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1. Resume 

Limited partnership or a partner company. 

 

The two modes of operation looks alike on the surface due to their common source, LEV § 2 stk. 2, 

which defines their construction with the two shareholder types; a general- and limited partner. 

 

But a long list of things separates these two modes of operation, some in favor of the one and others 

in favor for the second. There are also differences which of cause cannot immediately be decided. 

These differences depend on which kind of business you want to operate. One must acknowledge 

the fact that different businesses can require various demands which is decisive to why you choose 

the limited partnership or a partner company.  

 

The limited partnership is generally unregulated by law and gets regulated by case law together 

with company- and bond principles of law that allows the operating mode a broad contractual 

freedom regarding the foundation, statutes, capital structure, the general partner powers and the 

choice of management form. 

 

The partner company is based on the rules of the companies act on public limited companies 

regarding the foundation, statutes, capital structure and the choice of management form. The powers 

of the general partner fall outside of the companies act because a definition of a general partner is 

lacking, but a single section allows the companies act to be flexed so that the general partner can be 

incorporated.   

 

I will find out what the differences are through an array of differences between limited partnerships 

and partner companies and subsequent analysis of the significance and application of these 

differences and what differences that affect the application of the two modes of operation. 

 

The questions to be answered in the thesis are:  

On the surface limited partnerships and partner companies may seem very similar because of their 

common design basis but wherein consists the differences? 

 

What kind of impact do the differences have for the application of the two types of companies? 



 8 

2. Problemformulering 

2.1. Overordnet formål 

Det overordnede formål med afhandlingen er at se på de forskelle der er mellem 

kommanditselskaber og partnerselskaber. 

 

De 2 selskabstyper bygger grundlæggende på den samme selskabskonstruktion, men en række ting 

afgør om det er den ene eller den anden selskabstype og retsgrundlaget m.v. skaber forskelle 

mellem hvordan to umiddelbart ens selskabstyper behandles. 

2.2. Synsvinkel 

Via en gennemgang af selskabstypernes karakteristika og den lovgivning m.v. der regulerer deres 

forhold, vil jeg beskrive og dokumentere selskabstyperne og sammenligne dem, for så til sidst at 

konkludere på mine observationer.  

2.3. Målgruppe 

Afhandlingens målgruppe er rådgivere og andre, der i kraft af deres arbejde eller interesse, har brug 

for information omkring forskellene mellem kommanditselskaber og partnerselskaber. Håbet er, at 

afhandlingen vil blive brugt på min arbejdsplads – det er et revisionskontor med ca. 40 ansatte. 

2.4. Det valgte emne 

Beslutningen om at vælge kommanditselskaber og partnerselskaber som emne til 

kandidatafhandlingen, er kommet dels på baggrund af de valgfag jeg har haft på cand.merc.aud 

studiet, dels fra min stilling som revisor og dels fra min personlige nysgerrighed, da jeg 

hovedsageligt beskæftiger mig med selvstændigt erhvervsdrivende og kapitalselskaber. 

 

På cand.merc.aud studiet har jeg haft fagene Erhvervs- og pensionsbeskatning og Personselskaber. 

Disse to fag og en lettere introduktion til partnerselskaber vakte bl.a. interessen.  

 

Kommanditselskaber kender alle som selskabstypen der anvendes til skattespekulation via diverse 

skibs- og ejendomsprojekter. Partnerselskaber kender stort set ingen og rådgiverne er meget usikre 

på selskabstypen. 
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2.5 Præcisering af problemformuleringen 

Kommanditselskab eller partnerselskab? 

 

Kommanditselskabet, den kendte selskabsform, hvis ry er blevet spoleret af anvendelsen til 

skattetænkning op gennem 1960’erene og frem, af skatteplagede danskere der var villige til at løbe 

ret store risici mod at få et skattefradrag. 

 

Partnerselskabet eller kommanditaktieselskabet, den ukendte selskabsform, som er denne lidt 

underlige hybrid mellem et kapitalselskab og et personselskab, eller nærmere betegnet en hybrid 

mellem et aktieselskab og et kommanditselskab. 

 

Til trods for Erhvervsstyrelsens forsøg på at promovere selskabsformen, dels ved at give 

selskabsformen et ekstra navn ”partnerselskaber”, for at komme ud af kommanditselskabernes 

skygge, har partnerselskaber ikke slået igennem som selskabsform.  

 

Kendskabet til partnerselskaber blandt rådgivere, det være sig advokater som revisorer, er 

begrænset og selskabsformens oprindelige navn, kommanditaktieselskaber, har umiddelbart ikke 

været befordrende for selskabsformen, da det lignede kommanditselskab for meget. 

 

Hvis man vil drive erhvervsaktivitet i Danmark, har man mange forskellige muligheder, når man 

skal etablere sig konstruktionsmæssigt. Kommanditselskaber og partnerselskaber kan på overfladen 

virke ret ens på grund af deres fælles konstruktionsgrundlag, men hvor i består forskellene? Og 

hvad betyder forskellene for anvendelsen af de to selskabstyper? 

2.6. Afgrænsninger 

Kandidatafhandlingen vil udelukkende beskæftige sig med kommanditselskaber og 

partnerselskaber/kommanditaktieselskaber, men andre selskabsformer kan blive draget ind i 

kandidatafhandlingen af hensyn til sammenligning.  

 

Kandidatafhandlingens formål er at beskrive de forskelle der er mellem kommanditselskaber og 

partnerselskaber/kommanditaktieselskaber og se på hvilken betydning de har for anvendelsen af de 

to selskabstyper. 
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Kandidatafhandlingen vil ikke beskæftige sig med beskatningen af selskabsdeltagerne i 

kommanditselskaber og partnerselskaber/kommanditaktieselskaber, men kan dog indeholde 

beskrivelser af skattemæssige forhold i forbindelse med gennemgangen af selskabernes forhold, 

eller i forbindelse med argumentationer for og i mod anvendelsen af de to selskabstyper. 

 

Det forudsættes at målgruppen for opgaven har en grundlæggende viden omkring de muligheder der 

er for at konstruere sig i Danmark, hvis man vil drive erhvervsaktivitet. 

2.7. Terminologi 

Partnerselskaber kaldes også kommanditaktieselskaber og begge definitioner vil blive anvendt i 

afhandlingen synonymt. 

 

Kommanditselskaber defineres som et personselskab, sammen med bl.a. interessentskaber og 

partsrederier. I afhandlingen kan kommanditaktieselskaber omtales som personselskaber uden at det 

skal være dækkende for de øvrige personselskaber. 

 

Erhvervsstyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bruges analogt, da dele af grundlaget for 

opgaven er udarbejdet af Erhvervs- og selskabsstyrelsen, der så senere har skiftet navn til 

Erhvervsstyrelsen.  

2.8. Metode- og modelvalg  

Kandidatafhandlingen tager udgangspunkt i lovgivningen, og bevæger sig mod en noget mere 

specifik fortolkning af lovgivningen. Samtidig med fortolkningen af lovgivningen tages faglitteratur 

med ind over for at få ej lovregulerede forhold m.v. med i vurderingen af det samlede materiale. 

 

Som undersøgelsesmetode er der valgt den dokumentariske metode, som kildeindsamlingsmetode. 

Undersøgelsesmetoden bygger på indsamling af allerede eksisterende materiale, herunder 

lovgivning, artikler og fagbøger.  

 

Kandidatafhandlingen er forsøgt disponeret så emnerne behandles i samme rækkefølge for både 

kommanditselskaber og partnerselskaber. Hvis der i emnerene er beskrivelser der er fælles for de to 

driftsformer, vil det bestræbes at beskrivelserne kun findes et sted i opgaven og der henvises dertil 

fra andre afsnit i kandidatafhandlingen.  
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3. Erhvervsaktivitet i Danmark  

3.1. Indledning 

Kapitlet indgår i kandidatafhandlingen for at skabe overblik over de mulige 

virksomhedskonstruktioner hvis man vil drive virksomhed og for at vise hvor virksomhedsformen 

partnerselskab hører til blandt de andre virksomhedsformer. 

3.2. Registreringspligt 

Hvis man vil drive erhvervsaktivitet(virksomhed) i Danmark, skal det registreres af de offentlige 

myndigheder. Det er Erhvervsstyrelsen der står for denne registrering og hver virksomhed tildeles et 

CVR-nummer. CVR-nummeret er virksomheden svar på personers CPR-nummer. De registrerede 

oplysninger er tilgængelige for alle på www.cvr.dk.  

3.3. Driftsformer 

I den danske lovgivning stilles der forskellige driftsformer til rådighed for den erhvervsaktivitet 

man ønsker at udføre. 

 

Selskabsloven tilbyder: 

• Aktieselskab (A/S) – § 5, 1 

• Anpartsselskab (ApS) – § 5, 2 

• Iværksætterselskab (IVS) § 5 nr. 13 og §§ 357a (fra 1. januar 2014) 

• Partnerselskab (P/S) – § 5 nr. 21 og §§ 358 

 

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder tilbyder: 

• Interessentselskab - § 2, stk. 1 

• Kommanditselskaber - § 2, stk. 2 

• Virksomhed med begrænset ansvar - § 3 

• Andelsselskab - § 4  

• Enkeltmandsvirksomhed - § 1, stk. 2 

 

Søfartsloven tilbyder: 

• Partsrederi - § 101 
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3.3.1. Aktieselskab (A/S) 

Aktieselskabet er karakteriseret ved at være et kapitalselskab, hvor indskudskapitalen er opdelt i 

aktier.  

Minimumskapital: kr. 500.000.  

Kapitalejeren/aktionæren hæfter udelukkende med den indskudte kapital. 

Aktier kan udbydes til offentligheden. 

Selskabet er en juridisk person. 

Selskabet er skattepligtigt. 

 

3.3.2. Anpartsselskab (ApS) 

Anpartsselskabet er karakteriseret ved at være et kapitalselskab, hvor indskudskapitalen er opdelt i 

anparter.  

Minimumskapital: kr. 80.000 (kr. 50.000. fra 1/1 2014) 

Kapitalejeren/anpartshaveren hæfter udelukkende med den indskudte kapital. 

Anparterne kan ikke udbydes til offentligheden. 

Selskabet er en juridisk person. 

Selskabet er skattepligtigt. 

 

3.3.3. Iværksætterselskab (IVS) 

Ny selskabsform fra 1. januar 2014. 

Iværksætterselskabet er karakteriseret ved at være et kapitalselskab, hvor indskudskapitalen er 

opdelt i anparter.  

Minimumskapital: kr. 1, men 25 % af overskud skal henlægges indtil kapitalen når kr. 50.000. 

Kapitalejeren/anpartshaveren hæfter udelukkende med den indskudte kapital. 

Anparterne kan ikke udbydes til offentligheden. 

Selskabet er en juridisk person. 

Selskabet er skattepligtigt. 
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3.3.4. Partnerselskab (P/S) 

Partnerselskabet er karakteriseret ved: 

• To former for selskabsdeltagere og mindst en af hver 

o Komplementar  

o Kommanditaktionær 

• Komplementaren hæfter personligt og ubegrænset samt solidarisk hvis der er flere 

komplementarer. 

• Kommanditaktionæren indskyder en kapital fordelt på aktier. 

• Kommanditaktionæren hæfter udelukkende med den kapital, der er indskudt i selskabet. 

Minimumskapital: kr. 500.000. 

Selskabet er en juridisk person. 

Selskabet er skattetransparent.  

Selskabet er et personselskab. 

 

3.3.5. Interessentskab 

Interessentskabet er karakteriseret ved at have flere deltagere, der alle hæfter personligt, ubegrænset 

og solidarisk. 

Minimumskapital: ingen krav. 

Selskabet er en juridisk person. 

Selskabet er skattetransparent. 

Selskabet er et personselskab. 

 

3.3.6. Kommanditselskab 

Kommanditselskabet er karakteriseret ved: 

• To former for selskabsdeltagere og mindst en af hver 

o Komplementar  

o Kommanditaktionær 

• Komplementaren hæfter personligt og ubegrænset samt solidarisk, hvis der er flere 

komplementarer. 

• Kommanditisten en indskyder en kapital fordelt på aktier. 

• Kommanditisten hæfter udelukkende med den kapital, der er indskudt i selskabet. 
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Minimumskapital: intet krav til størrelsen. 

Selskabet er en juridisk person. 

Selskabet er skattetransparent. 

Selskabet er et personselskab. 

 

3.3.7. Virksomhed med begrænset ansvar 

En virksomhed med begrænset ansvar er karakteriseret ved: 

• Ingen af deltagerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk. 

• Deltagerne har ingen stemmeret. 

• Der udloddes ikke udbytte i forhold til den indskudte kapital. 

• Deltagerantallet skal kunne variere. 

Selskabet er en juridisk person. 

Selskabet er skattepligtigt. 

 

3.3.8. Andelsselskab 

Andelsselskabet karakteriseres ved: 

• At være et interessentskab, kommanditselskab eller virksomhed med begrænset ansvar. 

• At deltagerne enten er leverandører til eller aftagere fra andelsselskabet. 

• Virksomhedens afkast fordels blandt deltagerne ud fra deres omsætning med andelsselskabet 

. 

Selskabet er en juridisk person. 

Selskabet er skattepligtigt.  

 

3.3.9. Enkeltmandsvirksomhed 

Enkeltmandsvirksomhed er karakteriseret ved ikke være interessentskab, kommanditselskab, 

virksomhed med begrænset ansvar eller andelsselskab og samtidig udøve erhvervsdrift i en eller 

anden form1. 

 

                                                 
1 LEV § 1, stk. 3 
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Enkeltmandsvirksomhed drives af en fysik person, som hæfter personligt og ubegrænset. Personen 

er den juridiske enhed og skatteobjektet.  

 

3.3.10. Partsrederi 

Partsrederiet er karakteriseret ved: 

• Kan kun anvendes ved skibsdrift. 

• Deltagerne hæfter kun i forhold til deres andel i skibet for partsrederiets forpligtigelser. 

Selskabet er en juridisk person. 

Selskabet er skattetransparent. 

 

Ud fra ovenstående kan de forskellige driftsformer sætte op på følgende måde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 egen tilvirkning 
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4. Kommanditselskaber 

4.1. Historik 

Selskabskonstruktioner er kendt langt tilbage i tid. Der er dog noget uenighed om hvor langt tilbage 

kommanditselskaber kan dateres. Ifølge dr. Jur. Inger Dübeck findes der i de romerske retskilder 

selskabskonstruktioner, dog ikke konstruktioner med begrænset økonomisk ansvar som kan 

sammenlignes med vore dages kommanditselskaber2. Kristian Sindballe er dog af den opfattelse at 

den selskabskonstruktion som romerne kaldte ”forpagterselskaber” kan sammenlignes med 

kommanditselskaber3. 

 

I 1807 indførtes i Frankrig Code de commerce, som arbejder med 3 selskabstyper: 

Interessentskaber, Aktieselskaber og Kommanditselskaber4 

 

Her en kort gennemgang af kommanditselskabets danske historie: 

1963 

Kommanditselskaber overgår fra at være selvstændige skattesubjekter til at være skattetransparente. 

Kommanditselskaberne havde været selvstændige skattesubjekter siden 19125.   

1989 

Der indføres en fradragsbegrænsning af underskud fra passiv selskabsdeltagelse6. Det rammer 

”publikumskommanditselskaberne” som var kendetegnet ved at have op til flere tusinde deltagere. 

Indgrebet gør at det kun er indkomst, herunder underskud, fra kommanditselskaber med maksimalt 

10 passive deltagere, kommanditister, der kan fradrages i den personlige indkomst. Samtidig 

indføres der en fradragskonto, der begrænser hvor meget underskud den enkelte kommanditist kan 

fradrage. Fradragskontoen starter med samme beløb som kommanditisten har tegnet sig for af 

kapital7. 

Generel udvikling 

                                                 
2 Lovgivning om kommanditselskaber, side 123 
3 Dansk Selskabsret III side 9 
4 Introduktion til dansk selskabsret I side 29 
5 Introduktion til dansk selskabsret I side 30 
6 Lov om indkomstskat for personer m.v. § 4 nr. 9 
7 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1921976&chk=208670  
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Gennem tiden har kommanditselskabet udviklet sig, eller sagt på en anden måde - brugen af 

kommanditselskabet har udviklet sig. Selskabsdeltagerne, komplementaren og kommanditisten, har 

ændret karakter, uden at der er blevet ændret på deres forhold af betydning. 

Komplementaren var oprindeligt den der havde forretningsideen, men ikke havde pengene til at 

udføre den. Derfor indbød komplementaren, kommanditister til at investere mod at få et afkast. 

Afkastet var kommanditselskabets overskud efter at komplementaren var blevet aflønnet. 

Komplementaren blev aflønnet for den personlige og ubegrænsede hæftelse8. Det er det som Noe 

Munck kalder ”det klassiske kommanditselskab”9. 

I 1960’erne og frem til i dag har der været en tendens til at de projekter, som kommanditselskaber 

beskæftigede sig med, havde en høj risiko. En risiko som personer, der havde brug for 

skattefradrag, var villige til at tage, mod at påtage sig en hæftelse og modtage et fradrag, altså at 

blive kommanditister. Komplementaren var der som sådan ikke nogen der var interesseret i, i det 

der lå den ubegrænsede hæftelse. Denne rolle måtte udbyderne påtage sig og den blev løst ved at 

indsætte kapitalselskaber som komplementarer. Senere hen blev det kommanditisterne der som en 

del af deres investering i kommanditselskaberne også måtte investere i komplementarselskabet, 

sikkert fordi mange kommanditselskaber ikke opnåede den virksomhedsdrift der var håbet på og 

dermed gik konkurs, med efterfølgende hæftelse fra komplementarselskaberne til følge. Noe Munck 

kalder denne form for kommanditselskab for ”skattekommanditselskabet”10. 

