomst. Det er fordelagtigt at få flyttet det største mulige beløb fra personlig indkomst 

til kapitalindkomst, da man ikke betaler AM-bidrag af kapitalindkomst men kun af personlig 

indkomst.112 

 

                                                 
109 Ligningsvejledning 2008-1, Erhvervsdrivende, Magnus Informatik A/S, 2008, E.G.3.2.8, side 560 
110 Virksomhedsskatteloven § 22b, stk. 8. 
111 Bent Larsen & Jan Storgaard Hove, Fra Regnskab Til Selvangivelse For Personligt Erhvervsdrivende, Forlaget 
Thomson, 2002, side 180 
112 Hans-Egon Kolding, Skatten/Erhverv 2005, Forlaget Aktuelle Bøger, 2005, side 30 
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Kapitalindkomst og personlig indkomst beskattes efter reglerne i personskatteloven. 

5.3 Indtræden af nye selskabsdeltagere, og salg af andel 
Ved indtræden af nye selskabsdeltagere i personselskaber, der som anført tidligere både kan ske 

ved eksisterende selskabsdeltageres forholdsmæssige salg af andel, eller ved en eksisterende 

selskabsdeltager sælger hans andel til den nye selskabsdeltager, har det den konsekvens, at de 

gamle selskabsdeltagere, i et rent skattemæssigt henseende, anses for at have afstået en del af 

deres virksomhed, svarende til den ejerandel, der er solgt til den nye selskabsdeltager.  

 

Selskabsdeltageren beskattes efter de almene regler, disse beskrives nedenstående. 113 

 

Avance ved salg af ejendomme opgøres og beskattes efter reglerne i 

ejendomsavancebeskatningsloven. Dette vil sige forskellen på anskaffelsessummen og 

afståelsessummen. Grundlæggende gælder der forskellige regler for ejendomme der er erhvervet 

før eller efter 19. maj 1993. Hvis ejendommen er erhvervet før førnævnte dato, skal den største 

værdi af nedenstående anvendes som anskaffelsessum: 114 

 

- Offentlig vurdering 1/1 1993 + 10%115 

- Ovenstående med tillæg af halvdelen af forskellen på ovenstående og offentlig vurdering 

1/1 1996116 

- Ejendommens faktiske anskaffelsessum117 

 

For ejendomme erhvervet efter 19. maj eller senere skal anskaffelsessummen opgøres til 

kontantomregnet værdi. 118 

 

Afståelsessummen opgøres ligeledes til kontantomregnet værdi. 119 

 

For personer gælder det et aktieavancer er skattepligtige.120 Tab på unoterede aktier, der er ejet i 

under 3 år, giver fradrag i den skattepligtige indkomst. 121 

 

                                                 
113 Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 4. Udgave, side 351. 
114 Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 3. 
115 Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 3, 1. pkt, nr. 1. 
116 Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 3, 1. pkt, nr. 2. 
117 Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 3, 3. pkt, 
118 Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk.23. 
119 Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 4. 
120 Aktieavancebeskatningsloven § 12. 
121 Aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 1. 
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Opgørelsen af avancen / tabet ved salg af anparterne / aktierne opgøres efter 

gennemsnitsmetoden, der er beskrevet tidligere. 

For personer kommer aktieavancen til beskatning som aktieindkomst., der beskattes med 25% 

under DKK 46.700. Mellem DKK 46.700 og DKK 102.600 beskattes med 43%. Herudover 

beskattes med 45%. Disse satser er for indkomståret 2008. Personer der er gift ses samlet. 

 

Kursgevinster / kurstab opgøres og beskattes efter reglerne i kursgevinstloven. Kursgevinstloven 

deles op i to områder. Det ene område hvor person er kreditor, det andet hvor person er debitor. 

 

 

Ved forhold hvor person er kreditor, gives som udgangspunkt der ikke tabsfradrag for tab / 

beskattes gevinst. Dog gives der fradrag / beskattes der ved gevinst / tab på fordringer hvis 

renten på udstedelsestidspunktet ikke var lig med eller højere end mindsterenten.122 

 

Gevinst / tab ved fordringer erhvervet for lånte midler medregnes / fradrages den skattepligtige 

indkomst.123 

 

Kurstab / kursgevinst på fordringer i fremmed valuta beskattes / fradrages med gevinster på over 

DKK 1.000.124 

 

Ved forhold hvor selskab er debitor, medregnes tab / gevinst som udgangspunkt ikke. Dog 

medregnes der hvis gæld skal indfries til overkurs.125 Det samme gælder ved gældseftergivelse / 

akkord. Dog kræver dette at gælden nedskrives mere end til den værdi fordringen har for kreditor 

på tidspunktet for eftergivelsen.126 

 

Som når person er kreditor gælder det for kurstab / kursgevinst på fordringer i fremmed valuta at 

disse beskattes / fradrages med gevinster på over DKK 1.000.127 

 

Ovenstående gælder således både for deltagere i et interessentskab og kommanditister i et 

kommanditselskab. I et kommanditselskab skal den nyindtrædne kommanditist endvidere 

erhverve en respektiv andel af komplementarselskabet, hvilket i realiteten ikke vil medføre 

                                                 
122 Kursgevinstloven § 14, stk. 2. 
123 Kursgevinstloven § 15, stk. 2. 
124 Kursgevinstloven § 23. 
125 Kursgevinstloven § 22, stk. 1 1. pkt. 
126 Kursgevinstloven § 21 & 24. 
127 Kursgevinstloven § 23. 
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yderligere skattemæssige konsekvenser, da et komplementarselskab typisk vil være et 

anpartsselskab eller et aktieselskab. 

5.4 Underskud 
Som beskrevet tidligere hæfter deltagere i personselskaber solidarisk. Dette medfører således 

også, at personselskabets underskud skal fordeles i henhold til selskabskontrakten. Den 

skattemæssige konsekvens heraf er som udgangspunkt, at den enkelte selskabsdeltager, der 

hæfter for selskabsdeltageren der ikke kan dække hans andel af personselskabets underskud, har 

fradrag for den større andel af underskuddet, som han måtte dække.  

 

De viser sig dog, at der i retspraksis, i de fleste tilfælde ikke gives fradrag for dækning af andre 

selskabsdeltageres underskud.  

 

I interessentskaber er fradrag indrømmet, i tilfælde hvor selskabets underskud er opstået som 

konsekvens af selskabets løbende drift. 

 

I tilfælde hvor medinteressenten har hævet for meget eller hævet uberettiget, idømmes der ikke 

fradrag til interessenterne. 128 

 

I kommanditselskaber nægtes der fradrag i tilfælde hvor forpligtelsen er påtaget i forbindelse 

med stiftelsen og indskudsbeløbene ikke er fuldt indbetalt. Dette på trods af at underskuddet 

væsentligst udgøres af den løbende drift. 

Tab på udlån og kautioner er i langt de fleste tilfælde ikke fradragsberettiget, ligesom gevinst 

herpå ikke er skattepligtigt. 129 

5.5 Virksomhedsomdannelse 
Hvis man ønsker at omlægge et personselskab til et kapitalselskab, kan dette ske ved at lave en 

virksomhedsomdannelse. En virksomhedsomdannelse kan være skattefri, såvel som skattepligtig. 

Der er forskel i den skattemæssige behandling af de to alternativer. 

5.5.1 Skattefri virksomhedsomdannelse 
En skattefri virksomhedsomdannelse kan ske såfremt følgende forhold er opfyldt: 

 

- På omdannelsestidspunktet er ejere undergivet fuld skattepligt 

- Alle aktiver og passiver overdrages til virksomheden (dog på nær ejendomme) 

                                                 
128 Ligningsvejledningen 2008-1 Erhvervsdrivende, side 85-86. 
129 Ligningsvejledningen 2008-1 Erhvervsdrivende, side 85-86. 
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- Hele vederlaget for virksomheden skal vederlægges i form af aktier eller anparter 

- Den pålydende værdi af aktierne eller anparterne, der ydes som vederlag skal svare til 

den samlede selskabskapital 

- Aktiernes / anparternes værdi må ikke være negativ 

- I åbningsbalancen skal der hensættes den skat, der forventes afregnet ved en fremtidig 

udligning mellem skattemæssig og bogført værdi 130 

 

Når ovenstående punkter er opfyldt, kan man lave en skattefri virksomhedsomdannelse, der 

medfører at selve omdannelsen er skattefri. Således indgår fortjeneste / tab på aktiver og passiver 

ikke i den skattepligtiges indkomst. 131 

 

Ved overdragelsen overdrages aktiver og passiver, som om de var erhvervet på det tidspunkt 

hvor de er erhvervet af den tidligere ejer. Det vil således sige at selskabet succederer i den 

skattemæssige stilling. 132 

 

Såfremt der for sidste årsregnskab, stadig foreligger et skattepligtigt underskud, kan dette 

underskud ikke anvendes i fremtidig skattepligtigt overskud. 133 

 

Aktierne eller anparterne der erhverves ved omdannelsen, anses erhvervet for den skattemæssige 

værdi af virksomheden på omdannelsestidspunktet. Værdien opgøres til handelsværdien med 

fradrag af den skattepligtige fortjeneste der ville være ved en afståelse. 134 

 

Såfremt omdannelsen sker ved overdragelse til et allerede registreret selskab medregnes den 

oprindelige anskaffelsessum af aktierne / anparterne til anskaffelsessummen. Dog anses disse 

aktier først erhvervet på tidspunkt for omdannelsen. 135 

 

Såfremt den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne / anparterne er negativ, medregnes 

denne negative saldo til gevinsten ved afståelse af aktierne / anparterne. 136 

 

                                                 
130 Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1. 
131 Virksomhedsomdannelsesloven § 4, stk. 1. 
132 Virksomhedsomdannelsesloven § 4, stk. 2. 
133 Virksomhedsomdannelsesloven § 8, stk. 1. 
134 Virksomhedsomdannelsesloven § 4, stk. 2. 
135 Virksomhedsomdannelsesloven § 4, stk. 3. 
136 Virksomhedsomdannelsesloven § 4, stk. 4. 
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Den nye virksomheds regnskabsår starter umiddelbart efter den gamle virksomheds regnskabsår 

er afsluttet. Det er muligt at omdanne en virksomhed til et nystiftet selskab med tilbagevirkende 

kraft med op til 6 måneder. 137 

5.5.2 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
En skattepligtig virksomhedsomdannelse sker efter afståelsesprincippet, det vil sige, at aktiver og 

passiver afstås til handelsværdier.  

 

Der er ikke betingelser, der skal være opfyldt for at kunne omdanne skattepligtigt, som der er for 

en skattefri virksomhedsomdannelse.  

 

Som ved en skattefri virksomhedsomdannelse, kan omdannelsen ske til et eksisterende selskab, 

eller et nystiftet selskab. Reglerne om stiftelse af virksomhed med tilbagevirkende kraft gælder 

ligeledes. 

 

Virksomhedens aktiver og passiver værdiansættes til kontantværdi. Aktierne / anparterne anses 

for anskaffet på stiftelsestidspunktet uanset om omdannelsen sker til et nystiftet selskab eller et 

eksisterende selskab. 

 

Efter en virksomhedsomdannelse, vil det i mange tilfælde være en fordel at have et 

holdingselskab som ejer. For behandling heraf henvises der til afsnit 3.2. 

 

                                                 
137 Selskabsskatteloven § 4, stk. 4. 
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6 Introduktion til de udvalgte potentielle virksomheder 

6.1 Grafikeren 
Morten er selvudlært grafisk designer. Han har de sidste mange år været ansat hos en grafisk 

virksomhed. Morten har hele vejen igennem hans ansættelse selv stået for kontakt, fakturering og 

indkrævning hos kunderne. Morten har ingen kundeklausul i den grafiske virksomhed hvor han 

er ansat. I bund og grund er det Mortens kunder, og han har således i teorien hans egen 

virksomhed i virksomheden. 

 

Morten har de senere år gået og spekuleret over at starte sin egen virksomhed, men det er først 

nu han føler sig klar til at tage springet. 

 

Han har snakket med hans nuværende arbejdsgiver, og de er sammen blevet enige om at Morten 

kan få lov til at arbejde fra hans hidtidige arbejdsplads, uden betaling af honorar herfor.  

 

Morten har flere bekendt i hans omgangskreds, der alle er grafiske designer af en slags, og der er 

flere der har spurgt Morten om han ville være frisk på et kontorfællesskab, eller opstart af en 

fælles virksomhed. Morten overvejer situationen. 

 

Mortens mål med den grafiske virksomhed er i første omgang at kunne skabe sig et 

indtægtsgrundlag han kan leve for. De senere år har udviklet sig gunstigt for ham, og han kan se 

at hans omsætning, derunder overskuddet på hans kunder, stødt er vokset. På baggrund heraf er 

det Mortens forventning og håb at kunne skabe et overskud i omegnen af DKK 500.000 før skat 

det første år. Der er ikke lagt budget for den fremtidige virksomhed, da det er et meget svært 

marked at agere på. Det gælder om at komme ind i varmen, dog har han flere store kunder i hans 

portefølje, hvilket han vurderer, vil sikre ham en fast indtægt. 

 

Morten forventer ikke at have de store udgifter forbundet med virksomheden. Således vil han i 

opstartsfasen investere i et nyt domæne, ny computer, samt mindre småanskaffelser. I den 

løbende drift har han udgifter til assistance fra programmører, som han bruger, ved de lidt mere 

komplicerede opgaver.  

 

På baggrund heraf forventer Morten ikke, at der er den helt store risiko forbundet med driften af 

den grafiske virksomhed.  
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Som tidligere beskrevet har Morten også tanker omkring et tættere samarbejde med andre 

grafikere. Han er endvidere også indstillet på ideen om at sælge hans virksomhed videre i 

fremtiden, som han forventer at der vil være en bred interesse for. Dog vil han gerne lige skabe 

sig et reelt overblik over hans egen virksomhed, med alt hvad dette indebærer. 

6.2 Baren 
Peter er almindelig lønmedarbejder. Peter har den seneste tid følt at han mangler en interesse at 

gå op i i hans fritid. Han har endvidere en del friværdi sparet op i hans andelslejlighed. 

 

En af Peters gode venner og tidligere soldaterkammerat, Niklas, har i forvejen en bar med hans 

fætter. Niklas har tidligere spurgt Peter om han ville være med på at starte en ny bar sammen, 

kun de to. Niklas er egentlig godt tilfreds med den bar han har nu, det eneste problem for ham er, 

at han føler, at han tager en stor del af byrden med den daglige drift af baren, set i forhold til 

hans fætter. De fordeler overskuddet af baren ligeligt, hvilket skal indføjes, er en rigtig lønsom 

forretning. Udover baren har Niklas og hans fætter ingen job eller indtægter. 

 

Ifølge Peter, er Niklas den helt rigtige person at starte en ny bar med, da Niklas har uendeligt 

mange kontakter, samt det fakta at Niklas nyder at være på baren om aftenen, hvilket Peter ikke 

har lige så stor en passion for.  Endvidere har Niklas også en del erfaring med etablering af en 

bar, i og med han allerede er delejer af en. 

 

Niklas har i en tidligere forbindelse fortalt Peter at han ikke har så meget styr på det 

administrative, herunder virksomhedens bogføring og økonomi, og det er på disse områder Peter 

mener, at han kan byde ind med erfaring og indsats. 

 

For at starte baren op skal de to finde et lokale, der vil være attraktivt. Det forholder sig således 

at man betaler deposita til udlejer for leje af lokalerne. Endvidere betaler man de gamle lejere en 

sum for eventuel indretning fra tidligere lejemål. 

 

Peter forventer at de to investorer hver især indskyder 500.000 i projektet. Som udgangspunkt 

håber de på at baren vil blive en sund forretning, og give et pænt overskud, men de er også 

indstillet på muligheden for tabe af investeringen, da de begge anser markedet for uforudsigeligt. 

En stor del af investeringerne skal gå til indretning af det nye barlokale, samt opstart af 

virksomheden. 

 



Kandidatafhandling 2009                                           Rudi Kjærsgaard Pettersson  Opstart af virksomhed 

 63

Virksomhedens drift består af køb og salg af drikkevarer, hvor avancen er rigtig høj, hvilket 

giver mulighed for at indtjene et stort overskud i virksomheden.  

 

Det forventes, at virksomhedens overskud eller underskud skal fordeles ligeligt imellem de to 

investorer. 

 

De to investorer er endnu ikke så langt i planlægningen, at de har lagt et egentligt budget over 

virksomhedens forventede drift, da de end ikke har fundet et lokale at drive virksomheden fra, 

dog forventer de to, at virksomheden vil give et overskud i omegnen af DKK 750.000 før skat 

det første år. 
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7 Analyse af selskabsretlige forskelle for de to virksomheder 

7.1 Grafikervirksomheden 

7.1.1 Mulige virksomhedsformer 
Som beskrevet ved introduktion til de to potentielle virksomheder, er der som udgangspunkt kun 

en deltager i grafikervirksomheden. Dette medfører således at grafikeren ikke har mulighed for 

at vælge interessentskab eller kommanditselskab. Mulighederne for Morten vil således være 

anpartsselskab, aktieselskab, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Rent 

selskabsretligt er der ingen forskelle på virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. 

 

Da grafikervirksomheden, som anført senere i opgaven, ikke har en væsentlig opsparing, hvorfor 

der ikke er tale om store renteindtægter / renteomkostninger, vil man typisk starte med at 

anvende virksomhedsordningen, for at omdanne til et selskab senere i forløbet, i takt med 

opsparing i virksomheden fremkommer. 

7.1.2 Stiftelse 
Stiftelsen af en virksomhed er blot en administrativ byrde, der ikke kræver meget tid eller 

ekspertise. Rent selskabsretligt vil der ikke være en stor forskel på hvilken virksomhedsform der 

stiftes. For grafikervirksomheden ikke have signifikant betydning, da denne alligevel skal 

registreres for moms og afgifter. 

7.1.3 Hæftelse 
Hæftelsen i virksomhedsordningen / kapitalafkastordningen er personlig og ubegrænset. Dette 

medfører således at, såfremt virksomheden går i konkurs, er det muligt for kreditorerne at 

retsforfølge ejeren, og søge fyldestgørelse i den personlige formue. For anpartsselskaber og 

aktieselskaber er hæftelsen begrænset, hvilket betyder, at man maksimalt kan tabe den indskudte 

og oparbejdede selskabskapital. I praksis forholder det sig dog ofte således at selskabets ejere 

stiller en kaution overfor banker m.v., således er hæftelsen reelt den samme. I 

grafikervirksomhedens tilfælde er der ingen grund til at søge en begrænset hæftelse for selskabet. 

Der er ikke er den store risiko forbundet med kreditorer, da der er meget få kreditorer i 

virksomheden. Isoleret set, er der således ingen umiddelbare præferencer ved valg af 

virksomhedsform, for så vidt angår hæftelsen. 

7.1.4 Vedtægter 
Såfremt Morten vælger at køre sin virksomhed i et anpartsselskab eller et aktieselskab vil det 

kræve, at der udarbejdes vedtægter for selskabet. Dette er ikke et krav for virksomheder, der 
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anvender virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. På den ene side kan det være en 

fordel at have udarbejdet et sæt vedtægter, således der ikke er tvivl om virksomhedens formål. På 

den anden side ved virksomhedsejeren selv, hvad formålet med hans virksomhed er, og kan, hvis 

han har lyst, selv nedfælde disse tanker i et dokument. Udarbejdelse af vedtægter har endvidere 

et økonomisk aspekt i sig, da det vil koste penge at få udarbejdet disse af en advokat eller en 

revisor. Som udgangspunkt vil grafikervirksomheden være indifferent om der skal udarbejdes 

vedtægter eller ej, da udgiften forbundet hermed må anses for at være uvæsentlig. 