”Skattekommanditselskaberne” er yderligere delt op i ”publikumskommanditselskaberne” og ”10-

mandsselskaberne” som følge af anpartsindgrebet i 1989. 

4.2. Lovregulering 

Kommanditselskaber er defineret og reguleret i Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2 

stk. 2: 

” Ved et kommanditselskab forstås en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, komplementarerne, 

hæfter personligt, uden begrænsning, og hvis der er flere, solidarisk for virksomhedens 

forpligtelser, mens en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for virksomhedens 

forpligtelser. For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. juni 1996, skal de fuldt ansvarlige 

deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.” 

                                                 
8 Administrativ praksis vedrørende kommanditselskaber, Revision og Regnskabsvæsen nr. 4, 1999 side 17  
9 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 100 
10 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 100 
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Kommanditselskaberne er ikke yderligere reguleret i dansk lovgivning end ovenstående paragraf i 

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder11. Der er dog i 1981 lavet en betænkning12 til 

Lovgivning om kommanditselskaber, men det blev ved udkastet til loven. 

 

Men på grundlag af domspraksis samt almindelige selskabsretslige og obligationsretslige 

principper, er der efterhånden dannet et sæt af deklaratoriske regler for kommanditselskaber13. 

 

Specielt i ”publikumskommanditselskaberne” har der været en tendens til at lægge sig op af den 

aktieselskabsmæssige lovgivning, men aktieselskabsloven kan ikke anvendes analogt, da valget af 

selskabsformen kommanditselskab er et fravalg af selskabsformen aktieselskab. Forstået på den 

måde at man ikke må tage selskabsloven og trække ned over en selskabskonstruktion, som ikke 

anvender selskabsloven i sin helhed.14 

4.3. Erhvervsbegrænsninger 

I dansk lovgivning er der en række erhverv der har begrænset deres muligheder for anvendelse af 

forskellige driftsformer, specielt kommanditselskab er en driftsform som har begrænset sin 

anvendelse.  

Følgende erhverv må bl.a. ikke anvende kommanditselskabsformen15: 

• Taxikørsel 

• Bank og realkredit 

• Forsikringsvirksomhed 

• Advokat 

• Revisor 

• Ejendomsformidling 

• Erhvervsfiskere 

• Landbrug 

• Læge 

• Tandlæge 

                                                 
11 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, side 160 og Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, side 102 
12 Betænkning nr. 937 om lovgivning om kommanditselskaber 
13 Dansk Selskabsret 3 – interessentskaber side 40 
14 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, side 162 og Interessentskaber og konsortier side 26 
15 Partnerselskaber side 20 - 22 
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4.4. Selskabsdeltagerne 

Kommanditselskabet er dermed defineret ved at to forskellige selskabsdeltagere16. 

1. Komplementaren 

2. Kommanditisten 

 

Komplementaren er karakteriseret ved at hæfte personligt og uden begrænsning17. Hvis der er flere 

komplementarer hæfter de solidarisk. 

 

Kommanditisten er karakteriseret ved at hæfte begrænset18. Den begrænsede hæftelse begrænser sig 

til den kapital, som kommanditisten har forpligtiget sig til at indskyde i kommanditselskabet. 

 

Kommanditselskabet vil som minimum have følgende konstruktion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 egen tilvirkning 

4.4.1. Komplementaren 

4.4.1.1. Hæftelsen 

Komplementaren hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk19. 

 

                                                 
16 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2 stk. 2 
17 Interessentskaber og konsortier side 26 
18 Interessentskaber og konsortier side 26 
19 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2 stk. 2 
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Den personlige hæftelse betyder at det er hele komplementarens formue der hæftes med. Altså kan 

komplementaren risikere at miste alt hvis kommanditselskabet ikke kan betale sine forpligtigelser. 

 

Den ubegrænsede hæftelse betyder at det er for alle kommanditselskabets forpligtigelser, som 

komplementaren hæfter for. Altså for al den gæld der måtte være i kommanditselskabet. 

 

Den solidariske hæftelse betyder at alle komplementarer hæfter for al gælden i 

kommanditselskabet20. Den solidariske hæftelse er kun aktuel, hvis der er flere komplementarer i 

kommanditselskabet. En kreditor er dermed ikke begrænset eller forpligtiget til at opdele et krav 

mod kommanditselskabet, hvis kreditor vil forsøge at hente pengene hos komplementarerne. 

Kreditor kan søge sit krav fyldestgjort hos alle komplementarer samtidig, men kan selvfølgelig kun 

få betaling en gang. På trods af den ubegrænsede hæftelse fra komplementarens side må kreditor 

være forpligtiget til at søge sit krav indfriet af selve kommanditselskabet inden det søges indfriet af 

komplementaren21. 

 

En komplementar der har fyldestgjort et krav fra en kreditor i et kommanditselskab med flere 

komplementarer, har et regreskrav mod de øvrige komplementarer22. 

4.4.1.2. Valg af driftsform 

Der er ingen begrænsning for hvem der kan blive komplementar, så længe der er tale om en fysisk 

eller juridisk person. Den samme fysiske eller juridiske person kan ikke være både komplementar 

og enekommanditist23, da det ikke ville give nogen mening at vedkommende både ville hæfte 

begrænset og ubegrænset. 

Erhvervsstyrelsen nægtede i 1996 at registrere et kommanditselskab med den begrundelse at 

komplementaren og kommanditisten var den samme. Det drejede sig om Danish Prime, som ville 

stifte et kommanditselskab med sig selv som kommanditist og med et A/S, der var 100 % ejet af 

Danish Prime, som komplementar. Erhvervsankenævnet afgjorde at Erhvervsstyrelsen skulle 

                                                 
20 Dansk Selskabsret 3 – Interessenter side 447 
21 Kommanditisterne og komplementarerne – K/S´et i praksis, Revision og Regnskabsvæsen nr. 4, 2013 side 46 
22 Dansk Selskabsret 3 – Interessenter side 761-762 
23 Partnerselskaber side 44-46 
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registrere kommanditselskabet, da Danish Prime og det A/S, de havde stiftet til brug for 

komplementaren, ikke var samme juridiske person24.  

Illustration af Danish Prime ejerskab af et kommanditselskab: 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 egen tilvirkning 

Som beskrevet tidligere kan der være flere komplementarer og flere kommanditister og hvis der er 

flere kommanditister skulle der som sådan ikke være noget til hinder for at komplementaren også 

var kommanditist.  

Hvorfor der skal være flere kommanditister før komplementaren også kan være kommanditist 

skyldes hovedsageligt hæftelsesforholdene, men også beskatningsforholdene.  

Kommanditisterne beskattes af kommanditselskabets overskud i forhold til deres ejerandel/hæftelse 

og hæfter begrænset, mens komplementaren som tidligere beskrevet hæfter ubegrænset, men ikke 

bliver beskattet af kommanditselskabets overskud, da komplementaren ikke ejer noget af 

kommanditselskabet. Hvis komplementaren ejede hele kommanditselskabet, altså hæftede for 

indskudskapitalen og dermed var kommanditist og samtidig var komplementar, så ville 

komplementaren blive beskattet af 100 % af kommanditselskabets overskud og samtidig hæfte for 

al kommanditselskabets gæld og dermed ville det kunne sidestilles med en enkeltmandsvirksomhed 

eller et A/S, afhængig af hvem komplementaren er.  

                                                 
24 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4302 – afgørelsen  
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Hvis derimod der er flere kommanditister, så vil komplementaren kun blive beskattet af en del af 

kommanditselskabets overskud og stadig hæfte ubegrænset. Dermed kan komplementarens forhold 

ikke sidestilles med en enkeltmandsvirksomhed eller et A/S. 

 

Cand.merc.jur. Mads Berg mener at der kan argumenteres for at selve kommanditselskabet kan 

være helt eller delvis ejer af komplementaren, hvis komplementaren altså er et selskab. Argumentet 

skulle være at det er to forskellige juridiske enheder og at det ikke strider med Lov om visse 

erhvervsdrivende virksomheder § 2 stk. 225.  

David Schjelde og Henrik Guldhammer Nielsen er af en anden opfattelse. De mener at formuerne i 

kommanditselskabet og komplementarselskabet skal holdes adskilt og dermed må 

kommanditselskabet ikke eje andele af komplementarselskabet26. Erik Hørlyck skriver at 

”Komplementaren skal hæfte med sin egen formue. Heraf følger, at komplementarens formue og 

kommanditselskabets formue ikke må sammenblandes, eksempelvis således, at kommanditselskabet 

erhverver aktierne eller anparterne i et komplementarselskab.”27 

 

I og med at komplementaren hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk og det samtidig er muligt 

at anvende alle driftsformer for virksomhed til den virksomhed, som skal være komplementar, er 

det oplagt at vælge en driftsform med en begrænset hæftelse. 

Typisk vil et ApS være det foretrukne valg til en komplementar, da hæftelsen begrænser sig til kr. 

50.00028 og dermed begrænse et eventuelt tab i tilfælde af at kommanditselskabet ikke kan betale 

sine forpligtigelser.  

Den nye selskabsform Iværksætterselskab, se 3.3.3. Iværksætterselskab (IVS), der kan oprettes fra 

1. januar 2014, ser ud til at kunne erstatte ApS’erne som foretrukne komplementarselskaber i og 

med at minimumskapitalen, der skal indbetales er kr. 1,00 med ApS’s kr. 50.000, men det vil tiden 

vise. 

                                                 
25 Kommanditisterne og komplementarerne – K/S´et i praksis, Revision og Regnskabsvæsen nr. 4, 2013 side 44 
26 Kommanditselskabet – societas obsoleta side 37  
27 Interessentskaber og konsortier side 27 
28 Selskabsloven § 4, stk. 2 
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4.4.1.3. Forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser 

I henhold til Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 2 sidste punktum, skal de fuldt 

ansvarlige deltagere i kommanditselskabet have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. De 

fuldt ansvarlige deltagere er komplementarerne. 

Man kan sige at lovteksten lægger op til meget åbne betragtninger af hvad forvaltningsmæssige og 

økonomiske beføjelser er.  

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug for partnerselskaber29 hvor det fremgår 

hvilke beføjelser, der kunne tildeles komplementaren i forbindelse med oprettelsen af 

partnerselskaber. Da kommanditselskaber og partnerselskaber begge er reguleret af Lov om visse 

erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 2 sidste punktum, kan denne vejledning anvendes på begge 

selskabstyper. 

Komplementaren skal have de forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser som modsvar til den 

ubegrænsede hæftelse der stilles som komplementar. Specielt de økonomiske beføjelser synes at 

have betydning når der skeles til Erhvervsministeriets administrative praksis30. Komplementaren 

skal have en reel betaling for den risiko der løbes ved den ubegrænsede hæftelse og det engagement 

der stilles over for kommanditselskabet, set i forhold til kommanditisternes begrænsede hæftelse og 

som hovedregel passive deltagelse. 

4.4.1.3.1. Forvaltningsmæssige beføjelser 

I bemærkningerne til loven står der ”Af forvaltningsmæssige beføjelser kan der f.eks. være tale om 

deltagelse i den daglige ledelse, tegningsret eller en vetoret over beslutninger, der er af væsentlig 

betydning for komplementarernes personlige hæftelse”31. 

 

Af artiklen ”Administrativ praksis vedrørende kommanditselskaber” i Revision og Regnskabsvæsen 

nr. 4, 199932 fremgår følgende liste som skulle være Erhvervsstyrelsens praksis på området på 

tidspunktet for artiklen. 

” 

1. Komplementaren har tegningsret i selskabet 

                                                 
29 Vejledning om Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) 
30 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/paragraf173_8  
31 Administrativ praksis vedrørende kommanditselskaber, Revision og Regnskabsvæsen nr. 4, 1999 side 22 
32 Administrativ praksis vedrørende kommanditselskaber, Revision og Regnskabsvæsen nr. 4, 1999 Side 23 
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2. Komplementaren varetager den daglige ledelse af selskabet 

3. Komplementaren er udpeget som administrator i selskabet 

4. Komplementaren er repræsenteret i selskabets bestyrelse med et antal medlemmer, evt. 

formanden 

5. Komplementaren har vetoret overfor ændringer af selskabets vedtægter – eller ændring kan 

kun foretages af komplementaren 

6. Komplementaren har vetoret overfor større/væsentlige beslutninger i selskabet” 

 

 

I Vejledning om Partnerselskaber33 findes nedenstående liste: 

• Komplementaren er repræsenteret i selskabets ledelsesorgan med et antal medlemmer, evt. 

formanden 

• Komplementaren har vetoret overfor ændring af selskabets vedtægter - eller ændring kan 

kun foretages med komplementarens godkendelse 

• Komplementaren har vetoret overfor større/væsentlige beslutninger i selskabet 

• Komplementaren indgår i selskabets tegningsregel 

 

Noe Munck har i ”Valg af selskabsform & omstruktureringer af selskaber” ud over ovenstående 

følgende forvaltningsmæssige beføjelser, der skulle kunne opfylde kravet34: 

• Vetoret over for valget af medlemmer til bestyrelsen eller tilsynsrådet 

• Vetoret over for ansættelsen af den af bestyrelsen/tilsynsrådets foreslåede direktør 

• Deltagelse i den daglige ledelse 

• Tiltrædelse af visse beslutninger truffet af bestyrelsen 

 

Ovenstående punkter er ment som inspiration til hvilke forvaltningsmæssige beføjelser der kan 

tilbydes komplementaren for at hæfte personligt for kommanditselskabets gæld.  

 

Komplementarens tegningsret er ulovreguleret, ved at den ikke er indskrevet noget sted i den 

danske lovgivning se også beskrivelse i afsnit 4.6. Ledelsesform. Tegningsret for deltagere i 

personselskaber var indskrevet i firmalovene i 1862 og 1889, men ikke videreført efter deres 

                                                 
33 Erhvervsstyrelsen oktober 2010 s.4 
34 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber s. 281 
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afskaffelse35. En komplementars tegningsret svarer til en interessents tegningsret, der er nemlig ikke 

den store forskel på interessentens og komplementarens hæftelsesforhold, som begge hæfter 

personligt og ubegrænset. Denne personlige og ubegrænsede hæftelse gør at alle aftaler som 

komplementaren indgår på vegne af selskabet kan falde direkte tilbage på komplementaren selv36.  

 

På kommanditselskaber, der er registreringspligtige, se 4.8. Registrering, registrerer 

Erhvervsstyrelsen tegningsretter37. Eventuelle efterfølgende ændringer af tegningsretter skal 

ligeledes rettes i Erhvervsstyrelsen, da de ellers ikke kan gøres gældende over for tredjemand der er 

i god tro. 

4.4.1.3.2. Økonomiske beføjelser 

I bemærkningerne til loven står der ”Af økonomiske beføjelser kan der være tale om at 

komplementarerne f.eks. har andel i overskud, tab, formue og likvidationsprovenu, eller en 

forrentning af et evt. indskud.”38. 

 

Af artiklen ”Administrativ praksis vedrørende kommanditselskaber” i Revision og Regnskabsvæsen 

nr. 4, 199939 fremgår følgende liste, som skulle være Erhvervsstyrelsens praksis på området på 

tidspunktet for artiklen, samme liste fremgår af Vejledning om Partnerselskaber40. 

” 

1. Komplementaren er tillagt en rimelig andel i kommanditselskabets overskud eller af 

bruttoindtægter 

2. Komplementaren er tillagt en rimelig andel i kommanditselskabets likvidationsprovenu – 

eller af indtægt ved salg af selskabets aktiver 

3. Komplementaren modtager forrentning af indskud/egenkapital i kommanditselskabet 

4. Komplementaren modtager forrentning af komplementarens egenkapital, som kompensation 

for den personlige og ubegrænsede hæftelse 

5. Komplementaren har foretaget kommanditistindskud af en rimelig størrelse” 

 

                                                 
35 Dansk Selskabsret 3 – interessentskaber side 408 
36 Dansk Selskabsret 3 – interessentskaber side 407 om interessenters tegningsret og hæftelse  
37 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 171 
38 Administrativ praksis vedrørende kommanditselskaber, Revision og Regnskabsvæsen nr. 4, 1999 side 22 
39 Administrativ praksis vedrørende kommanditselskaber, Revision og Regnskabsvæsen nr. 4, 1999 Side 23 
40 Erhvervsstyrelsen oktober 2010 s.4-5 
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Noe Munck henviser i ”Valg af selskabsform & omstruktureringer af selskaber” til ovenstående 

vejledning41, men uddyber dog at det fjerde punkt må omhandle komplementarer der er aktie- eller 

anpartsselskaber eller s.m.b.a., da disse selskaber kan tabe deres egenkapital i tilfælde af 

partnerselskabets konkurs. 

 

Det femte punkt i ovenstående lister synes at stride mod Lov om visse erhvervsdrivende 

virksomheder § 2 stk. 2 om at komplementaren skal have økonomiske beføjelser, hvilket også 

bekræftes i artiklen ”Administrativ praksis vedrørende kommanditselskaber”42 hvor det fremgår at: 

”I den konkrete sag valgte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at stille krav om, at komplementaren, når 

denne ingen øvrige økonomiske beføjelser havde i selskabet og optrådte som kommanditist, i sin 

egenskab af kommanditist mindst skulle tegne for et beløb svarende til lovens kapitalkrav i henhold 

til den selskabsform, komplementarselskabet har.” 

 

Her accepterer Erhvervsstyrelsen egentlig at kommanditselskabet omgår loven, men stiller så et 

skærpet krav til komplementarselskabets ejerandel af kommanditselskabet. 