7.1.5 Øverste selskabsorgan  
Alt an på hvilken virksomhedsform, der vælges for grafikervirksomheden, er der nogle 

selskabsorganer, der er lovpligtige. For grafikervirksomheden, der de første år regner med et 

begrænset resultat, vil det ikke være interessant med disse instanser, når det alligevel er Morten, 

der er hovedaktionær og daglig leder af selskabet, der står for den daglige drift, og dermed 

træffer alle beslutninger. Organsammensætningen i et ApS vil i høj grad være passende for en 

nystartet virksomhed af status som grafikervirksomheden. Ved valg af virksomhedsordningen / 

kapitalafkastordningen er der ingen krav om selskabsorganer. Det vil som udgangspunkt ikke 

anbefales, at grafikervirksomheden vælger aktieselskabet, med henblik på selskabets organer. I 

stedet vil det være fordelagtigt at vælge virksomhedsordningen / kapitalafkastordningen eller 

anpartsselskabet, hvor der er færre eller ingen krav til selskabets organer. 

7.1.6 Revision 
Det er som udgangspunkt ikke lovpligtigt at lade grafikervirksomheden revidere, dette er samme 

vilkår lige meget hvilken virksomhedsform der vælges. Dog skal det besluttes på 

generalforsamlingen og indføres i vedtægterne.  

 

Påtegningen er dog forskellig for aktieselskaber / anpartsselskaber og virksomhedsordningen / 

kapitalafkastordningen idet der afgives en reviewpåtegning på virksomhedsordningen / 

kapitalafkastordningen, og revisionspåtegning på aktieselskaber / anpartsselskaber. For 

virksomhedsordningen / kapitalafkastordningen skal der endvidere ikke indsendes et officielt 

årsregnskab. Det kan dog til tider være en fordel at lade sit regnskab revidere, da det for 

kreditorer og andre interessenter kan skabe en betydelig merværdi. For grafikervirksomheden, 

der ikke har mange kreditorer eller behov for lån i banken, vil det som udgangspunkt ikke skabe 

en merværdi at få regnskabet revideret, dog kan det tænkes, at fremtidige samarbejdsparter vil 

have en interesse i et offentligt tilgængeligt revideret regnskab. 
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7.1.7 Resultatfordeling 
Da der her er tale om en virksomhed, der kun har en ejer vil hele virksomhedens resultat komme 

til udbetaling til Morten. For grundigere analyse af de skattemæssige konsekvenser ved valg af 

virksomhedsform henvises der til afsnit 8.1. 

7.1.8 Opsparing af overskud 
Da Morten som udgangspunkt hæver hele virksomhedens overskud i det første år, vil han her 

være indifferent for hvilken virksomhedsform han skal vælge. I fremtiden kan han dog indtjene 

et bedre resultat, og dermed en højere indkomst end han hæver. Med det in mente vil det være en 

ulempe at vælge kapitalafkastordningen, da han her ikke får det bedste mulige udbytte af det 

opsparede overskud. 

7.1.9 Mellemværende med selskabsdeltagere 
Alt an på hvilken virksomhedsform der vælges for grafikervirksomheden, er der forskellige 

regler om mellemværende med selskabsdeltager. For anpartsselskaber og aktieselskaber gælder 

det at selskabet ikke må have et tilgodehavende hos aktionæren / anpartshaveren, hvorimod der 

ikke er et sådan krav for virksomhedsordningen / kapitalafkastordningen, der dog har til krav at 

man skal opdele virksomhedsøkonomi fra privatøkonomi. For grafikervirksomheden, vil dette 

punkt ikke være af betydning. 

7.1.10 Ophør 
Når en virksomhed skal ophøre medfører det enten et tab eller en gevinst. Derfor vil det altid 

anbefales at der er oprettet en holdingstruktur, der er udarbejdet således at det er et 

kapitalselskab der ejer det ophørende selskab, og holdingselskabet har ejet det ophørende selskab 

i over 3 år, da en eventuel gevinst bliver skattefri. Såfremt der er et tab ved ophør af 

virksomheden, vil det være en fordel at holdingselskabet har ejet det ophørende selskab i under 3 

år, da man således kan anvende tabet herved i fremtidige gevinster ved salg af anparter / aktier 

eller udbytter. 

7.1.11 Valg på baggrund af de selskabsretlige forhold 
De væsentligste punkter for grafikervirksomheden ved valg af virksomhedsform er som følger: 

 

- Hæftelse 

- Revision 

- Selskabsledelse 

- Ophør 

- Opsparing 
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Når disse sammenholdes for grafikervirksomheden, vil det anbefales at denne starter ud med 

valg af virksomhedsordningen. Dette begrundes også i de administrative fakta. Endvidere 

vurderes det ikke, at der er overvejende sandsynlighed for konkurs af selskabet, hvorfor 

selskabets hæftelse ikke er af væsentlig betydning. At der er reducerede krav til selskabets 

ledelse og revision, i forhold til de andre virksomhedsformer, trækker ligeledes i retning af 

anvendelse af virksomhedsordningen. Mulighed for opsparing er lige for anpartsselskaber / 

aktieselskaber og virksomhedsordningen, men på baggrund af dette punkt fravælges det at 

anvende kapitalafkastordningen. En umiddelbar ulempe ved valg af virksomhedsordningen er 

beskatning ved ophør. Der er mulighed for at lave en virksomhedsomdannelse senere i forløbet, 

så virksomheden bliver et anpartsselskab eller et aktieselskab. Herefter kan der udføres en 

skattefri aktieombytning, og tre år herefter kan selskabet afstås uden beskatning af gevinsten. I 

første omgang vil det ikke have den store vægt, hvordan afståelse beskattes, da det ikke er 

afståelse der ligger først for. 

7.2 Baren 

7.2.1 Mulige virksomhedsformer 
Da der er to deltagere i baren, er der ikke mulighed for at anvende virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen. Mulighederne for baren vil være aktieselskab, anpartsselskab, 

interessentskab eller kommanditselskab. Det skal siges, at der er mulighed for at stifte et 

interessentskab eller et kommanditselskab, der ejes af et personselskab efter 

virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Hvis kommanditselskab anvendes skal den 

ene part være kommanditist, den anden komplementar, eller begge komplementarer, og medejere 

af et kommanditselskab. 

7.2.2 Stiftelse 
Stiftelse af virksomheden, lige meget hvilken virksomhedsform der vælges er ikke af afgørende 

betydning for baren. Virksomheden skal registreres for moms og som arbejdsgiver, og derfor er 

det ikke af betydning i hvilken form virksomheden stiftes. På dette punkt vil stifterne af baren 

være indifferente. 

7.2.3 Hæftelse 
I barens tilfælde hvor der er tale om en kapitaltung investering, samt en vis usikkerhed omkring 

den fremtidige drift, vil det være en dårlig ide at anvende kapitalafkastordningen eller 

virksomhedsordningen. Såfremt man stifter et interessentskab eller et kommanditselskab, vil 
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risikoen for tab være fordoblet i forhold til et anpartsselskab eller et aktieselskab, da der skal 

være det dobbelte antal selskaber bag interessentskabet eller kommanditselskabet.  

 

Med baggrund i den øgede risiko for en eventuel hæftelse vil det anbefales at baren vælger at 

etablere et anpartsselskab. 

7.2.4 Vedtægter / selskabskontrakt 
Det vil anbefales at baren vælger et kapitalselskab, grundet de klare retningslinjer der vil være 

imellem de to selskabsdeltagere. Der kan også være klare retningslinjer ved anvendelse af et 

interessentskab eller et kommanditselskab, disse aftales dog i selskabskontrakten, som er mere 

frit end ved kapitalselskaberne. 

7.2.5 Øverste selskabsorgan 
For baren vil det være mest fordelagtigt at vælge en selskabsform hvor begge ejere får lige stor 

indflydelse. Dette kan ske igennem alle fire virksomhedsformer, dog vil det anbefales at 

fravælge aktieselskabet, på baggrund af den omfattende bemanding i selskabets øverste ledelse. 

7.2.6 Revision 
Der er som udgangspunkt ikke krav om revision i nogle af de fire virksomhedsformer. Revision 

kan vælges for alle fire virksomhedsformer. Det vil anbefales, at baren vælger at få revideret 

virksomheden, med henblik på selskabets kreditorer, herunder pengeinstitut. Baren vil på dette 

punkt være indifferent overfor valg af virksomhedsform. 

7.2.7 Resultatfordeling 
Resultatet for aktieselskaber og anpartsselskaber skal fordeles ligeligt efter udbetaling af løn. For 

interessentskaber og kommanditselskaber ligger der ikke en fast fordeling af årets resultat. På 

den måde kan det lettere lade sig gøre at opdele årets resultat efter indsats. Dette kan dog også 

lade sig gøre i et kapitalselskab igennem lønninger. For baren er der både fordele og ulemper ved 

valg af den ene virksomhedsform frem for den anden, i forbindelse med resultatfordeling. Det 

anbefales ikke, at der vælges virksomhedsform udelukkende med begrundelse i fordeling af 

resultat. 

7.2.8 Opsparing af overskud 
Selvom det er usikkert om baren får overskud de første år, er det en fordel at kunne spare op i 

virksomheden, og bruge kapitalen til den daglige drift. På baggrund mulighed for opsparing af 

overskud, bør det kun konkluderes at valg af kapitalafkastordningen under enten et 

interessentskab eller et kommanditselskab bør fravælges. Ved opsparing af overskud er der ingen 
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forskel på hvilken af de tre andre virksomhedsformer der vælges, og derfor er baren på dette 

punkt indifferent overfor hvilken af de tre virksomhedsformer der anvendes. 

7.2.9 Mellemværende med selskabsdeltagere 
I anpartsselskaber og aktieselskaber må der ikke være et tilgodehavende hos aktionæren / 

anpartshaveren. Det er ikke ulovligt for interessentskaber og kommanditselskaber. For baren, vil 

dette punkt ikke være af betydning. 

7.2.10 Ophør 
Ved ophør af en virksomhed, vil det altid være en fordel at virksomheden der afhændes er et 

aktieselskaber / anpartsselskaber der ejes af aktieselskaber / anpartsselskaber, og har været ejet af 

dette i over 3 år, da gevinsten på aktierne / anparterne ikke vil være skattepligtigt. Dog er der 

ikke et skattemæssigt fradrag for tabet, såfremt aktierne / anparterne er ejet i over 3 år. Er 

aktierne / anparterne ejet under 3 år og er der tab herpå, gives der fradrag i fremtidige udbytter 

og gevinster ved salg af aktier / anparter ejet under 3 år. Er der gevinst på aktierne / anparterne 

og er disse ejet under 3 år, er gevinsten skattepligtig. Derfor anbefales det at baren vælger et 

kapitalselskab i en holdingkonstellation ved ophør. 

7.2.11 Valg på baggrund af de selskabsretlige forhold 
De væsentligste punkter for baren ved valg af virksomhedsform er som følger: 

 

- Hæftelse 

- Revision 

- Selskabsledelse 

- Resultatfordeling 

- Opsparing 

- Ophør 

 

Når ovenstående sammenholdes for baren, vil det anbefales, at ejerne vælger et selskab med 

begrænset hæftelse. Det vil anbefales, at man vælger anpartsselskabet, da der her er begrænsede 

selskabsretlige krav. Det vil endvidere anbefales at vælge et anpartsselskab ved ophør, da 

beskatningen kan udskydes, ved etablering af et holdingselskab. For baren er der dog også nogle 

klare forskelle ved valg af interessentskab med kapitalselskab som ejere, da resultatfordeling kan 

tilpasses bedre heri. Ulempen herved er hæftelsen, der således begrænses til indskudskapitalen i 

de to anpartsselskaber der er ejere. Det vil ikke anbefales at anvende kommanditselskabet på 

grund af forholdet imellem komplementar og kommanditist, samt på grund af det eventuelt 

begrænsede fradrag for tab. Det vil endvidere heller ikke anbefales at vælge et interessentskab 
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med personselskaber som ejere, dette begrundes med hæftelsesmetoden. En anden fordel for 

baren ved valg af anpartsselskab som ejerselskab er muligheden for opsparing af resultater i 

virksomheden. 

7.3 Delkonklusion 
Når man skal vælge en virksomhedsform ud fra det selskabsretlige synspunkt, er der flere ting 

der spiller ind. Det vil i mange tilfælde komme an på hvilken form for virksomhed man ønsker at 

drive, samt stifternes indbyrdes ønsker og risikoprofil. De væsentligste punkter, der er forskelle 

på ved valg af virksomhedsform, er i første omgang at definere hvor mange selskabsdeltagere 

der skal være med i virksomheden. Hernæst er et andet punkt, der kræver væsentlig overvejelse 

selskabets hæftelse. Som det fremgår af analysen kan der være forskellige indgangsvinkler til 

dette punkt, der giver forskellige præferencer. Endvidere vil resultatfordeling samt opsparing i 

virksomheden være et væsentligt område. I tilfælde hvor der kun er en selskabsdeltager, vil 

resultatfordelingen være knap så interessant, hvilket i mange tilfælde må være det modsatte for 

selskaber med mere end en deltager. Mulighed for opsparing i virksomheden vil i de flestes 

tilfælde være relevant, på baggrund heraf må det konkluderes, at det sjældent vil være 

fordelagtigt at anvende kapitalafkastordningen. 

 

Forskellen mellem aktieselskaber og anpartsselskaber er grundlæggende meget minimal. Dog er 

der kapitalkravet som væsentligst til forskel. Ydermere skal man ikke fornægte den signalværdi 

et aktieselskab har i forhold til et anpartsselskab, her tænkes primært i forbindelse med handel 

med udenlandske og større danske selskaber. 

 

En yderligere betragtning man skal have med i overvejelserne omkring valg af virksomhedsform, 

er fremtidsudsigterne. For en personlig virksomhed er der mulighed for en senere 

virksomhedsomdannelse til et kapitalselskab. Det er ikke muligt at gå fra et kapitalselskab til et 

personselskab. De skattemæssige konsekvenser ved virksomhedsomdannelse er relativt 

begrænsede, idet virksomhedsomdannelsen i de fleste tilfælde vil være skattefri. Såfremt man 

vælger at stifte sit selskab i et kapitalselskab, vil det altid være en god ide at oprette et 

holdingselskab som ejer af driftsselskabet. Dette grundet de fordelagtige regler for udbytte og 

aktieavancebeskatning på aktier / anparter i selskaber, frem for personer. 
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8 Analyse af skattemæssige forskelle for de to virksomheder 

Nedenstående analyseres de skattemæssige forhold for de to virksomheder. Ved beregning af de 

skattemæssige forhold anvendes gennemsnitlige skattesatser. 

8.1 Grafikervirksomheden 
I det efterfølgende afsnit vil jeg analysere hvilke valgmuligheder den grafiske virksomhed har 

for beskatning af årets resultat. Det forudsættes, at virksomheden laver et overskud på DKK 

500.000. Det forudsættes endvidere, at hele overskuddet hæves i indkomståret. De væsentlige tal 

fremgår af nedenstående skema. 

 
Resultat før skat    500.000 

Heraf finansielle indtægter    10.000 

Indskud i virksomheden (indskudskonto)    20.000 

Kapitalafkastgrundlag primo    20.000 
Tabel 3: nøgletal grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af de væsentlige tal skal indskudskonto og kapitalafkastgrundlag kun anvendes ved analyse af 

beskatning i virksomhedsordningen og i kapitalafkastordningen. 

 

Ved analyse af de skattemæssige forskelle forudsættes det endvidere, at der ikke er andre 

indkomstforhold der spiller ind ved beregningen. Selskabsdeltageren er ikke gift i indkomståret.  

 

Såfremt den skattepligtige vælger at blive beskattet efter reglerne for anpartsselskaber og 

aktieselskaber, skal hele overskuddet på DKK 500.000 hæves som personlig indkomst / 

aktieindkomst. Her er det endvidere relevant at analysere i hvilket forhold fordeling mellem 

aktieindkomst og personlig indkomst skal fordeles.  

8.1.1 Beregning af skatteforhold i anpartsselskab eller aktieselskab 
Beregning af skatteprocent for aktieindkomst er således indrettet, at der altid skal betales 

selskabsskat på 25 % inden indkomsten kommer til beskatning som aktieindkomst. 

Aktieindkomst kommer til beskatning i tre niveauer. For aktieindkomst til og med DKK 46.700 

beskattes der med 28 %. Mellem DKK 46.700 og DKK 102.600 beskattes der med 43%. 

Resterende udbytte beskattes med 45 %. Det giver følgende beskatningsprocenter: 
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     Under 46.700   Over 46.700     Over 102.600
         Under 102.600      

Resultat før udlodning    62.267   136.800     250.000

Beskatning af selskabsskat    ‐15.567 ‐34.200    ‐62.500

Aktieindkomst    46.700   102.600     187.500

Beskatning  af  aktie  indkomst  under  DKK 
46.700 

        
  ‐13.076 ‐13.076    ‐13.076

Beskatning  af  aktie  indkomst  over  DKK 
46.700, men under DKK 102.600 

             

  0   ‐24.037     ‐24.037

Beskatning  af  aktie  indkomst  over  DKK 
102.600 

             

  0   0     ‐38.205

Udbetalt i alt    33.624   65.487     112.182

Effektiv skatteprocent    46,00%   52,13%     55,13%
Tabel 4: udbytte grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Herefter skal vi finde de effektive skatteprocenter ved personlig indkomst. Der tages 

udgangspunkt i en gennemsnitlig kommune. Ved beregning af den skat baseret på personlig 

indkomst, er der ligeledes en del forskellige grænser. Disse oplistes her: 

 

AM‐bidrag    8,00%

      
Kommuneskat    24,81%
Kirkeskat    0,74%
Bundskat    5,48%
Mellemskat    6,00%
Topskat    15,00%
Nedslag for beskatning    ‐0,29%

Sundhedsbidrag    8,00%

Skat i alt    59,74%

      
Beskæftigelsesfradrag    4% af 

Personlig 
indkomst, 

max 12.300

    
    
    
Personfradrag    41.000
Grænsebeløb ved beregning af mellemskat  279.800
Grænsebeløb ved beregning af topskat    335.800

Tabel 5: skatteforhold grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Nedslag for beskatning er en variabel procent. Det hedder sig således, at den skattepligtige ikke 

kan komme til at betale en højere skatte procent end 59 %. Den maksimale skatteprocent på 59 
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% er før kirkeskat. Nedslaget afhænger således af den kommunale skatteprocent, der ligeledes 

varierer fra kommune til kommune. 

 

De effektive skatteprocenter beregnes herefter: 

 

     
Under 41.000   Over 41.000   Over 279.800     Over 

335.800  

     
    Under 279.800   Under 

335.800 
    

 

Indkomst før AM‐bidrag     46.591   317.500   378.370     509.952  
Am‐bidrag     ‐3.727 ‐25.400 ‐30.270    ‐40.796  
      42.864 292.100 348.100    469.156  
Beskæftigelsesfradrag     ‐1.864 ‐12.300 ‐12.300    ‐12.300  
      41.000 279.800 335.800    456.856  
Kommuneskat     ‐10.172 ‐69.418 ‐83.312    ‐113.346  
Kirkeskat     ‐303 ‐2.071 ‐2.485    ‐3.381  
Bundskat     ‐2.349 ‐16.007 ‐19.076    ‐25.710  
Sundhedsbidrag     ‐3.280 ‐22.384 ‐26.864    ‐36.548  
Mellemskat     0 ‐738 ‐4.098    ‐11.361  
Topskat     0 0 ‐1.845    ‐20.003  
Nedslag for beskatning     0 0 36    387  

Skatteværdi af eget fradrag, 
bundskat 

               
   2.247 2.247 2.247    2.247  

Skatteværdi af eget fradrag, 
sundhedsbidrag 

              
   3.280 3.280 3.280    3.280  

Skatteværdi af eget fradrag, 
kommuneskat 

               

   10.475 10.475 10.475    10.475  

Betalt skat og AM‐bidrag     ‐3.829   ‐120.016   ‐151.912     ‐234.756  

Saldo herefter     42.762 197.484 226.458    275.196  

Effektiv  skatte‐  og 
bidragsprocent 

                    

   ‐8,22%   ‐37,80%   ‐40,15%     ‐46,03%  
Tabel 6: effektive skatteprocenter grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Efter den umiddelbare beregning af de effektive skatteprocenter står det klart, at det er 

fordelagtigt at hæve løn før udbytte, indtil man når topskattegrænsen. Endvidere ser det 

umiddelbare ud som om det kun er fordelagtigt at hæve udbytte under DKK 46.700. Dog skal vi 

i analysen ikke kun se på den effektive skatte- og bidragsprocent. Det er væsentligt at se 

skatteprocenten for den sidst beskattede krone, for at opnå en optimal beskatning. 