 

Cand.merc.jur Mads Bang går lidt mere i dybden med hvad der skal til for at opfylde Lov om visse 

erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 2 sidste punktum krav om økonomiske beføjelser til 

komplementaren i hans artikel i Revision og Regnskabsvæsen43. Her argumenterer han for at man 

nærmest kan sidestille komplementaren med andre sikkerhedsstillere i den finansielle verden og 

dermed ved at se på hvilken sikkerhed(hæftelse) komplementaren faktisk stiller, kan udregne 

hvilket honorar/betaling komplementaren skal have. Komplementarens hæftelse kan være afhængig 

af mange forhold, f. eks.: 

• K/S’et formue og drift 

• Den tegnede kapital 

• Resthæftelsen 

                                                 
41 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber s.281 
42 Administrativ praksis vedrørende kommanditselskaber, Revision og Regnskabsvæsen nr. 4, 1999 Side 24 
43 Kommanditisterne og komplementarerne – K/S´et i praksis, Revision og Regnskabsvæsen nr. 4, 2013 side 49 
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4.4.2. Kommanditisten 

4.4.2.1. Hæftelsen 

Kommanditisten hæfter begrænset og alene for den kapital som kommanditisten har tegnet sig for. 

Den kapital kommanditisten tegner sig for er kommanditistens ejerandel af kommanditistselskabet. 

Der findes ingen krav om hvor meget af den tegnede kapital, kommanditisten skal indbetale. 

Differencen mellem den tegnede kapital og den indbetalte kapital kaldes resthæftelsen. 

Kommanditselskabet kan indkalde resthæftelsen hos kommanditisterne og skal indkalde lige store 

dele hos alle kommanditister44. Alt andet vil være et brud på den selskabsretslige 

lighedsgrundsætning. 

Teoretisk kan kommanditisten ikke komme til at indbetale mere end det kommanditisten har tegnet 

sig for, men som Mads Berg skriver45, så kan kommanditisterne i praksis godt blive mødt af krav 

om at indbetale beløb ud over deres hæftelse eller tegne yderligere kapital i et forsøg på at redde de 

værdier, der ligger i kommanditselskabet. 

4.4.2.2. Valg af driftsform 

Der er ingen begrænsning i hvem der kan blive kommanditist, så længe der er tale om et 

selvstændigt retssubjekt. 

Kommanditisten kan dermed være alle de konstruktioner, som kan drive erhvervsaktivitet i 

Danmark, jf. afsnit 3.3. Driftsformer.  

Da kommanditisten hæfter begrænset er det ikke lige så vigtigt for kommanditisten hvilken 

driftsform denne vælger, set i forhold til komplementaren, der har den personlige, ubegrænsede og 

solidariske hæftelse. Overvejelsen skal nok mere gå på hvordan kommanditisten bliver beskattet af 

resultatet af kommanditselskabet. 

                                                 
44 Selskabsformerne – Lærebog i selskabsret side. 169 
45 Kommanditisterne og komplementarerne – K/S´et i praksis, Revision og Regnskabsvæsen nr. 4, 2013 side 46 
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4.5. Stiftelse/Vedtægter 

4.5.1. Formkrav/kontraktfrihed 

Et kommanditselskab stiftes ved at komplementar og kommanditist laver en aftale46. Der er ingen 

formkrav til aftalen, men den vil normalt formaliseres via en selskabskontrakt/stiftelsesdokument 

og/eller et sæt vedtægter47.  

Inden for personselskaberne er der en kontraktfrihed, som betyder at der stort set ikke er nogen 

begrænsninger for hvad der kan aftales48, så længe almindelig aftaleret og retsprincipper 

overholdes49. Aftalefriheden gælder ikke forholdet til omverdenen, men kun de interne forhold, som 

for eksempel et ændret hæftelsesforhold i forhold til normalen for den selskabsform man har valgt. 

Hvorfor det kun er de interne forhold der kan aftales frit, skyldes at forholdet til omverdenen mere 

eller mindre ligger i den selskabsform man har valgt og omverdenen via den valgte selskabsform 

har et billede af hvordan kapital- og hæftelsesforhold er50. 

4.5.2. Anbefalet indhold 

Men når man ser på Lov om erhvervsdrivende virksomheder, som regulerer kommanditselskaberne, 

står der i § 2 stk. 2 ” For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. juni 1996, skal de fuldt 

ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser”  

Disse forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, der skal tillægges komplementaren er oplagte 

at indarbejde i vedtægterne. Beføjelserne må ikke være pro forma og skal derfor være sikret i en 

vedtægtsbestemmelse eller anden aftale med komplementaren51. 

Oplysninger om at komplementaren kan udskiftes ser også ud til at være gode at have i 

vedtægterne. Erhvervsankenævnet har i mindst en sag afgjort at et kommanditselskab ikke kunne 

registreres i Erhvervsstyrelsen, da kommanditselskabet på tidspunktet for registreringen stod uden 

komplementar og vedtægterne ikke indeholdt oplysninger om at denne kunne udskiftes52. 

Anmodningen om registrering af kommanditselskabet var indsendt før selskabet stod uden 

                                                 
46 Dansk Selskabsret I side 171 
47 Selskabsformerne – Lærebog i selskabsret, side 162 
48 Partsrederier er dog undtaget – Se Valg af selskabsform og omstrukturering af selskaber side 539, note 29 
49 Valg af selskabsform og omstrukturering af selskaber side 539 og 540 
50 Valg af selskabsform og omstrukturering af selskaber side 540 
51 Selskabsformerne – Lærebog i selskabsret, side 168 – der henviser til Werlauff, Selskabsret side 74 
52 http://www.erhvervsankenaevnet.dk/sw72344.asp?kendelse=96100454.asp – kendt som K/S Tønder 
Erhvervscentersagen, under jr.nr. 96-74.245 og nu registreret som klagesag jr.nr. 96-100.454 
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komplementar, men først registreret efter at komplementaren var erklæret konkurs. 

Kommanditselskabet forsøgte at anmelde den nye komplementar næsten 6 måneder efter den 

oprindelige komplementar var erklæret konkurs. 

Det er korrekt at kommanditselskabet ikke kan registreres som et kommanditselskab uden en 

komplementar, da selskabet dermed ikke overholder definitionen af et kommanditselskab, se 3.3.6. 

Kommanditselskab. Hvorvidt om der i vedtægterne skal fremgå at komplementaren kan udskiftes er 

stadig lidt uklart, da ovennævnte sag ikke kun er spørgsmålet om vedtægterne, men også er 

spørgsmålet om der blev indsat en ny komplementar hurtigt nok.    

Traditionelt har der været grænser for hvor tæt en ulovreguleret selskabsform som 

kommanditselskab kunne lægges sig op af en lovreguleret selskabsform som for eksempel et A/S , 

ApS eller P/S. Men Erhvervsankenævnet afgjorde i en sag om 4 kommanditselskaber at de skulle 

registreres som kommanditselskaber, selvom de i deres vedtægter m.v. mindede meget om et 

aktieselskab med en fast selskabskapital og en bestyrelse m.v. og derfor p.g.a. konstruktionen med 

komplementaren kunne opfattes som et partnerselskab der er omfattet af selskabsloven53. 

Hovedargumentationen for at de 4 selskaber skulle registreres som kommanditselskaber og ikke 

kommanditaktieselskaber var at selskabernes kapital var opdelt på anparter og ikke aktier. 

4.6. Ledelsesform 

Der er ingen lovregulering omkring hvilken form for ledelse kommanditselskaber skal have. 

Selskabsdeltagerene/stifterne har aftalefrihed til at vælge den måde de mener kommanditselskabet 

bedst ledes på. 

 

I den juridiske teori omkring ledelsen af kommanditselskaber er der en udbredt holdning til at 

komplementarens ubegrænsede og personlige hæftelse udløser en deklaratorisk ret til at lede 

kommanditselskabet og hvis der er flere komplementarer, så i forening54. Komplementarens 

ledelsesret kan være begrænset i selskabskontakten eller vedtægterne55. 

 

Teorien tillægger ikke kommanditisten nogen form for ledelsesret ud over hvis der skal tages 

beslutninger der går ud over komplementarens ledelsesret eller dispositioner, der falder uden for 

                                                 
53 http://www.erhvervsankenaevnet.dk/sw5334.asp - kendt som Stendyggesgård Svineproduktion K/S m.fl. 
54 Valg af selskabsform og omstrukturering af selskaber side 104, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 165, 
lovgivning om kommanditselskaber side 57 og Selskabsret side 84 
55 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 165 
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kommanditselskabets formål, her vil kommanditisterne have en mulig vetoret over for 

dispositionerne.  

 

Der er forfattere der mener at den juridiske teori giver komplementaren for vide beføjelser på 

grundlag af den ubegrænsede og personlige hæftelse. I ”Valg af selskabsform og omstrukturering af 

selskaber”56 tales der for at der ikke tages hensyn nok til kommanditisterne og deres indskud i 

kommanditselskabet. Kommanditisterne har trods alt en risiko via den kapital de har tegnet sig for 

og som de risikerer at miste, hvis kommanditselskabet ikke kan fortsætte sin drift. Forfatterne 

mener at det ville være naturligt at der i selskabskontrakten eller vedtægterne opstilles en regel om 

at komplementaren er pligtig til at forelægge visse dispositioner til kommanditisternes godkendelse.  

 

Hvis der af vedtægterne fremgår at der skal vælges en ledelse skal det foregå på selskabets 

generalforsamling. Ved valget af en ledelse, f. eks. en bestyrelse, tilsidesættes kommanditisternes 

vetoret. Bestyrelsens opgave er at varetage den overordnede og strategiske ledelse, mens der af 

bestyrelsen udpeges en direktion, der forestår den daglige ledelse. Denne ledelsesstruktur kommer 

fra selskabsloven57.  

 

Komplementaren kan via sine forvaltningsmæssige beføjelser have ret til at udpege et antal 

medlemmer til bestyrelsen og selv forestå den daglige ledelse, se 4.4.1.3.1. Forvaltningsmæssige 

beføjelser. Kommanditisternes indflydelse på kommanditselskabet er meget afhængig af de 

forvaltningsmæssige beføjelser, som komplementaren har. Der er eksempler på at komplementaren 

har ret til at udpege flertallet af bestyrelsens medlemmer58, som efterlader kommanditisternes 

bestyrelsesmedlemmer uden reel indflydelse. 

4.7. Kapitalforhold 

Der er ingen lovregulering af hvor meget kapital der skal være i et kommanditselskab. 

Kommanditistselskabets kapital tegnes af kommanditisterne og via deres tegning ejer en ideel andel 

af kommanditselskabet. 

 

                                                 
56 Valg af selskabsform og omstrukturering af selskaber side 104-105 
57 Selskabsloven § 111 
58 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 165 
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Det er stifterne af kommanditselskabet der afgører hvor meget kapital de mener selskabet har brug 

for og dermed vil have indbetalt. Men der kan være forskel på det som kommanditisterne indbetaler 

og det som de tegner sig for. Det resterende beløb kaldes resthæftelsen.  

 

Komplementarens rolle er kun at hæfte for kommanditselskabets gæld og har derfor ikke tegnet 

nogen kapital i kommanditselskabet. Komplementaren kan dog godt være kommanditist i 

kommanditselskabet samtidig med at være komplementar, dette kræver dog at der er mindst en 

yderligere kommanditist, se 4.4.1.2. Valg af driftsform. 

4.7.1. Resthæftelse 

Resthæftelsen kan kommanditselskabets ledelse bede om blive indbetalt, hvorefter alle 

kommanditister er forpligtet til at indbetale deres andel af den resthæftelse, der er blevet indkaldt59. 

Kommanditisterne hæfter ifølge den deklaratoriske hæftelsesordning indirekte med den kapital, som 

de har tegnet sig for, det vil sige at det kun er kommanditselskabets ledelse og eventuelt konkursbo, 

der kan kræve et eventuelt restindskud indbetalt. Men der er eksempler på at der i vedtægterne på 

nogle kommanditselskaber er indskrevet, at kommanditisternes hæftelse er direkte eller direkte, 

personlig og solidarisk. Sådanne ændrede hæftelser kan få betydning for kommanditisterne, da 

kommanditselskabets kreditorer kan hente deres tilgodehavender direkte hos kommanditisterne, så 

længe det ligger inde for den enkelte kommanditists resthæftelse. Hvis hæftelsen kun er direkte, 

skal kreditor hente ligelige andele af deres tilgodehavende hos hver kommanditist, men hvis 

hæftelsen er direkte og solidarisk, så kan kreditor hente tilgodehavendet hos en enkelt 

kommanditist, som så via regres må hente sit udlæg hos de andre kommanditister. 

 

Kommanditisternes resthæftelse kan transporteres til ekstern långiver, hvis det af vedtægterne i 

kommanditselskabet fremgår at det er muligt60. 

4.7.1.1. Forældelse  

I henhold til Lov om forældelse af fordringer, så forældes fordringer efter 3 år61, med mindre at der 

er udstedt et gældsbrev på fordringen62. Forældelsen afbrydes hvis skyldneren erkender sin 

forpligtigelse ved handling eller direkte tilkendegivelse63. 

                                                 
59 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 171-172 
60 Selskabsret side 87 
61 Forældelsesloven § 3 
62 Forældelsesloven § 5 
63 Forældelsesloven § 15 
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Kommanditisters resthæftelse er en fordring som kommanditselskabet har på kommanditisten64 og 

dermed omfattet af forældelsesloven. Fordringen er ikke et gældsbrev, da kommanditisternes 

tegning af kommanditistselskabsanparter kun er et udtryk for deres tilbud til kommanditselskabet 

om at tegne anparterne65, idet stifterne senere vil acceptere tilbuddet ved at underskrive 

stiftelsesdokumentet. 

 

Der har endnu ikke været sager omkring forældelse af kommanditisters resthæftelse, men der har 

været stor diskussion af hvad der skulle til for at afbryde den treårs forældelse, der er i henhold til 

loven. Der argumenteres for at deltagelse på generalforsamlingen og accept af udbytte er 

handlinger, der gør at kommanditisten via sine handling erkender sin forpligtigelse til at betale 

resthæftelsen og dermed afbryder forældelsesfristen66. 

 

Der ligger lovforslag fremme67, der udskyder begyndelsestidspunktet for forældelsen til den dato 

hvor selskabet indkalder resthæftelsen. Loven har en forslået ikrafttrædelse d. 1/1 2014.  

4.7.2. Kapitalnedsættelse 

Kapitalnedsættelse i et kommanditselskab er ikke lovreguleret i Danmark. Men 

kommanditselskaber kan godt nedsætte deres kapital og dermed kommanditisternes hæftelse. 

 

Kommanditisters hæftelse er personlig og selvfølgelig begrænset til det de har tegnet sig for, se 

Hæftelsen. 

 

I dansk ret er der ingen hjemmel til at frigøre en debitor fra en hæftelse uden kreditorens samtykke. 

Dette betyder at debitor kun kan få nedsat sin hæftelse ved accept fra kreditors side eller ved at 

indfri hæftelsen.  

 

Hvis et kommanditselskab nedsætter sin selskabskapital, frigøres kommanditisterne ikke automatisk 

for deres hæftelse over for kommanditselskabets kreditorer. De kreditorer, der er i 

kommanditselskabet frem til kapitalnedsættelsen, vil kunne fastholde den oprindelige hæftelse, 

                                                 
64 Nordisk tidsskrift for selskabsret nr. 2, 2011 side 50-51 
65 Nordisk tidsskrift for selskabsret nr. 2, 2011 side 47 (analogt kapitalselskaber) 
66 Nordisk tidsskrift for selskabsret nr. 2, 2011 side 52 (analogt side 49) 
67 Lovforslag L12 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L12/index.htm  
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mens kreditorer, der er kommet til efter kapitalnedsættelsen, har med den nye hæftelse at gøre. 

Kommanditisterne bliver dermed først frigivet for deres oprindelige hæftelse efterhånden som 

kommanditselskabets gamle kreditorer indfries.  

 

Sverige har lovfæstet området via den svenske lov om handelsbolag och enkla bolag kapitel 3 § 10, 

der omhandler kommanditselskaber. 

”10 § Nedsätts det belopp med vilket en kommanditdelägare svarar enligt 1 kap. 2 § på grund av 

överenskommelse mellan bolagsmännen, är nedsättningen utan verkan i fråga om förpliktelser vid 

vars tillkomst medkontrahenten varken kände till eller borde ha känt till nedsättningen.”68  

4.7.3. Handel 

Kommanditister kan overdrage sine andele i kommanditselskaber med mindre at vedtægter eller 

andet forbyder dette69.   

 

Andele med resthæftelse kan også overdrages, men her vil det normalt være sådan at overdragelsen 

skal godkendes af komplementaren, kommanditister og eventuel långiver, der har transport i 

resthæftelsen, idet en overdragelse indebærer et skyldnerskifte70. Selve overdragelsen af 

kapitalandelen frigør ikke overdrageren for sin hæftelse, men det vil accepten fra de andre 

selskabsdeltagere gøre. Spørgsmålet er om selskabets kreditorer også skal acceptere en overdragelse 

med resthæftelse, da deres sikkerhed for deres tilgodehavende eventuelt bliver dårligere. Men Lars 

Hedegaard Kristensen mener i ”Selskabsformerne – lærebog om selskabsret”, at kreditorerne 

principielt skal godkende en overdragelse for at frigøre overdrageren fra sin hæftelse, men samtidig 

mener han også, at i selskaber hvor kommanditisterne ikke er kendt for kreditorerne, kan 

kreditorernes godkendelse næppe kræves for at frigive overdrageren for sin hæftelse71.  

4.8. Registrering 

Kommanditselskaber skal som alle andre virksomheder i Danmark registreres som omtalt i 3.2. 

Registreringspligt. 