 

Som udgangspunkt vil det altid være fordelagtigt at hæve løn optil bundfradraget på DKK 

41.000, for her skal man kun ”beskattes” med 8%, nemlig AM-bidraget. For grænsen inden 
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mellemskat opnår man en skatteprocent for den sidst tjente krone på 43,91 %. Dette beregnes 

således: 

      Bidrags‐
/skatteprocent

  Reelle 
afgifter/skatter

  Reel bidrags‐
/skatteprocent 

  

            

Før AM‐bidrag         100,00        
AM‐bidrag     8,00%   ‐8,00   ‐8,00%    

Efter AM‐bidrag         92,00        
Kommuneskat     24,81%   ‐22,83   ‐22,83%    
Kirkeskat     0,74%   ‐0,68   ‐0,68%    
Bundskat     5,48%   ‐5,04   ‐5,04%    
Sundhedsbidrag     8,00%   ‐7,36   ‐7,36%    

I alt             ‐35,91%    

Bidrag og skat i alt             ‐43,91%    
Tabel 7: skatteprocenter bundskat grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Efter AM bidrag beregnes skatterne, den reelle skat baseres således kun på en faktor 92, da de 

første 8 % går fra i AM-bidrag. 

 

Dette sammenlignes med grænserne for skattetrykket på aktieindkomsten: 

     

Skatteprocent

 

Reelle skatter

  Reel 
skatteprocent 

  

            

Virksomhedsindkomst         62.267        
Selskabsbeskatning     25,00%   25%   25,00%    

        46.700      

Beskatning af aktieindkomst 
under DKK 46.700 

   28,00%   13.076   21,00%    

            

                

I alt             46,00%    
Tabel 8: skattetryk bundskat ved aktieindkomstgrænser grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det vil således sige, at så længe man ikke er kommet op over mellemskattegrænsen kan det ikke 

betale sig at udlodde udbytte. 
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Foretages den samme analyse for indkomst der overstiger mellemskattegrænsen, kommer vi 

frem til følgende skattetryk på sidst tjente krone. 

      Bidrags‐
/skatteprocent

  Reelle 
afgifter/skatter 

  Reel  bidrags‐
/skatteprocent 

  

            

Før AM‐bidrag         100,00        
AM‐bidrag     8,00%   ‐8,00   ‐8,00%    

Efter AM‐bidrag         92,00        
Kommuneskat     24,81%   ‐22,83   ‐22,83%    
Kirkeskat     0,74%   ‐0,68   ‐0,68%    
Bundskat     5,48%   ‐5,04   ‐5,04%    
Mellemskat     6,00%   ‐5,52   ‐5,52%    
Sundhedsbidrag     8,00%   ‐7,36   ‐7,36%    

I alt             ‐41,43%    

Bidrag og skat i alt             ‐49,43%    
Tabel 9: skatteprocenter mellemskat grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Nu er skattetrykket på 49,43 %, hvilket medfører, at det er mest fordelagtigt at hæve udbytte op 

til DKK 46.700, da udbytte skatertrykket herpå er 46 %. Det viser sig dog, at man ikke skal hæve 

mere udbytte end op til bundgrænsen på DKK 46.700: 

 

     

Skatteprocent 

 

Reelle skatter 

  Reel 
skatteprocent 

  

            

Virksomhedsindkomst         136.799        
Selskabsbeskatning     25,00%   25%   25,00%    

        102.600      

Beskatning af aktieindkomst 
under DKK 46.700 

   28,00%   13.076   9,56%    

            

                

Beskatning af aktieindkomst 
mellem DKK 46.700 og DKK 
102.600 

   43,00%   24.037   23,43%    

            

                

I alt             57,99%    
Tabel 10: skattetryk mellemskat ved aktieindkomstgrænser grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 
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For indkomster der går over grænsen for beregning af topskat, ser skattetrykket for personlig 

indkomst således ud: 

      Bidrags‐
/skatteprocent

  Reelle 
afgifter/skatter

  Reel bidrags‐
/skatteprocent 

  

            

Før AM‐bidrag         100,00        
AM‐bidrag     8,00%   ‐8,00   ‐8,00%    

Efter AM‐bidrag         92,00        
Kommuneskat     24,81%   ‐22,83   ‐22,83%    
Kirkeskat     0,74%   ‐0,68   ‐0,68%    
Bundskat     5,48%   ‐5,04   ‐5,04%    
Mellemskat     6,00%   ‐5,52   ‐5,52%    
Topskat     15,00%   ‐13,80   ‐13,80%    
Nedslag for beskatning     ‐0,29%   0,27   0,27%    
Sundhedsbidrag     8,00%   ‐7,36   ‐7,36%    

I alt             ‐54,96%    

Bidrag og skat i alt             ‐62,96%    
Tabel 11: skatteprocenter topskat grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

     

Ovenstående tabel sammenlignes med tabel med beregning af udbytte, der overstiger den øvre 

grænse på DKK 102.600: 

 
     

Skatteprocent

 

Reelle skatter

  Reel 
skatteprocent 

  

            

Virksomhedsindkomst         150.000        
Selskabsbeskatning     25,00%   25%   25,00%    

        112.500      

Beskatning af aktieindkomst 
under DKK 46.700 

   28,00%   13.076   8,72%    

            

                

Beskatning af aktieindkomst 
mellem DKK 46.700 og DKK 
102.600 

   43,00%   24.037   21,37%    

            

                

Beskatning af aktieindkomst 
over DKK 102.600 

   48,00% 4.752 3,17%    
            
            

I alt             58,25%    
Tabel 12: skattetryk mellemskat ved aktieindkomstgrænser grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Heraf fremgår det således, at man skal vælge udbytte i stedet for personlig indkomst, som følge 

af lønudbetaling. Dette skal vælges så længe man går udover topskattegrænsen. På et tidspunkt 
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vil skattetrykket på udbytte og personlig indkomst udlignes, men dette sker først ved 

usandsynlige store beløb. 

 

Den optimale beskatning ved en indkomst på DKK 500.000 i et anpartsselskab eller i et 

aktieselskab vil se således ud: 

Udbytte  I alt
Udbytte udloddet i virksomhed før 
skat  135.000
Skat i virksomhed  -33.750
Udbytte  101.250
Udbytte betalt i virksomhed  -28.350
Udbytte betales personligt 28%  -13.076
Udbytte betales personligt 43%  -23.457
Udbytte betales personligt 45%  0
Udbetalt  64.717
Skat  -70.283
Skatteprocent  -52,06%

Tabel 13: optimering indkomst grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Løn       
Bruttoløn    365.000
AM Bidrag (8%)  365.000  -29.200
Bundskat  335.800  -18.402
Mellemskat  56.000  -3.360
Topskat  0  0
Sundhedsbidrag  323.500  -25.880
Kommuneskat  323.500  -80.260
Kirkeskat  323.500  -2.394
Skatteværdi af eget personfradrag, sats for bundskat    2.247
Skatteværdi af eget personfradrag, sats for sundhedsbidrag    3.280
Skatteværdi af eget personfradrag, sats for kommunale 
skatter    10.475
Skat i alt    -114.294
      
Udbetalt    221.506
      
Skat og bidrag i alt      -143.494
 

Skat og bidrag løn      -143.494
Skat og bidrag udbytte    -70.283
Skat og bidrag i alt    -213.777
Udbytte    135.000
Løn    365.000
Udbytte og løn i alt    500.000
Skatte%      -42,76%

Tabel 14: Fordeling af løn og udbytte grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Således ses det, at der skal hæves løn før AM-bidrag og A-skat på DKK 365.000. Efter AM-

bidrag, DKK 335.800, hvilket svarer til topskattegrænsen. Det resterende beløb, DKK 135.000, 

skal hæves som udbytte i virksomheden. Dette giver en samlet skattebetaling på DKK 213.777. 

8.1.2 Beregning af skatteforhold i virksomhedsordningen 
Ved anvendelse af virksomhedsordningen er der ikke mulighed for at hæve udbytter. Der er kun 

en mulighed for beskatning af virksomhedens overskud, og det er som personlig indkomst. Der 

er dog andre ting der spiller ind, og det er i dette konkrete tilfælde kapitalafkastet, der beregnes 

på baggrund af kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastet beregnes som 4 % af 

kapitalafkastgrundlaget, og modregnes i personlig indkomst, og tillægges kapitalindkomsten.  

 

Kapitalafkastgrundlag     20.000  
Kapitalafkast    800  
        
Personlig indkomst    499.200  
Kapitalindkomst     800  

Tabel 15: forudsætninger virksomhedsordningen grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Beregning af skat i virksomhedsordningen ser således ud: 

      Personlig 
indkomst

 

Kapitalindkomst

       

          I alt    

Indkomst før AM‐bidrag     499.200   0   499.200    
Am‐bidrag     ‐39.936   0 ‐39.936    
      459.264   0 459.264    
Beskæftigelsesfradrag     ‐12.300   0 ‐12.300    
      446.964   800 447.764    
Kommuneskat     ‐110.892   ‐198 ‐111.090    
Kirkeskat     ‐3.308   ‐6 ‐3.314    
Bundskat     ‐25.168   ‐44 ‐25.212    
Sundhedsbidrag     ‐35.757   ‐64 ‐35.821    
Mellemskat     ‐10.768   ‐48 ‐10.816    
Topskat     ‐18.520   ‐120 ‐18.640    
Nedslag for beskatning     360   0 360    

Skatteværdi af eget fradrag, 
bundskat 

              
   2.247   0 2.247    

Skatteværdi af eget fradrag, 
sundhedsbidrag 

             
   3.280   0 3.280    

Skatteværdi af eget fradrag, 
kommuneskat 

             
   10.475   0 10.475    

Betalt skat og AM‐bidrag     ‐227.987   ‐480   ‐228.467    

Saldo herefter     271.213   320   271.533    

Effektiv  skatte‐  og 
bidragsprocent 

              

   ‐45,67%   ‐60,00%   ‐45,69%    
Tabel 16: skatteberegning virksomhedsordningen grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

8.1.3 Beregning af skatteforhold i kapitalafkastordningen 
Ligesom ved anvendelse af virksomhedsordningen, er der i kapitalafkastordningen kun mulighed 

for at hæve virksomhedens resultat som personlig indkomst. I kapitalafkastordningen fragår 

kapitalafkastet den personlige indkomst, og tilgår kapitalindkomsten. Dog beskattes / fradrages 

renteindtægter og renteudgifter ikke i den personlige indkomst, men i kapitalindkomsten. 