 

                                                 
68 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19801102-om-handelsbola_sfs-
1980-1102/#K3  
69 Interessentskaber og konsortier side 108-109 og Selskabsret side 90 
70 Interessentskaber og konsortier side 108-109 og Selskabsret side 90 og Dansk Selskabsret I side 179-180 
71 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 175 
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Kommanditselskaber skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, hvis kommanditselskabets 

komplementarer er et selskab med en begrænset hæftelse72, illustreret i Figur 4 på side nedenfor.  

Ligeledes skal kommanditselskaber hvis komplementarer er interessentskaber eller 

kommanditselskaber registreres, hvis interessenterne i interessentskabet er selskaber med begrænset 

hæftelse, illustreret i Figur 5 nedenfor eller komplementarerne i kommanditselskabet er selskaber 

med begrænset hæftelse73, illustreret i Figur 6 nedenfor. 

 

Illustrering af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 3 2. punktum 1. punkt: 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 kilde: Egen tilvirkning 

  

                                                 
72 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 3 2. punktum 1. punkt 
73 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 3 2. punktum 2. punkt 
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Illustrering af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 3 2. punktum 2. punkt om 

interessentskab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Kilde: Egen tilvirkning 

Illustrering af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 3 2. punktum 2. punkt om 

kommanditselskab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Kilde: Egen tilvirkning 

4.9. Retsevne 

Kommanditselskaber er ikke omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder kapitel 3 
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registreret for at opnå retsevne som juridisk person. Kommanditselskaber opnår som de øvrige 

personselskaber retsevne ved stiftelsen af selskabet, eller det tidspunkt som fremgår af 

stiftelsesdokumentet eller vedtægterne74. 

4.10. Omdannelse 

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse er der hjemmel til omdannelse af kommanditselskaber, 

men der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at kommanditselskaber kan anvende 

loven.  

 

Ved en lovændring nr. 252 af 28/4 1999 blev adgangen til at anvende loven begrænset, idet der i § 3 

blev indsat stk. 3, som fjernede anvendelsen af anpartsprojekter75.  

 

Begrænsningerne går på virksomheder, hvor ejeren ikke deltager i virksomheds drift i væsentligt 

omfang, samt76: 

• Virksomheden har mere end 10 deltagere 

• Virksomheden beskattes efter Ligningslovens § 8 K stk. 2 og der er mere end 2 ejere 

• Virksomheden beskæftiger sig med udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og 

skibe 

 

Lovændringen ramte anpartsprojekterne, men ikke selskabskonstruktionen kommanditselskaber 

som sådan.  

4.10.1. Konfusion 

Kommanditselskaber består som beskrevet i afsnit 4.4. Selskabsdeltagerne, af 2 forskellige 

selskabsdeltagere, nemlig komplementaren og kommanditisten. Hvis den ene selskabsdeltagertype 

forsvinder, ophører kommanditselskabet, da det ikke længere opfylder definitionen efter Lov om 

visse erhvervsdrivende virksomheder § 2 stk. 2. Kommanditselskabets tilbageværende deltager 

overtager selskabets formue ved universalsuccession77.  

 

                                                 
74 Dansk Selskabsret 3 – interessentskaber side 218-219 og Introduktion til dansk selskabsret I side 18-19 
75 Skattefri Virksomhedsomdannelse side 133 
76 Skattefri virksomhedsomdannelse side 21-22 
77 Partnerselskaber s 32 og Personselskaberne: Kommanditselskaber, INSPI 2004 nr. 11, side 37 
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Såfremt komplementaren udtræder overgår kommanditisterne til at drive et I/S78 og hvis 

kommanditselskabets komplementar overtager alle kommanditistanparterne, vil 

kommanditselskabet overgå til den driftsform, som komplementaren nu har79. 

4.11. Skat 

Kommanditselskaber er ikke et selvstændigt skatteobjekt, i det de ikke er omfattet af 

selskabsskattelovens § 1 stk. 1. Konsekvensen er at det er kommanditselskabets deltagere, der 

beskattes i stedet for selskabet. Dette kaldes skattemæssig transparens80. 

4.12. Regnskabsaflæggelse   

Kommanditselskaber er omfattet af Årsregnskabsloven, hvis kommanditselskabets komplementar er 

et81: 

1. Aktieselskab 

2. Partnerselskab 

3. Anpartsselskab 

4. Interessentskab – hvis interessenter alle er omfattet af ovenstående 1 – 3 

5. Kommanditselskab – hvis komplementar er omfattet af ovenstående 1 – 3 

Dog kan kommanditselskaber i henhold i Årsregnskabslovens § 5 undlade at aflægge årsrapport og 

indsende en undtagelseserklæring82 i stedet hvis83: 

• Dets regnskab indgår i et koncernregnskab84 

• Dets regnskab indgår i komplementarens årsrapport og komplementaren har hjemsted i 

Danmark85 

• Dets regnskab indgår i komplementarens årsrapport og komplementaren har hjemsted i EU 

eller EØS86 

                                                 
78 Personselskaberne: Kommanditselskaber, INSPI 2004 nr. 11 side 37 
79 Personselskaberne: Kommanditselskaber, INSPI 2004 nr. 11, side 37 
80 Kommanditselskabet – societas obsoleta side 64 og Virksomhedsbeskatning side 50 og Valg af selskabsform og 
omstrukturering af selskaber side 120 
81 Årsregnskabsloven § 3 stk. 1 nr. 2 
82 Årsregnskabsloven § 146 
83 http://erhvervsstyrelsen.dk/undtagelseserklaeringer  
84 Årsregnskabsloven § 5 stk. 1 
85 Årsregnskabsloven § 5 stk. 2 
86 Årsregnskabsloven § 5 stk. 3 



 38 

Hvis kommanditselskabet skal aflægge en årsrapport er den omfattet af de samme regler som 

Partnerselskaber omkring revision og fremlæggelse, se afsnit 5.12. Regnskabsaflæggelse. 
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5. Partnerselskaber 

5.1. Historik 

Partnerselskaber er som tidligere beskrevet en afart af kommanditselskabet og deler derfor også 

historie med dette se 4.1. Historik. Det var først i anden halvdel af det nittende århundrede at man i 

Frankrig og Tyskland udviklede den særlige variant af kommanditselskaber, hvor indskuddet blev 

fordelt på aktier, nemlig kommanditaktieselskaber87.  

 

Her en kort gennemgang af kommanditaktieselskabets danske historie. 

1889 

Kommanditaktieselskabet er første gang defineret i den danske lovgivning i Firmaloven fra 1889. 

 

1917 

I 1917 kom den første aktieselskabslov og her blev kommanditaktieselskaber skrevet ind med 

ganske få paragraffer. Udvalget, der havde lavet det lovforberedende arbejde, havde ellers lagt op til 

at selskabsformen skulle have sin egen lov88.  

 

Definitionen i den første aktieselskabslov fra 1917 var: 

§ 1: (sidste afsnit)”Ved et kommanditaktie-Selskab forstaas et erhvervsdrivende kommanditaktie-

Selskab, i hvilket er Aktieselskab er kommanditist (jfr. § 47)” 

 

§ 47: ”De i nærværende Lov indeholdte Bestemmelser finder Anvendelse paa Kommandit-

Aktieselskaber med følgende Ændringer: Et Kommandit-Aktieselskab skal i sin Benævnelse betegne 

sig som Kommandit-Aktieselskab. I Stiftelsen af et Kommandit-Aktieselskab skal som Stiftere 

deltage samtlige fuldt ansvarlige Medlemmer samt mindst tre Aktieejere, paa hvem Bestemmelserne 

i §3 kommer til Anvendelse. Saavel Stiftelses-Overenskomsten som den mulige udstedte offentlige 

Indbydelse til Aktietegning og Anmeldelsen til Aktieselskabs-Registeret skal, foruden de i §§5, 7 og 

10 paabudne Angivelser, tillige indeholde Oplysning om: 

 

a. samtlige fulde ansvarlige Medlemmers fulde navn, stilling og bopæl; 

                                                 
87 Introduktion til dansk selskabsret I side 30 
88 Partnerselskaber s. 25 
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b. Størrelsen af den Kapital, som hvert af de fuldt ansvarlige Medlemmmer maate have 

indskudt i Selskabet; 

c. Hvorledes Selskabets Vinding og Tab fordeles mellem de fuldt ansvarlige Melemmer og 

Aktieejere 

d. Aktieejernes og de fuldt ansvarlige Medlemmers Stemmeret på Selskabets 

Generalforsamling 

 

Anmeldelsespligten og det dermed forbundne Ansvar paahviler, foruden alle Selskabets 

Bestyrelsesmedlemmer, tillige samtlige fuldt ansvarlige Medlemmer.” 

 

1930 

I 1930 blev Aktieselskabsloven revideret. Kommanditaktieselskaber havde tilsyneladende ikke 

været præciseret godt nok, for i §1 blev der tilføjet, at det var med hele sin kapital at et aktieselskab 

var kommanditist. 

 

I § 80, som den tidligere § 47 var ændret til, blev det præciseret at ”En fuldt ansvarlig Deltager maa 

ikke være Aktionær i Selskabet”. Desuden kom ”Vedtægter skal indeholde nærmere Regler om 

Retsforholdet mellem Aktionærerne og de fuldt ansvarlige Deltagere” ind i § 80 og litra C blev 

erstattet af: 

” c. Vedtægternes Regler om de fuldt ansvarlige Medlemmers Indflydelse i Selskabets Anliggender 

og Andel i Vinding og Tab.” 

 

1973 

Som en følge af Danmarks indtræden i det daværende EF skulle den danske selskabslovgivning 

følge det første selskabsdirektiv. Det blev til en helt ny selskabslov, hvor kommanditaktieselskabet 

fik § 173. § 173 var stort set en sammenskrivning af de gamle § 1 og § 80 fra 1930, men der blev 

tilføjet regler omkring: 

”Stk. 2 Ikke fuldt ud indbetalt indskud og indskud med andet end penge”. 

 

Stk. 7 i § 173 tiltrækker sig dog en del opmærksomhed: 
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”Stk. 7 Ved et kommandit-aktieselskab forstås et erhvervsdrivende kommanditselskab i hvilket et 

aktieselskab med hele sin kapital er kommanditist, eller hvor kommanditisterne i selskabet har 

indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier.” 

 

Den første del af § 7 var den gamle danske definition af et kommanditaktieselskab, mens den anden 

del var EF’s definition. Det kunne lyde som to forskellige definitioner, men der er i begge tilfælde 

tale om at kommanditisterne har etableret et aktieselskab og indskudt dettes aktiekapital som 

kommanditistindskud89. 

 

1996 

Erhvervsministeriet offentliggjorde i efteråret 1995 ”Kapitalformidling til små og mellemstore 

virksomheder”, en rapport der bl.a. anbefalede brugen af kommanditaktieselskaber.  

Året efter i 1996 vedtog Folketinget en ændring til § 173, der skulle give kommanditaktieselskabet 

et mere tilsvarende og egenartet navn nemlig ”partnerselskab” eller ”P/S”, som blev tilføjet som 

mulige definitioner ud over kommanditaktieselskab for kommanditaktieselskabet. 

Der blev der ud over vedtaget et nyt stk. 8, som satte nogle krav op til de beføjelser, som 

komplementaren skulle have. Nemlig at komplementaren skulle have ”forvaltningsmæssige og 

økonomiske beføjelser” 

 

2009 

I 2009 kom der endnu en revision af selskabslovgivningen. Aktieselskabsloven og 

Anpartsselskabsloven blev lagt sammen i den nye Selskabslov. 

Sammenlægningen bød også på en del ændringer vedrørende kommanditaktieselskaberne. 

Først og fremmest blev definitionen af et kommanditaktieselskab præciseret. Tidligere havde der 

været de to definitioner i § 173 stk. 7. Nu blev det præciseret, at et kommanditaktieselskab var et 

kommanditselskab i henhold til Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2 stk. 2, men hvor 

kommanditisternes kapital var fordelt på aktier. 

                                                 
89 Interessentskaber og konsortier side 32 
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Aktieselskabslovens § 173 stk. 8 omkring komplementarens forvaltningsmæssige og økonomiske 

beføjelser blev flyttet til Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 2, 2. afsnit og kom 

dermed til at gælde for kommanditselskaber og dermed stadig at gælde for 

kommanditaktieselskaber.  

Det blev også præciseret at selskabslovens regler om aktieselskaber skulle anvendes med de 

fornødne tilpasninger.  

5.2. Lovregulering 

Partnerselskab er defineret i selskabslovens § 5 nr. 21, som et kommanditselskab i henhold til Lov 

om visse erhvervsdrivende virksomheders § 2, stk. 2, hvor kapitalen bare er fordelt på aktier. 

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder§ 2 stk. 2: 

” Ved et kommanditselskab forstås en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, komplementarerne, 

hæfter personligt, uden begrænsning, og hvis der er flere, solidarisk for virksomhedens 

forpligtelser, mens en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for virksomhedens 

forpligtelser. For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. juni 1996, skal de fuldt ansvarlige 

deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.” 

Ud over Selskabslovens § 5 nr. 21, indeholder selskabslovens kapitel 21, §§ 358 – 360 en række 

yderligere krav, der skal være opfyldt for at et selskab kan defineres som et partnerselskab. 

5.2.1. De særlige partnerselskabsparagraffer 

5.2.1.1. § 358 - fornødne tilpasninger 

§ 358 foreskriver at partnerselskaber følger reglerne for aktieselskaber, dog med de fornødne 

tilpasninger90, altså umiddelbart en paragraf, hvor der er muligheder for fortolkninger.  

Det fremgår dog af forarbejderne til paragraffen at ”der udelukkende kan være tale om tilpasninger 

som følge af den særlige selskabsdeltager i form af den ubegrænset hæftende komplementar”91.  

De fornødne tilpasninger kunne godt lyde som om de er indlysende, men selskabslovens paragraffer 

arbejder for eksempel ikke med en komplementar i selve selskabskonstruktionen og slet ikke i 

selskabets ledelse, hvor selskabslovens § 111 er udtømmende omkring ledelsesstrukturen. 

                                                 
90 Selskabslovens § 358 
91 Partnerselskaber s. 34 
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Det er derfor nødvendigt at få defineret hvilke lovparagraffer og regler, der gælder og i hvilken 

prioriteret rækkefølge. Ud fra at et partnerselskab er et kommanditselskab med 

aktieselskabslignende træk kan opstilles følgende prioriterede rækkefølge92: 

1. Præceptive regler efter selskabsloven 

2. Præceptive regler for kommanditselskaber i dansk ret – hvis det er en fornøden tilpasning af 

nr. 1 

3. Deklaratoriske regler efter selskabsloven 

4. Deklaratoriske regler for kommanditselskaber i dansk ret – hvis det er en fornøden 

tilpasning af nr. 4 

Advokatfuldmægtig og erhvervs-ph.d. Martin Christian Jensen diskuterer i sin artikel ”Nogle 

bemærkninger om partnerselskaber”93 bl.a. fortolkningen af ”de fornødne tilpasninger” og når til 

den konstatering, at der i litteraturen omkring partnerselskaber og ”de fornødne tilpasninger” er stor 

uenighed om hvor meget selskabsloven kan fraviges med ”de fornødne tilpasninger”. Litteraturen 

spænder fra en høj grad af aftalefrihed til mere indskrænkende fortolkning94 og Advokatfuldmægtig 

og erhvervs-ph.d. Martin Christian Jensen argumenterer for at jo flere ”fornødne tilpasninger” der 

laves, desto mere bevæger man sig væk fra aktieselskabet og mod kommanditselskabet, hvilket lige 

netop var det man ikke ønskede med selskabsformen partnerselskaber.  

5.2.1.2. § 359 - tydeliggørelse af selskabstype 

§ 359 foreskriver at partnerselskaber skal anvende ”kommanditaktieselskab”, ”partnerselskab” eller 

”P/S” i sit navn og at selskabsformen er den eneste der må anvende disse95. 

5.2.1.3. § 360 - stiftelsesdokumentet 

Selskabslovens § 360 indeholder nogle yderligere krav til partnerselskabets stiftelsesdokument ud 

over de krav der gælder for aktiesekslaber. Se nærmere i afsnit 5.5.1.1.1. Stiftelsesdokumentet. 

5.3. Erhvervsbegrænsninger 

I dansk lovgivning er der en række erhverv der har begrænset deres muligheder for anvendelse af 

forskellige driftsformer, partnerselskab er en driftsform som har begrænset sin anvendelse.  

Følgende erhverv må bl.a. ikke anvende partnerselskabsformen96: 
                                                 
92 Introduktion til Partnerselskaber s. 12 

93 Udgivet i UfR Online – U.2008B.269 
94 Nogle bemærkninger om partnerselskaber side 2 
95 Selskabsloven § 359 
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• Taxikørsel 

• Bank og realkredit 

• Forsikringsvirksomhed 

• Ejendomsformidling 

• Erhvervsfiskere 

• Landbrug 

• Læge 

• Tandlæge 

Blandt de seneste erhverv der har fået lov til at anvende driftsformen, og som sikkert også har være 

medvirkende til en stigning i antallet af partnerselskaber er: 

• Revisor 

• Advokat 

• Ejendomsmæglere  

5.4. Selskabsdeltagerne 

Da partnerselskabet bygger på definitionen af kommanditselskabet97, skal partnerselskabet derfor 

også have samme selskabsdeltagere, nemlig: 

• Komplementaren 

• Kommanditisten 

5.4.1. Komplementaren 

Komplementaren i et partnerselskab er defineret på samme måde som i et kommanditselskab. For 

en nærmere beskrivelse af komplementaren, se afsnit 4.4.1. Komplementaren. Dog er der i 

forbindelse med de forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser som komplementaren skal have 

i partnerselskabet, en del flere udfordringer end i kommanditselskabet. 

5.4.1.1. Forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser 

At tildele komplementaren forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser i et kommanditselskab, 

hvor der er en stor kontraktfrihed virker ret nemt, men at gøre det samme i et partnerselskab der er 

reguleret af selskabsloven, er mere udfordrende. 

 

                                                                                                                                                                  
96 Partnerselskaber side 20 – 22 tilrettet efterfølgende lovgivning 
97 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder§ 2 stk. 2 
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Erhvervsstyrelsens Vejledning om Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) opstiller, som 

omtalt i afsnit 4.4.1.3. Forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, en række muligheder for 

forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, der kan tildeles komplementaren. I afsnittet er der 

også henvist til andre der har opstillet og/eller kommenteret på de mulige beføjelser, der skulle 

kunne tildeles komplementaren.  

 

Det eneste af punkterne omkring de forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, der 

umiddelbart kunne se ud til at give problemer til forskel for komplementaren i et 

kommanditselskab, er det fjerde punkt i Vejledning om Partnerselskaber, om at komplementaren 

har tegningsret, eller signatur som det også kaldes.  

I henhold til Selskabslovens § 135 er det kun medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion, der 

kan repræsentere selskabet og komplementaren er ikke nødvendigvis en del af bestyrelsen eller 

direktionen.  

Men her er det at formuleringen i selskabslovens § 358 ”med de fornødne tilpasninger” kommer i 

spil. I selskabsloven findes der ikke noget der hedder en komplementar. Komplementaren i 

partnerselskaber kan derfor ikke som sådan underlægges selskabslovens regler, men skal følge de 

regler der gælder for kommanditselskaber og dermed anvende ”de fornødne tilpasninger”.   

 

Komplementarens tegningsret i partnerselskaber er ikke anderledes end i kommanditselskaber, se 

4.4.1.3.1. Forvaltningsmæssige beføjelser. 

 

Advokatfuldmægtig og erhvervs-ph.d. Martin Christian Jensen advarer om at tillægge 

komplementaren for få eller for mange beføjelser, da begge situationer kan forårsage at 

myndighederne, Erhvervsstyrelsen og SKAT, klassificerer partnerselskabet som noget andet end et 

partnerselskab98. 

5.4.2. Kommanditisten 

Kommanditisten i et partnerselskab er defineret på samme måde som i et kommanditselskab. For en 

nærmere beskrivelse af kommanditisten, se afsnit 4.4.2. Kommanditisten. 

 

Den eneste forskel der reelt er på en kommanditist i et kommanditselskab og partnerselskab er, at 

kommanditisten i et kommanditselskab har opdelt sin indskudte kapital på anparter, mens 
                                                 
98 Nogle bemærkninger om partnerselskaber side 2-3 
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kommanditisten i partnerselskabet, eller kommanditaktieselskabet som det også kaldes, har opdelt 

sin indskudte kapital på aktier. 

5.5. Stiftelse/Vedtægter 

5.5.1. Formkrav 

5.5.1.1. Stiftelsen 

Stiftelsen af partnerselskaber følger, som beskrevet i 5.2.1.1. § 358 - fornødne tilpasninger, de 

samme regler som aktieselskaber. Proceduren kan opstilles så ledes99:  

• Oprettelse af stiftelsesdokument og vedtægter 

• Tegning af aktier og indbetaling af kapital 

• Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen 

• Registrering i Erhvervsstyrelsen 

 Der må dog laves tilpasninger i forhold til komplementaren, se afsnit 5.2.1.3. § 360 - 

stiftelsesdokumentet. 

5.5.1.1.1. Stiftelsesdokumentet 

Stiftelsesdokumentet skal udarbejdes efter selskabslovens §§ 25-27, samt de særlige 

partnerselskabsparagraffer selskabslovens §§ 358 – 360. 

Selskabsloven foreskriver at stiftelsesdokumentet skal indeholde100: 

1. Faktuelle oplysninger om stifterne: 

• Navn 

• Bopæl 

• Eventuelt CVR-nummer 

2. Tegningskursen 

3. Fristen for tegning og indbetaling af kapitalandelene 

4. Datoen hvorfra stiftelsen skal have retsvirkning 

5. Datoen for hvornår selskabets første regnskabsår starter 

6. Oplysninger om selskabet afholder stiftelsesomkostningerne og hvad de er anslået til 

                                                 
99 Introduktion til dansk selskabsret I side 99-100 
100 Selskabsret side 196-197 
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Der er også oplysninger, der kun skal med i stiftelsesdokumentet, såfremt der er truffet beslutning, 

herom. Oplysningerne er101: 

1. Særlige rettigheder til stiftere elle andre 

2. Indgåede aftaler, der forpligter selskabet væsentligt økonomisk 

3. Hvis kapitalandelene ikke indbetales kontant, men ved indskud af aktiver i en eller anden 

form 

4. Hvis der fravælges revision 

5. Størrelsen af den indbetalte del af selskabskapitalen i tilfælde af at ikke hele 

selskabskapitalen er indbetalt 

Af selskabslovens § 360, hvor de særlige krav til stiftelsesdokumentet vedrørende partnerselskaber 

er beskrevet, fremgår det at ud over kravene i selskabslovens §§ 25-27, skal stiftelsesdokumentet 

indeholde: 

1. Oplysninger om komplementaren: 

a) Fulde navn 

b) Bopæl 

c) Eventuelle CVR-nummer 

2. Oplysninger om komplementaren skal lave et indskud og i så fald hvor meget 

3. Vedtægtsbestemmelser der omhandler komplementarens: 

a) Indflydelse på selskabet102 

b) Ret til andel i overskud og tab103 

4. Vedtægtsbestemmelser der beskriver retsforholdet mellem komplementaren og aktionærerne 

Slutteligt skal stiftelsesdokumentet indeholde selskabets vedtægter104. 

5.5.1.2. Vedtægterne 

Ved stiftelsen af selskabet skal vedtægterne fremgå af stiftelsesdokumentet, som det er omtalt 

ovenfor. Ligesom der er krav til hvad stiftelsesdokumentet skal indeholde, er der en række krav til 

hvad vedtægterne skal indeholde. Kravene fremgår af selskabslovens § 28 samt selskabslovens § 

360 stk. 1 nr. 3 og stk. 2 vedrørende partnerselskaber. 

                                                 
101 Selskabsret side 198 
102 Se afsnit 4.4.1.3.1. Forvaltningsmæssige beføjelser 
103 Se afsnit 4.4.1.3.2. Økonomiske beføjelser 
104 Selskabsloven § 25 
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Minimumskravene til vedtægterne er105: 

1. Selskabets navn og eventuelle binavne, her skal man være opmærksom på selskabslovens § 

359 der stiller særlige partnerselskabskrav, se afsnit 5.2.1.2. § 359 - tydeliggørelse af 

selskabstype 

2. Selskabets formål 

3. Selskabskapitalens 

a) Størrelse 

b) Antallet af aktier eller deres pålydende værdi 

4. Aktiernes rettigheder 

5. Selskabets ledelsesorganer, herunder struktur og antal medlemmer 

6. Indkaldelse til generalforsamling 

7. Selskabets regnskabsår  

Særlige partnerselskabskrav 

8. Bestemmelser der omhandler komplementarens106 

a) Indflydelse på selskabet107 

b) Ret til andel i overskud og tab108 

9. Bestemmelser der beskriver retsforholdet mellem komplementaren og aktionærerne109 

5.6. Ledelsesform 

Et kapitalselskabs selskabsorganer er struktureret i et hierarki, hvor generalforsamlingen er øverst, 

efterfulgt af bestyrelse/tilsynsråd og derefter direktionen110. 

5.6.1. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er kapitalejernes, kommanditisternes, mulighed for at påvirke 

partnerselskabet. Løbende har kommanditisterne ingen beføjelser til at påvirke selskabets øvrige 

ledelsesorganer111, men på generalforsamlingen har de ret til at træffe beslutninger, der skal følges 

af selskabets øvrige selskabsorganer.   Selskabslovens kapitel 6, §§ 76 – 110 beskriver de nærmere 

omstændigheder omkring generalforsamlingen og dens afholdelse. 

  

                                                 
105 Selskabsret side 402-409 
106 Selskabsloven § 360 stk. 1 nr. 3  
107 Se afsnit 4.4.1.3.1. Forvaltningsmæssige beføjelser og Partnerselskaber side 49 
108 Partnerselskaber side 48 
109 Selskabsloven § 360 stk. 2 
110 Selskabsret side 426 
111 Selskabsret side 426 
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5.6.2. Ledelse 

Partnerselskaber skal vælge en ledelse i henhold til selskabslovens § 111 stk. 1, hvor der skal 

vælges mellem to forskellige strukturer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.1. Valg af bestyrelse/tilsynsråd 

Generelt for bestyrelse og tilsynsråd vælges flertallet af bestyrelsens medlemmer på 

generalforsamlingen112. I vedtægterne kan der indskrives at andre end generalforsamlingen har ret 

til at udpege medlemmer af bestyrelsen og tilsynsråd113. 

 

Bestyrelse eller tilsynsråd skal bestå af minimum 3 medlemmer114. 

5.6.2.2. Model 1 

5.6.2.2.1. Bestyrelsen 

5.6.2.2.1.1. Opgaver 

Bestyrelsen leder selskabet og varetager den overordnede og strategiske ledelse115 og skal sikre en 

forsvarlig organisation af selskabets virksomhed116. 

 

Det er bestyrelsens opgave at ansætte direktionen117. 

 

Herudover er bestyrelsens opgaver at påse at118: 

                                                 
112 Selskabsloven § 120, stk. 1 
113 Selskabsloven § 120, stk. 2 
114 selskabsloven § 111 stk. 2 
115 Selskabsloven § 111 stk. 1, nr. 1 og Selskabsret side 431 og side 439 
116 Selskabsloven § 115 stk. 1 
117 Selskabsret side 438 

Model 1 
 
 
 
 
 
 
 

Model 2 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelse 

Direktion 

Tilsynsråd 

Direktion 
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• Bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde 

• Der er etableret procedurer for risikostyring og interne kontroller 

• Finansielle forhold om selskabet rapporteres løbende til bestyrelsen 

• Direktionen udfører sit arbejde og overholder de udstukne retningslinjer 

• Selskabets kapitalberedskab er forsvarligt, herunder at der er likviditet til rådighed 

5.6.2.2.1.2. Begrænsninger 

Flertallet af medlemmerne i bestyrelsen må ikke være ansat som direktører i selskabet119. 

 

Medlemmer af bestyrelsen, der samtidig er ansat som direktør, kan ikke være formand eller 

næstformand i bestyrelsen. 

5.6.2.2.2. Direktion 

Direktionen betegnes som direktører og kan bestå af medlemmer af såvel bestyrelsen som 

eksterne120. 

5.6.2.2.2.1. Opgaver 

Direktionens opgave er at varetage den daglige ledelse ud fra de retningslinjer og anvisninger 

bestyrelsen har udstukket121.  

 

Direktionen skal sikre at122: 

• Selskabets bogføring overholder lovgivningen 

• Selskabets formue forvaltes betryggende 

• Selskabets kapitalberedskab er forsvarligt og der er tilstrækkelig likviditet 

5.6.2.2.2.2. Begrænsninger 

Direktionens opgaver omfatter ikke forhold af usædvanlig karakter eller af stor betydning for 

selskabet, med mindre der er givet bemyndigelse fra bestyrelsen eller at der ikke kan afventes en 

beslutning fra bestyrelsen uden at det er til væsentlig ulempe for selskabet123. Tages der sådanne 

beslutninger skal bestyrelsen orienteres umiddelbart efter. 

                                                                                                                                                                  
118 Selskabsloven § 115 stk. 1 og Selskabsret side 440-442 
119 Selskabsret side 431 
120 Selskabsret side 431 
121 Selskabsret side 443 
122 Selskabsret side 444 
123 Selskabsret side 443 
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5.6.2.3. Model 2 

5.6.2.3.1. Tilsynsrådet 

5.6.2.3.1.1. Opgaver 

Det er tilsynsrådes opgave at ansætte direktionen124 og efterfølgende at føre tilsyn med denne. 

 

Herudover er tilsynsrådets opgaver at påse at: 

• Bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde 

• Der er etableret procedurer for risikostyring og interne kontroller 

• Finansielle forhold om selskabet rapporteres løbende til tilsynsrådet 

• Direktionen udfører sit arbejde 

• Selskabets kapitalberedskab er forsvarligt, herunder at der er likviditet til rådighed 

5.6.2.3.1.2. Begrænsninger 

Medlemmerne i tilsynsrådet må ikke være ansat som direktører i selskabet. 

5.6.2.3.2. Direktion 

Direktionen opgave er at varetage såvel den overordnede og strategiske ledelse som den daglige 

ledelse125,  

 

Direktionen skal lige som direktionen i model I, sikre at126: 

• Selskabets bogføring overholder lovgivningen 

• Selskabets formue forvaltes betryggende 

• Selskabets kapitalberedskab er forsvarligt og der er tilstrækkelig likviditet 

 

Direktionen skal desuden sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 

5.7. Kapitalforhold 

5.7.1. Tegning af kapitalen 

Tegningen af selskabskapitalen reguleres af selskabslovens §§ 30-33.  

                                                 
124 Selskabsret side 438 
125 Selskabsret side 444 
126 Selskabsret side 444 



 52 

Tegning betyder at give tilsagn, når selskabskapitalen i stiftelsesdokumentet tegnes, så giver 

aktionærerne tilsagn, til stifterne, om at de vil indbetale det de har tegnet sig for. 

Tegningen af selskabskapitalen foregår i selve stiftelsesdokumentet eller en særskilt tegningsliste, 

der vedhæftes stiftelsesdokumentet127. 

Selskabskapitalen skal udgøre mindst kr. 500.000128. 

5.7.1.1. Forbehold og underkurs 

Tegningen af selskabskapitalen kan ikke tegnes under forbehold eller til underkurs.  

Tegning af aktier er betragtet civilretsligt som et bindende tilbud fra aktionæren/kommanditisten til 

stifterne om at tegne aktierne, hvilket er årsagen til at der ikke kan tegnes under forbehold. 

Forbuddet mod at der kan tegnes aktier til underkurs i forbindelse med stiftelsen, skyldes at så ville 

en del af selskabets kapital være væk inden selskabet startede. 

Hvis man for eksempel kunne tegne til kurs 80, normalen er kurs 100 eller der over, så ville et 

selskab kun få kr. 400.000 ind i kapital ved tegningen og selskabskapitalen er kr. 500.000, altså er 

der kr. 100.000 der allerede er forsvundet. 

Da der ikke er noget forbud mod at tegne til overkurs, så vil selskabet faktisk får udvidet sin kapital 

allerede ved tegningen. 

5.7.1.2. Accept af tegning 

Det er stifterne af selskabet der skal acceptere tegningen af aktierne. Dette sker ved underskriften af 

stiftelsesdokumentet. 

5.7.1.3. Indbetalingen af selskabskapitalen 

Selskabsloven tillader at aktionærerne kan nøjes med at indbetale 25 % af selskabskapitalen, dog 

skal der altid være indbetalt minimum kr. 50.000 af den samlede selskabskapital129. 

Stiftelsesdokumentet skal som omtalt i afsnit 5.5.1.1.1. Stiftelsesdokumentet, indeholde oplysninger 

om hvor meget der skal indbetales hvis ikke hele selskabskapitalen indbetales ved stiftelsen. 

                                                 
127 Selskabsret side 210 
128 Selskabsloven § 4 stk. 2 og Selskabsret side 219 
129 Selskabsloven § 33 stk. 1 og selskabsret side 222 
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Det er 25 % af de enkelte kapitalandele/aktier der skal være indbetalt130, så det er ikke nok at 25 % 

af aktierne er fuldt indbetalt og resten ikke har indbetalt noget. Det kaldes den selskabsretlige 

lighedsgrundsætning at alle aktionærer har indbetalt det samme og skylder det samme. 

En aktionær der ønsker at indbetale en større andel af det beløb vedkommende har tegnet sig for 

end de øvrige aktionærer, har muligheden for at gøre dette, selv om selskabets ledelse ikke har 

krævet pengene. Det er dog så den resterende del af det tegnede beløb der skal indbetales, med 

mindre at vedtægterne foreskriver noget andet131. 

En eventuel overkurs skal altid indbetales132.  

Så længe en aktionær har indbetalt den del af selskabskapitalen som selskabets ledelse har krævet, 

opretholder aktionæren sine rettigheder i selskabet133. Rettigheden til at stemme på 

generalforsamlingen bortfalder dog, hvis den krævede andel af selskabskapital ikke er indbetalt134. 

Retten til udbytte opretholdes dog, men selskabets ledelse må tilbageholde eventuelt udbytte til 

dækning af den manglende betaling af selskabskapital. 

Den ikke indbetalte selskabskapital er et anfordringstilgodehavende hos aktionærerne og kan 

kræves indbetalt med en frist på mindst 2 uger. Vedtægterne kan foreskrive en længere frist, men 

den må ikke overstige 4 uger135. 

I lighed med kommanditister i kommanditselskaber, forældes kommanditistaktionærernes 

resthæftelse i henhold til Forældelsesloven, se 4.7.1.1. Forældelse. I forarbejderne til loven fremgår 

det udtrykkeligt at resthæftelsen i kapitalselskaber er fordringer og at disse er omfattet af den 

treårige forældelsesfrist136.  Argumenterne for forlængelse af forældelsesfristen og afbrydelse af 

forældelsesfristen er de samme som omtalt i afsnittet om kommanditisternes forældelse, se 4.7.1.1. 

Forældelse. Det fremsatte lovforslag om ændring af begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen, 

vil ligeledes gælde for partnerselskaber. 