Indkomstfordelingen ved anvendelse af kapitalafkastordningen er således som følger: 

 

Kapitalafkastgrundlag     20.000  
Kapitalafkast    800  
        
Personlig indkomst    489.200  
Kapitalindkomst     10.800  

Tabel 17: forudsætninger kapitalafkastordningen grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Beregning af skat i kapitalafkastordningen ser således ud: 

      Personlig 
indkomst

 

Kapitalindkomst

       

          I alt    

Indkomst før AM‐bidrag     489.200   0   489.200    
Am‐bidrag     ‐39.136   0 ‐39.136    
      450.064   0 450.064    
Beskæftigelsesfradrag     ‐12.300   0 ‐12.300    
      437.764   10.800 448.564    
Kommuneskat     ‐108.609   ‐2.679 ‐111.288    
Kirkeskat     ‐3.239   ‐80 ‐3.319    
Bundskat     ‐24.664   ‐592 ‐25.256    
Sundhedsbidrag     ‐35.021   ‐864 ‐35.885    
Mellemskat     ‐10.216   ‐648 ‐10.864    
Topskat     ‐17.140   ‐1.620 ‐18.760    
Nedslag for beskatning     363   0 363    

Skatteværdi af eget fradrag, 
bundskat 

              
   2.247   0 2.247    

Skatteværdi af eget fradrag, 
sundhedsbidrag 

            
   3.280   0 3.280    

Skatteværdi af eget fradrag, 
kommuneskat 

            
   10.475   0 10.475    

Betalt skat og AM‐bidrag     ‐221.660   ‐6.483   ‐228.143    

Saldo herefter     267.540   4.317   271.857    

Effektiv  skatte‐  og 
bidragsprocent 

              

   ‐45,31%   ‐60,03%   ‐45,63%    
Tabel 18: skatteberegning virksomhedsordningen grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

8.1.4 Valg på baggrund af skattemæssige forhold 
På baggrund af de skattemæssige forhold bør grafikervirksomheden vælge at lade sig beskatte 

efter selskabsskatteloven, der medfører en udbetaling af løn og udbytte. Betaling af skatter er 

oplistet nedenfor. 

 
      Grafiker‐

virksomheden

 

       

Løn og udbytte    213.777  
Virksomhedsordningen    228.467  
Kapitalafkastordningen     228.143  

Tabel 19: optimering grafiker 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Den skattemæssige besparelse vurderes dog ikke, at være videre væsentlig, hvorfor en vis 

indifference over for valg af virksomhedsform på baggrund af de skattemæssige forhold må 

forventes. 
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8.2 Baren 
I det efterfølgende afsnit vil jeg analysere hvilke valgmuligheder den barvirksomheden har for 

beskatning af årets resultat. Det forudsættes, at virksomheden laver et overskud på DKK 

750.000. Det forudsættes endvidere at hele overskuddet hæves i indkomståret. Indkomsten 

fordeles ligeligt imellem de to selskabsdeltagere. De væsentlige tal fremgår af nedenstående 

skema. 

 
Resultat før skat    750.000

Heraf finansielle udgifter    ‐50.000

Indskud i virksomheden (indskudskonto)    500.000

Kapitalafkastgrundlag primo    500.000
Tabel 20: nøgletal bar 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af de væsentlige tal skal indskudskonto og kapitalafkastgrundlag kun anvendes ved analyse af 

beskatning i virksomhedsordningen og i kapitalafkastordningen. 

 

Ved analyse af de skattemæssige forskelle forudsættes det endvidere, at der ikke er andre 

indkomstforhold der spiller ind ved beregningen. Ingen af stifterne gift i indkomståret.  

 

Såfremt den skattepligtige vælger at blive beskattet efter reglerne for anpartsselskaber og 

aktieselskaber, skal hele overskuddet på DKK 750.000 hæves som personlig indkomst / 

aktieindkomst. Her er det endvidere relevant at analysere i hvilket forhold fordeling mellem 

aktieindkomst og personlig indkomst skal fordeles. Som beskrevet tidligere hæver begge 

investorer ligeligt. 

8.2.1 Beregning af skatteforhold i anpartsselskab eller aktieselskab 
Som i foregående eksempel skal vi nu finde ud af hvornår det bedst kan betale sig at hæve 

udbytte, og hvornår det bedst kan betale sig at hæve løn. Forskellen i regnestykket er nu at der er 

to personer der skal have udbytte / løn. 
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      Under 93.400   Over 93.400   Over 205.200 
          Under 205.200     

Resultat før udlodning     124.534   273.600   500.000 

Beskatning af selskabsskat     ‐31.134 ‐68.400 ‐125.000 

Aktieindkomst     93.400   205.200   375.000 

Beskatning  af  aktie 
indkomst under DKK 93.400 

       
   ‐26.152 ‐26.152 ‐26.152 

Beskatning  af  aktie 
indkomst  over  DKK  93.400, 
men under DKK 205.200 

             

          

  0   ‐48.074   ‐48.074 

Beskatning  af  aktie 
indkomst over DKK 205.200 

             

   0   0   ‐76.410 

Udbetalt i alt     67.248   130.974   224.364 

Effektiv skatteprocent     46,00%   52,13%   55,13% 
Tabel 21: udbytte bar 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

     
Under 82.000   Over 82.000   Over 559.600     Over 

671.600  
          Under 559.600   Under 671.600        

Indkomst før AM‐bidrag     93.182   635.000   756.740     1.019.904  
Am‐bidrag     ‐7.454 ‐50.800 ‐60.540    ‐81.592  
      85.728 584.200 696.200    938.312  
Beskæftigelsesfradrag     ‐3.728 ‐24.600 ‐24.600    ‐24.600  
      82.000 559.600 671.600    913.712  
Kommuneskat     ‐20.344 ‐138.836 ‐166.624    ‐226.692  
Kirkeskat     ‐606 ‐4.142 ‐4.970    ‐6.762  
Bundskat     ‐4.698 ‐32.014 ‐38.152    ‐51.420  
Sundhedsbidrag     ‐6.560 ‐44.768 ‐53.728    ‐73.096  
Mellemskat     0 ‐1.476 ‐8.196    ‐22.722  
Topskat     0 0 ‐3.690    ‐40.006  
Nedslag for beskatning     0 0 72    774  

Skatteværdi af eget fradrag, 
bundskat 

               
   4.494 4.494 4.494    4.494  

Skatteværdi af eget fradrag, 
sundhedsbidrag 

              
   6.560 6.560 6.560    6.560  

Skatteværdi af eget fradrag, 
kommuneskat 

               

   20.950 20.950 20.950    20.950  

Betalt skat og AM‐bidrag     ‐7.658   ‐240.032   ‐303.824     ‐469.512  

Saldo herefter     85.524 394.968 452.916    550.392  

Effektiv  skatte‐  og 
bidragsprocent 

                    

   ‐8,22%   ‐37,80%   ‐40,15%     ‐46,03%  
Tabel 22: skatteforhold bar 

Kilde: Egen tilvirkning 

 



Kandidatafhandling 2009                                           Rudi Kjærsgaard Pettersson  Opstart af virksomhed 

 83

Bundfradrag for beskatning, mellemskat, topskat og beskæftigelsesfradrag er her fordoblet, da 

der er tale om en ligelig indkomstfordeling imellem to personer. 

 

Det fremgår således af analysen, at det er mest fordelagtigt for stifterne af baren at lade sig 

beskatte ind til mellemskat som løn, herefter lade sig beskatte med udbytte, lade sig beskatte med 

mellemskat, lade sig beskatte med udbytte indtil grænsen på DKK 205.200 i alt, for til sidst igen 

at lade sig beskatte med løn i topskat. Dette resultat er endvidere i tråd med det der blev 

analyseret under grafikervirksomheden. 

 

Fordelingen af indkomst ser således ud: 

Løn under bundfradrag     93.182  
Løn med bundskat    532.285  
Udbytte med 28% beskatning  124.533  
I alt     750.000  

Tabel 23: fordeling af indkomst bar 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
 
Denne indkomst medfører følgende beskatning: 
Udbytte  I alt
Udbytte udloddet i virksomhed før 
skat  124.533
Skat i virksomhed  -31.133
Udbytte  93.400
Udbytte betalt i virksomhed  -26.152
Udbytte betales personligt 28%  -26.152
Udbytte betales personligt 43%  0
Udbytte betales personligt 45%  0
Udbetalt  67.248
Skat  -57.285
Skatteprocent  -46,00%

Tabel 24: udbytte bar 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Løn       
Bruttoløn    625.467
Bundskat  575.430  -31.534
Mellemskat  15.830  -950
Topskat  -96.170  0
Sundhedsbidrag  550.830  -44.066
Kommuneskat  550.830  -136.661
Kirkeskat  550.830  -4.076
Skatteværdi af eget personfradrag, sats for bundskat    4.494
Skatteværdi af eget personfradrag, sats for sundhedsbidrag    6.560
Skatteværdi af eget personfradrag, sats for kommunale 
skatter    20.951
Skat i alt    -185.282
      
Udbetalt    390.148
     
Skat og bidrag i alt      -235.319
Skat og bidrag løn      -235.319
Skat og bidrag udbytte    -57.285
Skat og bidrag i alt    -292.604
Udbytte    124.533
Løn    625.467
Udbytte og løn i alt    750.000
Skatte%      -39,01%

Tabel 25: løn bar 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Således ses det, at der skal hæves løn før AM-bidrag og A-skat på DKK 625.467. Efter AM-

bidrag, DKK 593.933. Der skal endvidere hæves DKK 124.533 i udbytte før virksomhedsskat, 

og DKK 93.400 efter virksomhedsskat. Dette beløb svarer til grænsen mellem aktieindkomst, der 

beskattes med 28% og 43%. Dette giver en samlet skattebetaling på DKK 292.604. 