                                                 
130 Selskabsloven § 33  
131 Selskabsloven § 34 stk. 2 
132 Selskabsloven § 33 stk. 1 og selskabsret side 222 
133 Selskabsloven § 34, stk. 2 
134 Selskabsloven § 34, stk. 3 
135 Selskabsloven § 33 stk. 2 og Selskabsret side 223 
136 Nordisk tidsskrift for selskabsret nr. 2, 2011 side 47 
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Selskabet kan ikke pantsætte eller afhænde de tilgodehavender der er på den ikke indbetalte 

selskabskapital137. 

Hvis selskabet på nogen måde offentliggører sin selskabskapital, så skal både den tegnede såvel 

som den indbetalte kapital fremgå.  

Sælger en aktionær sin kapitalandel, der ikke er fuldt ud indbetalt, indgår aktionæren sammen med 

køberen i en solidarisk hæftelse for den ikke indbetalte andel af de solgte kapitalandele. 

5.7.1.4. Betaling med andre midler end kontanter 

Betaling af selskabskapital kan ske med andre midler end kontakter, kaldet et ”apportindskud”138. 

Betalingen kan ikke være en arbejdsforpligtigelse fra aktionærens side eller en fordring på 

aktionæren, selvom fordringen skulle være sikret ved pant. 

Apportindskud skal altid vurderes i forbindelse med stiftelsen og skal følges af en erklæring. Der er 

to muligheder i forbindelse med vurdering og erklæring, enten en vurderingsberetning139 eller en 

erklæringsberetning140. 

Forskellen på vurderingsberetningen og erklæringsberetningen består hovedsageligt i om 

apportindskuddet har været vurderet tidligere og hvem der erklærer sig om værdien. 

Erklæringsberetningen omhandler aktiver der har været præsenteret i en årsrapport eller 

koncernregnskab i det forudgående regnskabsår eller børsnoterede værdipapirer. 

Erklæringsberetningen udarbejdes af selskabets centrale ledelsesorgan. Vurderingsberetningen 

anvendes på alle andre aktiver og skal udarbejdes af en uvildig og sagkyndig vurderingsmand, for 

eksempel en registreret eller statsautoriseret revisor.  

5.7.2. Kapitalnedsættelse 

Partnerselskaber skal som tidligere nævnt have en selskabskapital på kr. 500.000. Men selskaber, 

der har en større selskabskapital end kr. 500.000, kan nedsætte denne og dermed nedsætte 

kommanditistaktionærernes hæftelse.  

Proceduren omkring en kapitalnedsættelse reguleres af selskabsloven § 179 og §§ 185-186, §§ 188-

195. 
                                                 
137 Selskabsloven § 33 stk. 3 og Selskabsret side 87 og 226 
138 Selskabsloven § 35 
139 Selskabsloven § 36 og § 37 og Selskabsret side 232-233 
140 Selskabsloven § 38 og Selskabsret side 238-239 
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For det første skal beslutningen vedtages på en generalforsamling med et flertal svarende til det der 

kræves ved en vedtægtsændring141. Kapitalnedsættelsen resulterer også i en vedtægtsændring, da 

selskabets vedtægter skal indeholde oplysninger om selskabets kapital, se 5.5.1.2. Vedtægterne. 

For det andet så skal beslutningen anmeldes i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen142.  

Hvis kapitalnedsættelsen skal udbetales til kommanditistaktionærerne, skal anmeldelsen til 

Erhvervsstyrelsen samtidig indeholde en opfordring til selskabets kreditorer om at anmelde deres 

krav inden for 4 uger143.  

Hvorfor selskabets kreditorer skal anmelde deres krav, skyldes at selskabets nedsættelse af 

selskabskapitalen er en forringelse af kreditorernes sikkerhed. 

Når de 4 uger er gået og alle kreditorer har anmeldt deres krav, så skal kreditorerne enten have 

betaling for deres tilgodehavende eller der skal stilles sikkerhed for deres tilgodehavende. Først 

herefter kan kapitalnedsættelsen først gennemføres ved udbetaling til kommanditistaktionærerne144. 

5.7.3. Handel 

Som kapitalejer har man ret til disponere over sine kapitalandele, så som at sælge, pantsætte, 

bortgive eller testamentere dem væk. Men selskabsloven tillader at der i vedtægterne indsætte 

omsætningsbegrænsninger så som145: 

• Forkøbsret for de øvrige kommanditistaktionærer eller andre 

• Godkendelse af salg fra selskabets centrale ledelsesorgan 

 

Omsætningsbegrænsningerne vil normalt være indarbejdet i selskaber hvor der er et tæt samarbejde 

mellem selskabsdeltagerene og hvor man ikke ønsker at udefrakommende skal kunne komme ind 

og få indflydelse på den virksomhed man driver sammen146.  

5.7.3.1. Uden resthæftelse 

Kapitalandele uden resthæftelse kan uden problemer overdrages under hensyntagen til eventuelle 

omsætningsbegrænsninger i vedtægterne.  

                                                 
141 Selskabsloven § 186 
142 Selskabsloven § 191 
143 Dansk Selskabsret 2 – kapitalselskaber side 221 
144 Dansk Selskabsret 2 – kapitalselskaber side 224 
145 Selskabsloven § 67 og 68 
146 Selskabsret side 361-363 
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5.7.3.2. Med resthæftelse 

Ligesom kapitalandele uden resthæftelse kan kapitalandele med resthæftelse overdrages under 

hensyntagen til eventuelle omsætningsbegrænsninger. Dog frigør overdragelsen af kapitalandelen 

ikke kommanditistaktionæren/sælger fra resthæftelsen. Køber og sælger kommer i så fald til at 

hæfte solidarisk for resthæftelsen, så en overdragelse til en køber der ikke kan betale resthæftelsen 

ikke kommer til at gå ud over selskabet og de øvrige kommanditistaktionærer147.  

5.8. Registrering 

5.8.1. 2 ugers frist 

Registreringen af selskabet skal ske senest 2 uger efter stiftelsen148, altså efter underskrivelsen af 

stiftelsesdokumentet149. Sker det senere kan registreringen ikke foretages og der må foretages en ny 

stiftelse. En for sen registrering vil samtidig betyde at den der har tegnet aktier og dermed forpligtet 

sig til at indbetale selskabskapital er løst fra deres forpligtigelser. Selskabet må derefter stiftes på 

ny. 

5.8.2. Dokumentation 

Registeringen kan kun foretages hvis 25 % af selskabskapitalen og eventuel overkurs er indbetalt til 

selskabet, se afsnit 5.7.1. Tegning af kapitalen. Der skal indsendes dokumentation for den indbetalte 

selskabskapital og overkurs. 

5.9. Retsevne 

Selskabsstiftelsen har retsvirkning fra underskriften af stiftelsesdokumentet eller den dato der 

fremgår af stiftelsesdokumentet150, se afsnit 5.5.1.1.1. Stiftelsesdokumentet. Men retsevne opnås 

reel først når selskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen151. I perioden mellem stiftelsesdatoen og 

registreringsdatoen hæfter dem som repræsenterer selskabet og som har indgået aftaler om 

forpligtigelser på selskabets vegne152 og selskabet skal tilføje ”under stiftelse” til sit navn for at 

synliggøre de særlige hæftelsesforhold. 

                                                 
147 Selskabsloven § 34 stk. 6 og Selskabsret side 226-227 
148 Partnerselskaber side 50 
149 Selskabsloven § 39 
150 Selskabsloven § 40 stk. 3 
151 Selskabsret side 207 
152 Selskabsloven § 41 stk. 3 og Selskabsret side 209 
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Er selskabskapitalen indbetalt ved kontanter, så kan retsvirkningsdatoen ikke ligge længere end 12 

måneder efter stiftelsesdokumentets underskrivelse153. 

Er selskabskapitalen indbetalt via apportindskud, så kan retsvirkningen ikke starte senere end ved 

registreringen i Erhvervsstyrelsen eller anmeldelsen til registrering i Erhvervsstyrelsen. 

Er selskabskapitalen indbetalt via overtagelse af en eksisterende virksomhed eller en bestemmende 

kapitalpost i et selskab, så kan stiftelsen rent regnskabsmæssigt have virkning fra første dag efter 

sidste regnskabsår i den eksisterende virksomhed eller i den virksomhed kapitalposten vedrører. Der 

kan maksimalt stiftes med tilbagevirkende kraft på 6 måneder. 

5.10. Omdannelse 

Partnerselskaber kan omdannes fra aktieselskaber154 og til aktieselskaber155 i henhold til 

selskabsloven.  

Omdannelsen sker ved overdragelse med universalsuccession fra det ene selskab til det andet. Det 

betyder at det overdragne selskabs kreditorer ikke skal give deres samtykke til overdragelsen156, de 

er simpelthen en del af universalsuccessionen. 

Omdannelsen skal vedtages på generalforsamlingen med et flertal svarende til det der skal til for en 

vedtægtsændring. Vedtægterne skal ajourføres i overensstemmelse med den nye selskabsform157.  

Skatteretsligt betragtes omdannelserne som ophør, med tilhørende ophørsbeskatning i det 

overdragende selskab/virksomhed158.  

5.10.1. Specielt for A/S til P/S 

Ved omdannelse fra aktieselskab til partnerselskab får de overdragne kreditorer en yderligere 

sikkerhed, idet der ud over selskabskapitalen på minimum kr. 500.000, kommer en komplementar, 

med en ubegrænset hæftelse, ind i selskabskonstruktionen. 

I forbindelse med omdannelse vil aktionærerne blive aktieavancebeskattet da deres aktier i A/S’et 

bliver omdannet til partnerselskabsaktier, som ikke er omfattet af aktieavancebeskatningsloven. 

                                                 
153 Selskabsloven § 40 stk. 4 
154 Selskabsloven § 323 
155 Selskabsloven § 324 
156 Personselskaberne: Partnerselskaber, INSPI 2005 nr. 2 side 19 og Partnerselskaber side 128 
157 Partnerselskaber side 128 og 129 
158 Nogle bemærkninger om partnerselskaber side 3 og Personselskaberne: Partnerselskaber, INSPI 2005 nr. 2 side 20 
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5.10.2. Specielt for P/S til A/S 

Ved omdannelsen fra partnerselskab til aktieselskab ændres de overdragne kreditorers sikkerhed 

ikke, i det selskabslovens § 324 stk. 4 foreskriver at komplementaren hæfter for forpligtigelser, der 

er indgået før omdannelsen159. 

Der skal udarbejdes en vurderingsberetning og tilhørende åbningsbalance i henhold til 

selskabslovens §§ 36 – 38160, lige som ved stiftelsen af et P/S, der stiftes med andet end kontanter, 

se 5.5.1.1. Stiftelsen. 

Det er et krav at komplementaren godkender omdannelsen161. 

Som nævnt ovenfor vil der ske en skattemæssig afståelsesbeskatning i forbindelse med 

omdannelsen fra P/S til A/S. Det vil imidlertid være muligt at anvende Lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse, ud fra de samme kriterier som kommanditselskaber kan anvende loven, se 

4.10. Omdannelse. Dog er der den spidsfindighed, at Lov om skattefri virksomhedsomdannelse 

forudsætter, at der sker en overdragelse, mens der ved omdannelse i henhold til selskabsloven sker 

det at den juridiske enhed fortsætter, men blot skifter selskabsform162. 

Der er tilsyneladende lidt uenighed om, hvorvidt komplementaren skal ses som selskabsdeltager i 

denne sammenhæng. I artiklen ”Nogle bemærkninger om partnerselskaber” mener man, at 

komplementaren indgår i vurderingen163, mens man i artiklen ”Personselskaberne: 

Partnerselskaber” kun mener at ejerne, altså kommanditaktionærerne, skal indgå i vurderingen164. 

Hvis komplementaren ikke har nogle aktier i partnerselskabet, synes det naturligt at denne ikke skal 

indgå i vurderingen i forbindelse med omdannelse via Lov om skattefri virksomhedsomdannelse. 

5.10.3. Opløsning 

Partnerselskaber består som beskrevet i afsnit 5.4. Selskabsdeltagerne af 2 forskellige 

selskabsdeltagere, nemlig komplementaren og kommanditisten. Hvis den ene selskabsdeltagertype 

forsvinder, så opfylder selskabet ikke længere selskabslovens regler og definitionen af et 

partnerselskab. Men partnerselskabet opløses ikke ved konfusion, da selskabet er underlagt 

selskabslovens regler. Kapitalselskabers opløsning behandles af selskabsloven kapital 14, men i 

                                                 
159 Personselskaberne: Partnerselskaber, INSPI 2005 nr. 2 side 19 
160 Partnerselskaber side 129 og Personselskaberne: Partnerselskaber, INSPI 2005 nr. 2 side 19 
161 Selskabsloven § 324 stk. 1 og Partnerselskaber side 129 
162 Virksomhedsbeskatning side 201-202 
163 Nogle bemærkninger om partnerselskaber side 3 
164 Personselskaberne: Partnerselskaber, INSPI 2005 nr. 2 side 20 
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første omgang vil Erhvervsstyrelsen opfordre selskabet til at få bragt forholdet omkring den 

manglende selskabsdeltager i orden og hvis dette ikke bringes i orden så vil Erhvervsstyrelsen sende 

selskabet til tvangsopløsning165. 

5.11. Skat 

Partnerselskaber er ikke et selvstændigt skatteobjekt, i det de ikke er omfattet af 

selskabsskattelovens § 1 stk. 1. Konsekvensen er at det er partnerselskabets deltagere, der beskattes 

i stedet for selskabet, dette kaldes skattemæssig transparens166. 

5.12. Regnskabsaflæggelse   

Partnerselskaber er omfattet af Årsregnskabsloven167 og skal derfor aflægge en årsrapport i henhold 

til Årsregnskabslovens § 2. 

Årsregnskabet skal revideres168, med mindre partnerselskabet er omfattet af regnskabsklasse B og to 

regnskabsår i træk ikke overstiger to af følgende grænser på balancetidspunktet169: 

• Balancesum på 4 mio. kr. 

• Nettoomsætning på 8 mio. kr.  

• Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 

Regnskabsklasse B170 er virksomheder, der to regnskabsår i træk ikke overstiger to af følgende 

grænser på balancetidspunktet: 

• Balancesum på 36 mio. kr. 

• Nettoomsætning på 72 mio. kr.  

• Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50 

Partnerselskabets årsrapport offentliggøres via Erhvervsstyrelsens IT-system171.  

  

                                                 
165 Partnerselskaber side 33 
166 Partnerselskaber side 86-88 og Virksomhedsbeskatning side 50 og Valg af selskabsform og omstrukturering af 
selskaber side 300 
167 Årsregnskabsloven § 3 og ikke omfattet af undtagelserne i §§ 4 - 6 
168 Årsregnskabsloven § 135 og Valg af selskabsform og omstrukturering af selskaber side 289 
169 Balancetidspunktet er datoen for regnskabsårets afslutning 
170 Årsregnskabsloven § 7 stk. 1 nr. 2 og stk. 2 nr. 1 
171 Valg af selskabsform og omstrukturering af selskaber side 289 
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6. Sammenligning – Analyse 

I kandidatafhandlingens to kapitler om Kommanditselskaber og Partnerselskaber er der fulgt samme 

disposition med hensyn til opstillingen af de forskellige områder, der er berørt. Nedenfor er disse 

områder skematisk listet op over for hinanden, og de væsentligste forskellene er beskrevet. 

Efterfølgende vil område for område blive sammenlignet og analyseret. 

6.1. Oversigt 

 Kommanditselskab Partnerselskab 

Regulering Få paragraffer i Lov om visse 

erhvervsdrivende virksomheder 

ellers ulovreguleret 

Omfattende regulering i 

Selskabsloven, samt paragraf i Lov 

om visse erhvervsdrivende 

virksomheder 

Erhvervsbegrænsning Flere erhverv må ikke anvende 

driftsformen  

Et mindre antal erhverv må ikke 

anvende driftsformen 

Selskabsdeltagere To typer: 

Komplementar og kommanditist 

To typer 

Komplementar og kommanditist 

Stiftelse Ulovreguleret Omfattet af Selskabsloven og 

tilpasset vedrørende komplementaren 

Vedtægter Ulovreguleret Omfattet af Selskabsloven og 

tilpasset vedrørende komplementaren 

Ledelsesform Ulovreguleret Omfattet af Selskabsloven og 

tilpasset vedrørende komplementaren 

Kapitalforhold Ingen krav til minimumskapital 

 

Resthæftelse kan pantsættes og der 

er intet krav om indbetaling af 

selskabskapital.  

Resthæftelse kan umiddelbart blive 

forældet. 

I øvrigt ulovreguleret 

Krav om minimum kr. 500.000 i 

selskabskapital 

Resthæftelse kan ikke pantsættes og 

der er krav om indbetaling af 

minimum 25 % af selskabskapitalen. 

Resthæftelse kan umiddelbart blive 

forældet. 

Omfattet af selskabsloven vedrørende 

værdiansættelse ved stiftelse og 

kapitalnedskrivning m.v. 
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Registrering Kun registreringspligtig hvis alle 

selskabsdeltagere er selskaber med 

begrænset hæftelse eller hvis alle 

komplementarens selskabsdeltagere 

er selskaber med begrænset 

hæftelse 

Registreringspligtigt 

Retsevne Opnår retsevne ved stiftelsen eller 

når stiftelsesdokumentet foreskriver 

det. 

Opnår retsevne ved registrering i 

Erhvervsstyrelsen. 

Omdannelse Begrænsede muligheder via Lov 

om skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

 

 

Konfusion er mulig 

Omdannes efter regler i 

Selskabsloven til og fra A/S. 

Omdannelse fra A/S til P/S måske 

mulig via Lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

Konfusion er ikke mulig 

Skat Er skattemæssig transparent  Er skattemæssig transparent 

Regnskabsaflæggelse Som udgangspunkt ikke omfattet af 

Årsregnskabsloven.  

Skal aflægge årsrapport efter klasse 

B eller C 

 

6.2. Regulering 

Kommanditselskaber og partnerselskaber deler Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2 

stk. 2 som definitionen på deres konstruktion.  

Men herefter hører lighederne lovmæssigt også op, for mens partnerselskaber er et kapitalselskab 

der reguleres af selskabsloven og dens præceptive lovregler, dog med de fornødne tilpasninger i 

henhold til § 358, er kommanditselskaberne et personselskab, der er styret af et sæt deklaratoriske 

regler, der er opstået af domspraksis, selskabsretlige og obligationsretslige principper. 

 

Kommanditselskaberne kan man sige er formet af praksis der ikke nødvendigvis er ophøjet til lov, 

mens partnerselskaberne har fået trukket kapitalselskabslovgivningen ned over sig.  

 

Det kan lyde negativt at partnerselskaberne skal følge selskabslovgivningen, men det gør det faktisk 

lettere for partnerselskaberne, idet de har en kendt struktur i hele organiseringen af selskabet, 
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nemlig den som A/S’er er kendt for.  

 

Kommanditselskaberne har ikke et lovgrundlag at bygge sin organisation op over, som 

partnerselskaber har. Alt andet end den selskabsmæssige skal i kommanditselskaberne, bygger på 

praksis og principper, som kræver en meget større indsats at indsamle og fortolke end den lov, som 

partnerselskaberne hovedsageligt bygger på. 

6.3. Erhvervsbegrænsning 

Der er en række erhverv der ikke må anvende både kommanditselskaber og partnerselskaber som 

driftsform, men gennem en årrække er der sket lempelser i forhold til partnerselskaber, men ikke til 

kommanditselskaber. 

 

Årsagerne til at flere erhverv, som revisor og advokat har fået lov til at drive deres virksomheder i 

partnerselskaber, kan være mange, men generelt så har virksomhederne haft lov til at anvende de 

øvrige kapitalselskaber som driftsform. Det har derfor været nærliggende at også 

partnerselskabsformen også kunne benyttes, da den netop også har en minimumsselskabskapital.  

 

Kommanditselskabsformen har måske ikke været med i overvejelserne, men ligger heller ikke lige 

for at anvende selv om konstruktionen er den samme som partnerselskaber, kapitalen er bare ikke 

nødvendigvis den samme. 

6.4. Selskabsdeltagerne 

Selskabsdeltagerne i de to selskabstyper er de samme, komplementaren og kommanditisten og der 

er umiddelbart heller ikke de store forskelle i hvad de må og kan, i det de begge jo er defineret i den 

paragraf som kommanditselskaber og partnerselskaber deler nemlig Lov om visse erhvervsdrivende 

virksomheder § 2 stk. 2. 

6.4.1. Komplementaren 

Komplementarens hæftelse er personlig, ubegrænset og solidarisk i begge selskabstyper og der er 

heller ikke nogen begrænsning af, hvilken driftsform komplementaren kan have i de to 

selskabstyper.  

 

I forhold til at komplementaren hæfter ubegrænset vil det være naturligt at begrænse 

komplementarens hæftelse ved at indsætte et selskab med en begrænset hæftelse. Selskabet med den 
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mindste selskabskapital er i øjeblikket ApS’et med en selskabskapital på kr. 80.000. Fra 1/1 2014 er 

det muligt at oprette ApS’er med en selskabskapital på kr. 50.000, samt den nye selskabstype 

Iværksætterselskab, der kan oprettes med kun kr. 1 i selskabskapital. 

 

Der hvor man kunne forvente, at de store forskelle tydeligst sprang frem, er omkring de 

forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser som komplementaren skal have efter Lev § 2 stk. 2. 

 

De forvaltningsmæssige beføjelser synes lettere at indarbejde i kommanditselskaberne end i 

partnerselskaberne, da kommanditselskaberne ikke har en lovregulering af de forvaltningsmæssige 

emner som tegningsret, ledelse og valg til bestyrelse m.v., som selskabsloven har. 

 

Tegningsretten kommer naturligt i kommanditselskabet for komplementaren, idet komplementaren 

meget ligner en interessent, i og med at de begge hæfter personligt og ubegrænset. Den ulovgivne 

tegningsret interessenter har i dansk ret kan dermed overføres direkte til komplementaren.  

I partnerselskaber kommer tegningsretten ikke umiddelbart bare sådan for komplementaren, for 

Selskabslovens § 135 giver tegningsretten til bestyrelsen og direktionen, men af samme årsag som i 

kommanditselskaberne skal komplementaren have tegningsret, nemlig den personlige og 

ubegrænsede hæftelse. Det er en af ”fornødne tilpasninger” der må laves i forhold til selskabslovens 

regler. Tegningsretten der gives via selskabslovens regler består, selvom komplementaren også har 

tegningsret. 

 

De øvrige forvaltningsmæssige beføjelser, der kan tildeles komplementaren i partnerselskaber, kan 

til dels klares via bestemmelser i vedtægterne, som ikke vil være i strid med selskabsloven og dels 

indsættes i som bestemmelser i vedtægterne som ”fornødne tilpasninger” i henhold til 

selskabslovens § 380. 

 

De økonomiske beføjelser der skal tildeles komplementaren er der umiddelbart ingen problemer i. 

Komplementaren skal have en betaling for den hæftelse komplementaren stiller til rådighed for 

kommanditselskabet, om det så er en procentdel af komplementarens egenkapital eller det er 

forrentning af et indskud i kommanditselskabet måske kombineret med en eller anden form for 

andel af overskud eller salgssum af aktiverne ved nedlæggelse af kommanditselskabet er som sådan 

lige meget, der skal bare tildeles mindst en økonomisk rettighed til komplementaren.  
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Der er ingen forskelle på komplementarerne i kommanditselskaber og partnerselskaber.  

Udfordringen er mere, hvor meget Selskabslovens regler må ”bøjes” med § 358 og ” de fornødne 

ændringer” som gør det muligt at give komplementaren de beføjelser der følger af LEV § 2 stk. 2, 

men her er Erhvervsstyrelsens ” Vejledning om partnerselskaber” en god guideline.  

6.4.2. Kommanditisten 

Kommanditistens hæftelse er den samme i begge selskabstyper og begrænset til det kommanditisten 

har tegnet af selskabskapital. 

 

Kommanditistens driftsform er værd at overveje, men her er det ikke hæftelsen der er vigtig, for den 

er jo klaret via tegningen af selskabskapitalen. For kommanditisterne er det beskatningen der er 

vigtigt, da både kommanditselskabet og partnerselskabet er skattemæssigt transparent.  

Der kan være mange faktorer der skal overvejes før valget af driftsform for kommanditisten er klart. 

Hvad er forventningen til indkomst fra K/S eller P/S? Overskud/underskud? Ændre indkomsten sig 

på sigt?  

 

Hvis forventningen er at der skabes underskud i de første år vil det være rart at vælge en driftsform 

hvor underskuddet kunne udnyttes med det samme, altså et interessentskab eller 

enkeltmandsvirksomhed. 

 

Forventes der overskud og størrelsen overstiger topskattegrundlaget, så kunne et aktie- eller 

anpartsselskab være en løsning, til at modtage indkomsten og så udbetale løn til ejeren. En 

enkeltmandsvirksomhed i virksomhedsskatteordningen kan stort set det samme som et aktie- eller 

anpartsselskab og så undgår man bindingen af selskabskapitalen. 

6.5. Stiftelse 

I Kommanditselskaber er der ingen formkrav til stiftelsen og der er ingen krav, til hvad der skal 

aftales i forbindelse med stiftelsen, måske lige ud over at der skal være en komplementar og en 

kommanditist. Der er kontraktfrihed omkring stiftelsen af kommanditselskaber.  

Der vil være en masse ting som ville være naturligt at aftale og lave i forbindelse med stiftelsen som 

for eksempel et stiftelsesdokument, men det er som sådan ikke et krav for at stifte 

kommanditselskabet. 
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I partnerskaber er der en række procedurer i selskabsloven der skal overholdes i forbindelse med 

stiftelsen. Stiftelsesdokumentet skal bl.a. oprettes og indeholde en række faktuelle oplysninger og så 

skal det underskrives af stifterne. Oplysningerne skal bl.a. anvendes ved registreringen i 

Erhvervsstyrelsen. 

 

Stiftelsen af kommanditselskaber og partnerselskaber er dermed ret forskellige og bunder 

hovedsageligt i de oplysninger m.v. der skal bruges til registreringen i Erhvervsstyrelsen.  

 

Det er ikke selve stiftelsen af kommanditselskabet eller partnerselskabet der bør være afgørende for 

om man vælger kommanditselskabet eller partnerselskabet som driftsform. Stiftelsen og de 

handlinger, der skal foregå i forbindelse med denne, er blot et nødvendigt onde, for at opnå de 

fordele, den driftsform, vi vælger, tilbyder. 

6.6. Vedtægterne 

Lige som ved stiftelsen af kommanditselskaber er der kontraktfrihed/aftalefrihed omkring 

kommanditselskabets vedtægter. Der er intet formkrav og ingen krav om hvad de skal indeholde. I 

praksis er der dog en del ting der vil være naturlige og praktiske, at indskrive i vedtægterne. 

Specielt forhold omkring komplementaren synes at være en god ide at få skrevet ind, da der har 

været sager omkring komplementarens forhold, som har gjort at kommanditselskaber ikke kunne 

fortsætte som kommanditselskaber. 

 

Partnerselskabers vedtægter er underlagt selskabslovens regler og betyder at der er en lang række 

forhold, der skal fremgå af vedtægterne, bl.a. Selskabets navn, kapitalforhold, ledelsesorganer, 

oplysninger om generalforsamling, regnskabsår og specielt for partnerselskaber komplementarens 

forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, samt en beskrivelse af forholdet mellem 

komplementaren og kommanditisten. 

 

Lige som stiftelsen, så er vedtægterne ikke det vigtige i valget mellem kommanditselskab og 

partnerselskab, men blot midlet til at få den driftsform, der passer til det formål, vi skal bruge den 

til. 
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6.7. Ledelsesform 

Der er frihed til at vælge den ledelsesform i kommanditselskaber, stifterne synes er den rigtige, men 

vælges der ingen ledelse så ledes kommanditselskabet deklaratorisk af komplementaren. 

 

Kommanditisterne, i kommanditselskaber, har som sådan ingen ledelsesret, men beslutninger der 

falder uden for selskabets formål eller uden for komplementarens ledelsesret, skal 

kommanditisterne tage stilling til, hvis altså der ikke er valgt en ledelsesform.  

Hvis der er valgt en ledelsesform vil der være en generalforsamling, hvor kommanditisterne har 

stemmeret og kan gøre deres indflydelse gældende. Blandt andet ved at vælge en bestyrelse. Derved 

mister kommanditisterne deres løbende vetoret, da bestyrelsen varetager de overordnede og 

strategiske ledelsesspørgsmål. 

 

I partnerselskaber er der valget mellem to ledelsesmodeller, enten bestyrelse og direktion eller 

tilsynsråd og direktion. Oven over disse ligger generalforsamlingen, hvor kommanditisterne har 

stemmeret. Ledelsesmodellerne er de muligheder selskabsloven arbejder med og kan ikke fraviges. 

I og med at der skal vælges en ledelsesmodel, så har komplementaren ingen deklaratorisk 

ledelsesret, men som omtalt i forbindelse med vedtægterne, så er der intet der hindre vedtægterne i 

at indeholde bestemmelser om, at komplementaren er den del af direktionen eller bestyrelsen for 

den sags skyld. 

 

Uanset om der vælges kommanditselskab eller partnerselskab, vil komplementaren være en del af 

ledelsen, også selv om det vælges i et kommanditselskab at der skal være en bestyrelse. 

Komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser skal være der, ellers overholder selskaberne ikke 

lovens krav.  

 

Den største forskel mellem de 2 selskaber, er når der ikke er valgt en ledelse i kommanditselskabet, 

men er det den forskel der er afgørende for om man vælger kommanditselskab eller partnerselskab? 

Nej det mener jeg ikke det er. Mange gange vil kommanditisterne selv eje komplementaren i 

fællesskab, men tildele komplementaren så få forvaltningsmæssige beføjelser som muligt og så 

vælge en ledelsesform med en bestyrelse og en direktion, som de selv kunne påvirke via 

generalforsamlingen og måske selv blive valgt ind i.  
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6.8. Kapitalforhold 

6.8.1. Selskabskapital 

I kommanditselskaber er der ingen regulering af hvor stor selskabskapitalen skal være.  

Der er umiddelbart to forhold, der kunne gøre sig gældende i forhold til, hvor stor selskabskapital 

stifterne ønskede at have i kommanditselskabet.  

Det første og måske vigtigste forhold er, hvor meget kommanditisterne ønsker at tegne sig for og 

dermed kunne opnå skattemæssigt fradrag for. 

Det andet forhold er prisen på det anlægsaktiv/driftsmiddel, som kommanditselskabet skal investere 

i.  

 

I partnerselskaber skal der minimum være en selskabskapital på kr. 500.000. 

6.8.2. Indbetaling  

I kommanditselskaber er der intet krav om, hvor meget af den tegnede selskabskapital, der skal 

indbetales i forbindelse med stiftelsen. Kommanditisterne kan dermed skyldes hele det tegnede 

beløb, selv om kommanditselskabet er stiftet og er gået i gang med sin drift.  

 

I partnerselskaber er der krav om at minimum 25 % af selskabskapitalen indbetales, men ud over 

det, så er der krav om at en eventuel overkurs i forbindelse med tegning også skal indbetales.  

 

Hvis selskabskapitalen betales med andet end konstanter, et såkaldt apportindskud, så skal hele 

selskabskapitalen indbetales og ikke kun de 25 %. Apportindskuddet vurderes via en 

vurderingsberetning eller erklæring, som er en bekræftelse af værdien på apportindskuddet.       

6.8.3. Resthæftelse 

Hvis ikke hele selskabskapitalen indbetales, så kaldes differencen for resthæftelsen, og det er her 

forskellene tydeligst springer frem mellem kommanditselskaber og partnerselskaber. 

 

Begge selskabstyper kan indkalde resthæftelsen, når der er brug for den, dog skal kommanditister i 

partnerselskaber have en frist på mindst 2 uger og højest 4 uger til at indbetale den andel af 

resthæftelsen, ledelsen ønsker indbetalt. Hos begge selskabstyper skal der opkræves lige store 

andele hos alle kommanditister, ifølge den selskabsretslige lighedsgrundsætning.  
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Kommanditister i partnerselskaber har dog ret til at indbetales deres resthæftelse fuldt ud, hvis de 

ønsker det. 

 

Kommanditisters resthæftelse i kommanditselskaber kan pantsættes, i modsætning til resthæftelse i 

partnerselskaber, hvor der er forbud mod pantsætning i henhold til selskabsloven.  

 

Dette er en af de afgørende forskelle på de to selskabstyper og kan være afgørende for hvilken 

selskabstype man vælger, når man ved hvilken virksomhed man vil drive.  

 

Virksomhedstyper som kræver meget finansiering vil typisk anvende kommanditselskab som 

driftsform, da netop resthæftelsen kan pantsættes. Det kunne være investering i en ejendom eller et 

andet større driftsmiddel som et skib. Begge dele finansieres typisk af store lån, som långiver 

selvfølgelig gerne vil have så meget sikkerhed som muligt for, og da kommanditselskabet normalt 

ikke har noget andet at stille til sikkerhed, så kan resthæftelsen anvendes. Denne mulighed er der 

altså ikke i partnerselskaber 

6.8.3.1. Forældelse  

Forældelseslovens regler om forældelse af fordringer gælder for resthæftelser i både 

kommanditselskaber og partnerselskaber og der er ingen forskelle i de kriterier der starter og 

stopper forældelserne. 

6.8.4. Kapitalnedsættelse 

I og med at der ikke er noget krav om minimumskapital i kommanditselskaber, så har 

kommanditselskabet frihed til at nedsætte kapitalen ubegrænset. Nedsættelsen vil selvfølgelig 

påvirke kommanditisternes fradragsret, da det reelt er deres hæftelse der nedsættes.  

 

Men det helt springende punkt omkring kapitalnedsættelse i kommanditselskaber, er at 

kommanditisterne ikke frigøres fra hæftelsen uden kreditors samtykke. Det betyder at en 

kapitalnedsættelse uden kreditorernes samtykke kun er effektiv over for fremtidige kreditorer, og at 

kommanditisterne løbende vil blive frigivet for deres hæftelse i takt med at de gamle kreditorer 

indfries. 
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Selskabskapitalen i partnerselskaber kan ikke komme under de kr. 500.000, som er 

minimumskravet, men selskabskapital derud over kan godt nedsættes og dermed reducere 

kommanditisternes hæftelse og deres fradragsret. Kapitalnedsættelsen skal foregå ved en række 

fastlagte procedurer i henhold til selskabsloven og hvis nedsættelsen skal udbetales til 

kommanditisterne eller nedskrive deres resthæftelse, skal kommanditselskabets kreditorer have 

stillet en sikkerhed for at deres tilgodehavender kan indfris før at kapitalnedsættelsen kan 

effektueres.  

 

Kapitalnedsættelserne kan som sådan minde om hinanden, men forskellene ligger i at 

partnerselskabets kommanditister kan frigøres for deres hæftelse uden accept fra kreditorerne mens 

kommanditisterne i kommanditselskaberne først frigives, når de har indfriet kreditorerne. 

6.8.5. Handel med kapitalandele 

Kapitalandelene i både kommanditselskaber og partnerselskaber kan have begrænset deres 

omsættelighed via selskabernes vedtægter, men kommanditselskaber har frihed til at bestemme hvor 

begrænset omsætteligheden skal være, mens partnerselskabers kapitalandele har begrænsede 

muligheder i vedtægterne. Men indsættelse af en bestemmelse om, at det centrale ledelsesorgan skal 

give samtykke til overdragelse af kapitalandele i partnerselskaber, kan være en måde at kontrollere, 

hvem der bliver kommanditist på.  