8.2.2 Beregning af skatteforhold i virksomhedsordningen 
Som tidligere beskrevet, er der ved anvendelse af virksomhedsordningen ikke mulighed for at 

hæve udbytter. Der er kun en mulighed for beskatning af virksomhedens overskud, og det er som 

personlig indkomst. Dog vil den personlige indkomst og kapitalindkomsten blive korrigeret som 

følge af kapitalafkastet. Dette beregnes som 4 % af kapitalafkastgrundlaget.  

 

Kapitalafkastgrundlag     500.000  
Kapitalafkast    20.000  
      
Personlig indkomst    730.000  

Kapitalindkomst     ‐50.000  
Tabel 26: nøgletal virksomhedsordningen bar 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Beregning af skat i virksomhedsordningen ser således ud: 

      Personlig 
indkomst

 

Kapitalindkomst

       

          I alt    

Indkomst før AM‐bidrag     730.000   0   730.000    
Am‐bidrag     ‐58.400   0 ‐58.400    
      671.600   0 671.600    
Beskæftigelsesfradrag     ‐24.600   0 ‐24.600    
      647.000   20.000 667.000    
Kommuneskat     ‐160.521   ‐4.962 ‐165.483    
Kirkeskat     ‐4.788   ‐148 ‐4.936    
Bundskat     ‐36.804   ‐1.096 ‐37.900    
Sundhedsbidrag     ‐51.760   ‐1.600 ‐53.360    
Mellemskat     ‐6.720   ‐1.200 ‐7.920    
Topskat     0   ‐3.000 ‐3.000    
Nedslag for beskatning     58   0 58    

Skatteværdi af eget fradrag, 
bundskat 

            
   4.494   0 4.494    

Skatteværdi af eget fradrag, 
sundhedsbidrag 

            
   6.560   0 6.560    

Skatteværdi af eget fradrag, 
kommuneskat 

              
   20.950   0 20.950    

Betalt skat og AM‐bidrag     ‐286.931   ‐12.006   ‐298.937    

Saldo herefter     443.069   7.994   451.063    

Effektiv  skatte‐  og 
bidragsprocent 

              

   ‐39,31%   ‐60,03%   ‐39,86%    
Tabel 27: beregning af skat virksomhedsordningen bar 

Kilde: Egen tilvirkning 

8.2.3 Beregning af skatteforhold i kapitalafkastordningen 
Ved anvendelse af kapitalafkastordningen er der kun mulighed for at hæve virksomhedens 

resultat som personlig indkomst. Ligesom i virksomhedsordningen fragår kapitalafkastet den 

personlige indkomst, og tilgår kapitalindkomsten. I kapitalafkastordningen beskattes / fradrages 

renteindtægter og renteudgifter ikke i den personlige indkomst, men i kapitalindkomst. 

 

Indkomstfordelingen ved anvendelse af kapitalafkastordningen er således som følger: 

Kapitalafkastgrundlag     500.000  
Kapitalafkast    20.000  
        
Personlig indkomst    780.000  
Kapitalindkomst     ‐30.000  

Tabel 28: nøgletal kapitalafkastordningen bar 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Beregning af skat i kapitalafkastordningen ser således ud: 
 
      Personlig 

indkomst

 

Kapitalindkomst

       

          I alt    

Indkomst før AM‐bidrag     780.000   0   780.000    
Am‐bidrag     ‐62.400   0 ‐62.400    
      717.600   0 717.600    
Beskæftigelsesfradrag     ‐24.600   0 ‐24.600    
      693.000   ‐30.000 663.000    
Kommuneskat     ‐171.933   7.443 ‐164.490    
Kirkeskat     ‐5.128   222 ‐4.906    
Bundskat     ‐39.324   0 ‐39.324    
Sundhedsbidrag     ‐55.440   2.400 ‐53.040    
Mellemskat     ‐9.480   0 ‐9.480    
Topskat     ‐6.900   0 ‐6.900    
Nedslag for beskatning     134   0 134    

Skatteværdi af eget fradrag, 
bundskat 

             
   4.494   0 4.494    

Skatteværdi af eget fradrag, 
sundhedsbidrag 

              
   6.560   0 6.560    

Skatteværdi af eget fradrag, 
kommuneskat 

              
   20.950   0 20.950    

Betalt skat og AM‐bidrag     ‐318.467   10.065   ‐308.402    

Saldo herefter     461.533   ‐19.935   441.598    

Effektiv  skatte‐  og 
bidragsprocent 

              

   ‐40,83%   ‐33,55%   ‐41,12%    
Tabel 29:beregning af skat i kapitalafkastordningen bar 

Kilde: Egen tilvirkning 

8.2.4 Valg på baggrund af skattemæssige forhold 
De skattemæssige forskelle ved valg af virksomhedsform oplistes nedenfor: 

         
      Baren  

Løn og udbytte    292.604  
Virksomhedsordningen    298.937  
Kapitalafkastordningen     308.402  

Tabel 30: optimering bar 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som udgangspunkt bør baren vælge at lade sig beskatte af løn og udbytte, dog er besparelse ikke 

væsentlig, hvorfor en vis indifference over for valg af virksomhedsform på baggrund af de 

skattemæssige forhold må forventes. 
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8.3 Andre forhold til overvejelse 
Ved valg af beskatningsform, er der andre forhold end de selskabsretlige og skattemæssige 

forhold, der kræver overvejelse. For selskabsdeltageren vil det være en god ide at tage den 

betydning, at benævnelsen af hans virksomhed er et ApS eller et A/S. Flere større danske 

virksomheder og udenlandske virksomheder vil typisk være mere tryg ved, at indgå et 

samarbejde med et A/S en med en personlig virksomhed. 

 

Der er endvidere forholdet omkring virksomhedens løbende likviditet. Hvis man vælger at stifte 

et ApS eller et A/S, skal man betale acontorater på skatten, der forfalder i marts og i november. 

Den endelige skat forfalder i november i året efter indkomstårets afslutning (ved selskaber der 

har kalender regnskabsår) Vælger man at blive beskattet i et personselskab, skal skatten ligeledes 

betales i acontorater. Da et personselskab, som beskrevet tidligere, bliver beskattet hos den 

fysiske person der ejer det, betales acontoskatten i 10 rater over indkomståret. Den endelige skat 

forfalder i 3 rater den 20. september, 20. oktober og 20. november. Det er endvidere muligt at 

skubbe en del af restskatten to indkomstår frem. For 2008 er dette beløb 17.700. I praksis er det 

dog tit muligt at få nedsat acontoskatteraterne. 

 

En anden ting der påvirker virksomhedens løbende likviditet, er mulighed for at opspare ej hævet 

overskud i virksomheden. I kapitalselskaber beskattes al indkomst der ikke hæves med 25% og 

står herefter til fri rådighed for selskabet. Dette gælder ligeledes for anvendelse af 

virksomhedsordningen. Som beskrevet tidligere i opgaven, er det ved anvendelse af 

kapitalafkastordningen i midlertidig ikke sådan. Ej hævet overskud skal indsættes på en bunden 

konto i et pengeinstitut, og det er kun muligt at overføre 25 % af årets overskud til denne konto. 

Da interessentskaber og kommanditselskaber rent skatteretligt er transparente, er der således ikke 

en direkte mulighed for at foretage opsparing heri, da virksomhedens resultat kommer til 

beskatning hos virksomhedens deltagere.  

 

8.4 Delkonklusion 
De to mulige virksomheder er ovenstående analyseret med henblik på det skattemæssige aspekt. 

Udover det skattemæssige aspekt, vil der være mindre ting der spiller ind rent økonomisk. Blandt 

andet gælder det sig, at såfremt der skal udbetales lønninger i et firma, er der nogle, der skal 

administrere løn, samt der skal betales ATP og ATP-FIB bidrag m.v. Disse betragtninger er også 

vigtige at have med i sine overvejelser omkring det økonomiske aspekt ved valg af 

virksomhedsform, herunder skattemæssige forhold. 
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Når man skal konkludere på det rent skattemæssige aspekt i forbindelse med valg af 

beskatningsform opsummeres analysen som følger: 

 
Oversigt over betalte skatter og afgifter 

      Grafiker‐
virksomheden

     

        Baren  

Løn og udbytte    213.777 292.604  
Virksomhedsordningen    228.467 298.937  
Kapitalafkastordningen     228.143   308.402  

Tabel 31: optimering grafiker og bar 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
I grafikervirksomheden er der ikke stor forskel ved anvendelse af virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen, dette skyldes at der ikke er en forskel i kapitalafkastet, samt at 

kapitalindkomsten er meget lig hinanden. Den største forskel i de beregnede afgifter og skatter er 

til løn og udbytte fra et selskab. Dette skyldes primært de lavere skatter og afgifter som følge af 

den reducerede beskatning af udbytte under DKK 46.700. 

 

I baren er der en mindre forskel imellem de tre ordninger. Igen er det billigst at anvende 

beskatning af lønning og udbytte, af samme grunde som er beskrevet ovenstående. Mest 

bemærkelsesværdigt er det dog, at det er væsentlig dyrere at anvende kapitalafkastordningen. 

Dette skyldes at kapitalindkomsten er negativ, og at der ikke er nedslag i bundskat, mellemskat 

og topskat som følge heraf. 

 

Ovenstående er analyse af de skattemæssige forskelle ved den løbende drift, og på baggrund af 

dette må det konkluderes, at forskellene på valg af de forskellige beskatningsordninger er 

minimal, hvorfor man umiddelbart ikke, på baggrund af beskatningsform, skal vælge den ene 

virksomhedsform frem for den anden.   

 

Der er dog et andet perspektiv der skal medtages, når man vurderer de skattemæssige forskelle 

ved valg af virksomhedsform, dette perspektiv er fremtidsudsigterne. Såfremt virksomheden 

generer underskud, vil man ved anvendelse af virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen kunne fratrække underskuddet i anden personlig indkomst, eller overføre 

til ægtefællen, herudover fremføres til senere indkomstår. I et kapitalselskab, fremføres 

underskuddet til senere indkomstår. 

 

Hvis man når til et punkt i virksomhedens cyklus, hvor den enten skal sælges, eller der skal 

inddrages nye ejere, i et eksisterende selskab, er der en del der skal overvejes. 



Kandidatafhandling 2009                                           Rudi Kjærsgaard Pettersson  Opstart af virksomhed 

 89

Ved salg af hele virksomheden, vil det være en fordel at denne virksomhed er etableret i et 

kapitalselskab, med et holdingselskab som ejer, der har ejet driftsselskabet i over tre år, da en 

sådan avance vil være skattefri, modsætningsvis hvis ovenstående ikke er opfyldt. 

 

Ved indtræden af nye selskabsdeltagere, og herigennem udvidelse af ejerkredsen, vil det ikke 

være en fordel at selskabet er et kommanditselskab eller interessentskab, da udvidelse af 

ejerkredsen anses som et salg af en del af virksomheden, og derfor kommer til beskatning i 

ejerselskabet, som både kan være et kapitalselskab som et personselskab. Sker udvidelsen af 

ejerkredsen herimod i et kapitalselskab, udløser dette ikke beskatning hos de eksisterende 

selskabsdeltagere. 
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9 Konklusion 

I problemformuleringen blev følgende hovedproblem opstillet: 

 

Hvilke væsentlige selskabsretlige og skattemæssige forskelle er der ved valg af 

virksomhedsform, i forbindelse med opstart af en virksomhed? 

 

Dette er i opgaven belyst ud fra tre underproblemer, hvilket der efterfølgende konkluderes på. 

Det første underspørgsmål der konkluderes på er: ”Hvilke generelle selskabsretlige forskelle 

spiller der ind ved valg af et kapitalselskabs virksomhedsform?” 

 

Når man sammenligner kapitalselskaberne, anpartsselskabet og aktieselskabet, er der 

selskabsretligt mange ligheder, og få uligheder. Derfor fokuseres der i konklusionen 

udelukkende på de selskabsretlige forskelle. 

 

Den første forskel man løber ind i ved stiftelse af et af kapitalselskaberne, er at der i 

aktieselskabet skal afholdes en stiftende generalforsamling, hvor beslutning om stiftelse af 

selskabet finder sted. Der afholdes ikke stiftende generalforsamling i et anpartsselskab.  

 

Ved stiftelse af kapitalselskabet er der ved stiftelse et andet forhold der spiller en væsentlig rolle. 

Anpartsselskabet skal have en minimumskapital på 125.000. Aktieselskabets minimumskapital 

er 500.000. 

 

Som tidligere antydet er det ikke generalforsamling i et anpartsselskab, dette er dog et krav i 

aktieselskabet. 

 

Med hensyn til selskabets ledelsesorganer, er det i et anpartsselskab blot et krav, at der enten er 

et medlem af direktionen eller af bestyrelsen. I aktieselskabet er der krav om minimum et 

medlem af direktionen og tre medlemmer af bestyrelsen. 

 

Som udgangspunkt har kapitalselskaberne samme hæftelse. Selskaberne hæfter med deres 

egenkapital. Dette medfører således, at aktieselskabet har en potentiel større hæftelse end 

anpartsselskabet, da minimumskapitalen er større i aktieselskabet end i anpartsselskabet. 
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Det er ikke længere et krav for mindre kapitalselskaber at få deres regnskab revideret. Der er dog 

forskellige forhold, der skal opfyldes for de to selskabsformer. For anpartsselskabet skal 

stiftelsesdokument og vedtægtsændringer ændres, og der skal oplyses om fravalget i 

ledelsesberetningen. Dette gælder også for aktieselskabet, dog skal beslutningen om fravalg af 

revision foretages på generalforsamlingen. 

 

Efterfølgende konkluderes på problemformuleringens andet underspørgsmål: ”Hvilke generelle 

selskabsretlige forskelle spiller der ind ved valg af et personselskab?” 

 

Ved valg af et personselskab på baggrund af de selskabsretlige forskelle er det første man skal 

have for øje, antallet af selskabsdeltagere. Det er kun muligt at være en selskabsdeltager hvis 

man anvender virksomhedsordningen / kapitalafkastordningen. Ved valg af interessentskab / 

kommanditselskab skal man minimum være to selskabsdeltagere. 

 

Det gælder for samtlige personselskaber at der ikke skal ske registrering af dem til nogen instans. 

Dog er der en mindre undtagelse hertil, og det er såfremt, at alle selskabsdeltagerne i et 

kommanditselskab / interessentskab er kapitalselskaber, skal der ske registrering af selskabet til 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

For personselskaberne gælder det endvidere, at der ikke er et krav til at udarbejde 

selskabsdokumenter. Dog vil det være en fordel for interessentskaber / kommanditselskaber at 

udarbejde visse selskabsdokumenter, der blandt andet regulerer selskabsdeltagernes indbyrdes 

forhold. 

 

Hæftelsen for personselskaberne er personlig, ubegrænset og direkte som udgangspunkt. I 

interessentskabet er hæftelsen endvidere solidarisk og modificeret principal. I 

kommanditselskabet deles selskabsdeltagerne op i kommanditselskaber og 

komplementarselskaber. Komplementarselskabets hæftelse er ubegrænset og personligt. 

Kommanditselskabets hæftelse er begrænset. 

 

Revision af personselskaber er ikke et krav, medmindre alle selskabsdeltagerne er 

kapitalselskaber.  

 

Ovenstående er de generelle selskabsretlige forskelle i personselskaber. Herudover kan der være 

en række specifikke forskelle der er sværere at definere. Dette skyldes, at der ikke er faste regler 
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for en del forhold i personselskaberne. Disse forhold beskrives og aftales typisk i 

interessentskabsaftalen / kommanditselskabsaftalen. Eksempler herpå kan være resultatfordeling, 

deltagernes indbyrdes forhold, forhold ved ophør og indtræden af nye selskabsdeltagere. 

 

Det sidste underspørgsmål i problemformuleringen, besvares understående og er som følger: 

”Hvilke generelle skattemæssige forskelle spiller der ind ved valg af virksomhedsform?” 

 

Der er en række generelle skattemæssige forskelle der spiller ind ved valg af virksomhedsform. 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst er ens for kapitalselskaberne. For personselskaberne 

er der forskelle ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dog er det samme tankegang, der 

ligger bag opgørelsen af den skattepligtige indkomst for personselskaberne, og fordeling af 

indkomsten i forskellige indkomstgrupper. 

 

Når det så er sagt, så kan det konkluderes at der, på trods af disse generelle skattemæssige 

forskelle, ikke er signifikant forskel på beskatningen af den løbende drift. Det fremgår således af 

den skattemæssige analyse i afhandlingen, at forskelle i skattebetalingen af de analyserede 

virksomheder, var minimal. Derfor konkluderes det også, at man ikke bør foretage sit valg af 

virksomhedsform på baggrund af beskatningen af den løbende drift. 

 

Ved valg af selskabsform, baseret på de skattemæssige forhold, bør der lægges vægt på forholdet 

omkring beskatning ved salg af virksomheden. Her vil det være en fordel, at virksomheden er i et 

kapitalselskab, med en ejer der ligeledes er et kapitalselskab. Dette bunder i skattefrihed ved salg 

af anparter / aktier ejet af et kapitalselskab i over tre år. 

 

Hermed er det ikke sagt, at man altid skal vælge at etablere sig i et kapitalselskab, såfremt man 

har overvejelser omkring salg af virksomheden i fremtiden. Der er mulighed for at omdanne en 

personlig drevet virksomhed til et kapitalselskab, efterfulgt af en skattefri aktieombytning, 

hvilket medfører at man opnår ovenstående konstruktion, og kan foretage et skattefrit salg af 

virksomheden. Det er ikke muligt at gå den anden vej, og omdanne et kapitalselskab til et 

personselskab, hvilket ligeledes vil være svært at se en fordel ved. 

 

Således kan man sammenfattende konkludere på den overordnede problemstilling: ” Hvilke 

væsentlige selskabsretlige og skattemæssige forskelle er der ved valg af virksomhedsform, i 

forbindelse med opstart af en virksomhed?” 
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Der er ingen væsentlige skattemæssige forhold der spiller ind ved valg af virksomhedsform i 

opstartsfasen, og i den løbende drift.  

 

De væsentligste forskelle ved valg af virksomhedsform i opstartsfasen er selskabsretligt. 

Ved valg af virksomhedsform, skal man i første omgang fastlægge hvor mange selskabsdeltagere 

der er i virksomheden. Det er således ikke muligt at være mere end en selskabsdeltager ved 

anvendelse af virksomhedsordningen / kapitalafkastordningen, og det er ikke muligt at være 

under to selskabsdeltagere ved etablering i et interessentskab eller et kommanditselskab. 

 

Hernæst følger forholdet omkring selskabets kapital. For personselskaberne er der ikke krav om 

en mindstekapital, det er der som bekendt for anpartsselskaber / aktieselskaber hvor 

mindstekravet er henholdsvis DKK 125.000 og DKK 500.000. 

 

Rent administrativt er der ikke krav om selskabsorganer i personselskaberne. I aktieselskabet er 

der krav om en generalforsamling, bestyrelse samt direktion. Der er kun krav om enten 

bestyrelse eller direktion i et anpartsselskab. Heraf følger det endvidere at der ikke er krav om 

vedtægter i personselskaber, men i kapitalselskaberne. 

 

Rent teknisk er der ligeledes en forskel i hæftelsen i de forskellige selskabsformer. I praksis 

forholder det sig dog således at anpartshaveren / aktionæren stiller en kaution til rådighed for 

selskabets engagement med pengeinstitutter, og således er hæftelsen den samme. 

 

Selskabsretligt er der også væsentlige forskelle i regulering af deltagernes indbyrdes forhold. For 

anpartsselskaber / aktieselskaber er disse forhold reguleret i loven. For interessentselskaber / 

kommanditselskaber kan man aftale disse som man selv vil. For kapitalafkastordningen / 

virksomhedsordningen er der ikke forhold der skal reguleres. 
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