 

Handles kapitalandele i kommanditselskaber, så handles de typisk med en resthæftelse. Selve 

overdragelsen frigør ikke overdrageren fra hæftelsen, men som det typisk er i kommanditselskaber 

så skal komplementaren og måske de øvrige kommanditister acceptere overdragelsen og derved 

frigives overdrageren for hæftelsen. Men hvad så med kreditorerne? Principielt skal kreditorer 

godkende et skyldnerskifte, men i kommanditselskaber kender kreditor jo nødvendigvis ikke 

skyldner og derfor kan en godkendelse af skyldnerskifte godt springes over. Komplementaren, der 

varetager kommanditselskabets ledelse, har i forvejen skulle godkende overdragelsen og må være 

interesseret i at få en kommanditist, der har evne til at betale sin resthæftelse, idet komplementaren, 

der via sin ubegrænsede hæftelse, kommer til at skulle betale kreditoren. 

 

Overdrages en kapitalandel i et partnerselskab med en resthæftelse, så frigives overdrager ikke for 

hæftelsen i henhold til selskabsloven. Overdragelsen vil faktisk stille partnerselskabers kreditorer 

m.v. bedre da både overdrager og køber begge vil hæfte for resthæftelsen. Efterfølgende købere vil 
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ligeledes hæfte for den resthæftelse, der er i forbindelse med deres køb af kapitalandele i 

partnerselskabet. 

 

Overdragelser uden resthæftelser i kommanditselskaber og partnerselskaber giver normalt ingen 

problemer, da den fulde hæftelse jo er indbetalt. 

6.8.6. Opsummering kapitalforhold 

Der er mange forskelle mellem kommanditselskaber og partnerselskaber omkring 

kapitalforholdene.  

 

Minimumskapital i partnerselskaber og intet krav i kommanditselskaber. 

 

Minimumsindbetaling på 25 % af selskabskapital i partnerselskaber og intet krav i 

kommanditselskaber. 

 

Pantsætning af resthæftelse i kommanditselskaber og ingen pantsætning i partnerselskaber. 

 

Hæftelsesnedsættelse i partnerselskaber ved kapitalnedsættelse og fortsat hæftelse i 

kommanditselskaber. 

 

Hæftelsesoverdragelse i kommanditselskaber ved handel og fortsat hæftelse i partnerselskaber. 

 

Specielt det at resthæftelsen i kommanditselskaber kan pantsættes, mens de ikke kan det i 

partnerselskaber er en afgørende forskel mellem de to driftsformer. Pantsætningen kan i mange 

tilfælde være afgørende for valget mellem kommanditselskab og partnerselskab, selvfølgelig 

afhængig af hvilken virksomhedstype man skal drive. 

6.9. Registrering 

Kommanditselskaber og partnerselskaber skal som alle andre virksomheder i Danmark registreres i 

CVR-registeret m.v. når der drives erhvervsaktivitet, udbetales løn m.v. 
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Kommanditselskaber er ikke som udgangspunkt registreringspligtige i forhold til Erhvervsstyrelsen, 

men kommanditselskabet bliver registreringspligtigt hvis komplementarselskabet eller 

komplementarselskabets ejere, alle har en begrænset hæftelse. 

 

Partnerselskaber er registreringspligtige i Erhvervsstyrelsen i deres egenskab af at være et 

kapitalselskab. Partnerselskabet skal registreres senest 2 uger efter stiftelsen og kan først registreres 

når kapitalkravet er opfyldt og dokumenteret opfyldt. 

 

Det forhold om selskabet skal registreres eller ikke registreres, har ikke afgørende indflydelse på 

valget mellem kommanditselskab og partnerselskab. Det er blot en formalitet der skal klares hvis 

partnerselskab vælges eller kommanditselskabet bliver registreringspligtigt. 

6.10. Retsevne 

Kommanditselskaber opnår retsevne ved deres stiftelse eller den dato der fremgår af 

stiftelsesdokumentet, som ligger senere end underskriftsdatoen på stiftelsesdokumentet. 

 

Partnerselskabers retsevne opnås reelt først ved registrering i Erhvervsstyrelsen. Aftaler m.v. der 

indgås mellem datoen for underskrift af stiftelsesdokumentet og registreringsdatoen i 

Erhvervsstyrelsen hæfter den der har indgået aftalen for. Hæftelsen overdrages dog til 

partnerselskabet ved registreringen i Erhvervsstyrelsen. Partnerselskaber kan stiftes med en 

retsevnedato der ligger maksimalt 12 måneder frem i tiden, dette kræver dog at selskabskapitalen er 

indbetalt kontant. 

 

Der er altså ikke den store forskel på de to selskabstyper, kommanditselskaberne opnår øjeblikkelig 

retsevne, mens partnerselskaberne opnår retsevne ved registrering som ligger senest 2 uger efter 

stiftelsen. Med de muligheder der er for at foretage registreringer direkte i Erhvervsstyrelsen IT-

system så registreres kapitalselskaber nok generelt hurtigere og dermed opnår de også egentlig 

retsevne hurtigere end tidligere. 

 

Hvornår den valgte driftsform får retsevne, bør ikke have nogen som helst indflydelse på valget 

mellem kommanditselskab og partnerselskab, da retsevnen via IT-systemerne i dag opnås 

lynhurtigt. 
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6.11. Omdannelse/opløsning 

6.11.1. Omdannelse 

Der er ingen lovparagraffer der er direkte er myntet på omdannelse af kommanditselskaber. Men 

Lov om skattefri virksomhedsomdannelse kan i visse tilfælde anvendes, også selv om en 

lovændring i 1999 udelukker langt de fleste kommanditselskaber, p.g.a. den virksomhed de driver 

og antallet af selskabsdeltagere.  

Kan overdragelse efter Lov om skattefri virksomhedsomdannelse lade sig gøre, så udløses der 

umiddelbart ingen skat for kommanditisten i forbindelse med omdannelsen. 

 

Omdannelse af partnerselskaber til og fra aktieselskaber er direkte lovgivet i selskabsloven og 

foreskriver kort fortalt en direkte overdragelse af aktiver og passiver, fra den ene selskabstype til 

den anden. Men i praksis er det den samme juridiske enhed der fortsætter, blot i en ny skal. Men 

omdannelsen har betydning skattemæssigt for dem der ejer selskabskapitalen, for de to 

selskabstyper beskattes ikke ens.  

 

Aktieselskabet er et selvstændigt skattesubjekt og aktionærerne skal opgøre en avance, positiv som 

negativ, på aktierne i aktieselskabet ved afhændelse.  

Partnerselskabet er skattemæssigt transparent og der skal ikke opgøres en avance på aktierne i 

partnerselskabet, men til gengæld skal der opgøres en avance, positiv som negativ, på de aktiver og 

passiver der er i partnerselskabet.  

Alt dette betyder at kommanditisterne/aktionærerne ved hver omdannelse til og fra partnerselskab 

skal lave avanceopgørelser og kan blive beskattet. 

 

Ved omdannelse fra partnerselskab til aktieselskab vil Lov om skattefri virksomhedsomdannelse, 

lige som i kommanditselskaber, også umiddelbart kunne anvendes. Der er de samme krav til 

partnerselskabets virksomhed og antal deltagere, som i kommanditselskaber, men selskabslovens 

måde at omdanne på, hvor den juridiske enhed består, strider umiddelbart mod Lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse, da den kræver, at der overdrages til en ny juridisk enhed. Samtidig er der 

krav om at ejerne af den virksomhed der overdrages skal være personer.  

Anvendelsen af Lov om skattefri virksomhedsomdannelse i forbindelse med partnerselskaber synes 

ikke umiddelbart at prøvet, da der blandt forfattere af faglitteraturen omkring partnerselskaber er 

stor uenighed omkring de forskellige krav til partnerselskabet. 
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Der kan være situationer hvor det erhverv der ønskes drevet og fremtidsmulighederne kan være 

medvirkende til at påvirke valget mellem kommanditselskab og partnerselskab. Hvis et 

kommanditselskabs omdannelse er tvivlsom og partnerselskabet med sikkerhed kan omdannes til et 

aktieselskab, så ligger en børsnotering i lige forlængelse af partnerselskabets omdannelse til 

aktieselskab. 

6.11.2. Opløsning 

Hvis et kommanditselskab ikke længere opfylder definitionen, af at være en kommanditselskab ved 

at den ene selskabsdeltagertype forsvinder, så ophører kommanditselskabet med at eksistere. Det 

kaldes konfusion. Kommanditselskabet går så fra at være kommanditselskab, til at være den 

driftsform som den tilbageværende selskabsdeltagertype er. 

 

Partnerselskaber ophører ikke med at eksistere ved konfusion, som kommanditselskaber gør. 

Partnerselskaber bliver opløst enten ved at selskabet selv beder om at blive opløst, fordi det ikke 

længere opfylder betingelsen for at være et partnerselskab eller ved at Erhvervsstyrelsen sender det 

til tvangsopløsning.  

 

Partnerselskaber kan altså ikke skifte driftsform ved at den ene selskabsdeltagertype forsvinder. 

Skal partnerselskabet skifte driftsform uden opløsning, så skal det foregå via omdannelse til 

aktieselskab, som nævnt oven for. 

6.11.3. Opsummering omdannelse 

Kommanditselskaber og partnerselskaber ser umiddelbart ud til at kunne anvende Lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse. Men langt de fleste kommanditselskaber der findes i dag vil ikke kunne 

anvende loven, da de falder ind under de ændringer der blev lavet i 1999, for at ramme 

anpartsprojekter der var skattemæssigt orienteret. Om loven kan anvendes på partnerselskaber er 

meget tvivlsomt og om der er nogen der har forsøgt er svært at vide, for der har umiddelbart ikke 

være nogen sager om emnet. 

 

Hvis det er fremtidsplanerne at den virksomhed man vil drive skal ende med en børsnoteret 

virksomhed, så er det et partnerselskab der skal vælges, da omdannelsen til aktieselskab ligger lige 

for. Kommanditselskabers omdannelsesmuligheder er tvivlsom. 
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Opløsning af kommanditselskaber og partnerselskaber? Det er ikke det der optager dem, der skal 

vælge mellem de to driftsformer.  

6.12. Skat 

Både kommanditselskaber og partnerselskaber er ikke omfattet af skattepligt efter 

selskabsskattelovens regler og er derfor skatte transparente. Det betyder at det er 

selskabsdeltagerene(kommanditisterne) der beskattes af selskabets resultat. 

I og med at opgørelsen af indkomstgrundlaget er den samme for begge driftsformer og beskatningen 

ligger hos kommanditisterne, så er det ikke det der er afgørende for valget mellem 

kommanditselskabet og partnerselskabet.  

 

6.13. Regnskabsaflæggelse 

Kommanditselskaber er ikke direkte omfattet af Årsregnskabslovens regler om 

regnskabsaflæggelse, men hvis komplementaren eller ejeren/ejerne af komplementaren, er 

kapitalselskaber, så bliver kommanditselskabet omfattet af regnskabspligt efter Årsregnskabsloven. 

Dog skal kommanditselskaber, hvis regnskaber indgår i et andet regnskab i en koncern eller i 

komplementarens regnskab og komplementaren er bosiddende i Danmark, EU eller EØS, kun 

afgive en undtagelseserklæring. 

 

Partnerselskaber er omfattet af Årsregnskabslovens regnskabspligt og kan undlade revision hvis 

selskabet opfylder visse talmæssige krav. Årsrapporten skal offentliggøres via Erhvervsstyrelsen 

IT-system. 

 

Bliver kommanditselskabet regnskabspligtigt, så kan det lige som partnerselskabet undlade revision 

ved opfyldelse visse talmæssige krav og skal selvfølgelig også offentliggøre sin årsrapport via 

Erhvervsstyrelsen IT-system.  

 

I og med at langt de fleste kommanditselskaber vil vælge at anvende et kapitalselskab som 

komplementar, vil kommanditselskaberne blive regnskabspligtige og dermed blive sidestillet med 

partnerselskaberne, som er omfattet af regnskabspligten. Regnskabsaflæggelsen og 
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offentliggørelsen af årsrapporten betyder derfor ikke noget i forholdet til valget mellem 

kommanditselskab og partnerselskab. 

 

6.14. Opsummering af analyse 

Ovenstående opsummering af forskelle kan give os et billede af forskellene, men hvad betyder de 

og er de væsentlige? 

 

Forskellene i hvilke erhvervs her kan anvende kommanditselskaber og partnerselskaber, kan ikke 

listes op som uvæsentlige, mindre væsentlige eller væsentlige, men kan blot konstateres. 

6.14.1. De uvæsentlige forskelle 

Stiftelsen af selskaberne, vedtægterne, registreringen og hvornår de opnår retsevne afviger ikke 

meget mellem de to driftsformer og må betragtes som uden betydning for valget mellem de to 

driftsformer. Det er heller ikke de områder der har betydning for anvendelsen af driftsformerne, 

men må mere betragtes som formalia i forbindelse med det at drive virksomhed med flere 

selskabsdeltagere. 

 

Opløsning af selskaberne er ret forskellige, men hvordan selskaberne opløses vil normalt ikke være 

en del af overvejelserne når man driver virksomhed. Langt de fleste virksomheders formål, er at 

fortsætte deres drift i det uendelige. 

 

Komplementaren og de beføjelser der skal gives til denne, er der ingen forskelle på mellem 

driftsformerne og indarbejdningen af beføjelserne m.v. har vist sig at være problemløs. I og med at 

der reelt ingen forskelle er, så er komplementaren uden betydning for valget mellem de to 

driftsformer og for anvendelsen af disse. 

 

6.14.2. De mindre væsentlige forskelle 

Omdannelse af selskaberne vil kun i mindre grad have indflydelse på valget af driftsform. Med 

usikkerheden omkring omdannelsen af kommanditselskaber og partnerselskabers mulighed for 

omdannelse til aktieselskab er der væsentlig forskel på de to driftsformer. Det erhverv der ønskes 

drevet og de fremtidsmuligheder der ligger i erhvervet og produkt, kan være afgørende for om der 
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vælges et kommanditselskab der ikke kan omdannes eller et partnerselskaber der kan omdannes til 

et aktieselskab, der måske senere kan børsnoteres. 

 

Ledelsesform 

Det frie valg af ledelsesform for kommanditselskabet over for partnerselskabet valg mellem to 

muligheder. Umiddelbart ser det ud som en stor forskel og kan da også være det. Men mange gange 

vil kommanditselskabet vælge en ledelsesform, der ligner dem som partnerselskabet har at vælge 

imellem, idet anvendelse m.v. er kendt i forvejen.  

 

6.14.3. De væsentlige forskelle 

Kapitalforholdene er de væsentligste forskelle mellem de to driftsformer og især pantsætningen af 

resthæftelsen i kommanditselskaber er af stor betydning for mange virksomhedsformer. Det at 

kunne stille resthæftelsen til sikkerhed for et lån eller en kredit vil i mange sammenhænge sikre 

selskabet sin mulighed for at drive virksomhed.  

Pantsætningsmuligheden vil i mange tilfælde være den afgørende faktor i valget mellem 

kommanditselskab og partnerselskab, eller faktisk i valget om man over hovedet skal drive 

virksomhed, hvis den sikkerhedsstillelse resthæftelsen udgør, er afgørende for de kreditter man har 

brug for.  I sådanne tilfælde bliver det ikke et valg mellem driftsformerne. 
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7. Konklusion 

Kommanditselskab eller partnerselskab? 

 

Kommanditselskaber og partnerselskaber kan på overfladen virke ret ens på grund af deres fælles 

konstruktionsgrundlag, men hvor i består forskellene? Og hvad betyder forskellene for anvendelsen 

af de to selskabstyper? 

 

På overfladen ligner de to driftsformer hinanden på grund af deres fælles ophav, LEV § 2 stk. 2, 

som definerer deres konstruktion, med de 2 selskabsdeltagertyper, komplementaren og 

kommanditisten. 

 

Men lang række af ting adskiller de to driftsformer, nogle til fordel for den ene og andre til fordel 

for den anden. Der er selvfølgelig også de forskelle som ikke umiddelbart kan afgøres, disse 

forskelle kommer an på hvilket erhverv man ønsker at drive. For man må se i øjnene, at forskellige 

erhverv kan stille forskellige krav og det er lige netop det der kan blive afgørende for om man 

vælger kommanditselskabet eller partnerselskabet. 

 

Kommanditselskabet er generelt ulovreguleret og reguleres af domspraksis samt selsskabsretlige og 

obligationsretlige principper, der giver driftsformen en vid aftalefrihed omkring stiftelse, vedtægter, 

kapitalforhold, komplementarens beføjelser og valg af ledelsesform. 

 

Partnerselskabet bygger på selskabslovens regler om aktieselskaber omkring stiftelse, vedtægter, 

kapitalforhold og valg af ledelsesform. Komplementarens beføjelser falder uden for selskabsloven 

da der ikke er defineret en komplementar i selskabsloven, men en enkelt paragraf tillader at 

selskabslovens regler bøjes, så komplementaren kan indarbejdes. 

 

En række erhverv må ikke anvende kommanditselskaber og partnerselskaber som driftsform og vil 

derfor ikke overveje forskellene mellem de to driftsformer. 

 

De uvæsentlige forskelle, se afsnit 6.14.1. De uvæsentlige forskelle, kan karakteriseres ved at være 

formalia i forbindelse med oprettelse eller nedlæggelse af de to driftsformer. Disse forskelle har 

ingen betydning for anvendelsen af driftsformerne eller valget mellem dem. 
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De mindre væsentlige forskelle, se afsnit 6.14.2. De mindre væsentlige forskelle, er omdannelse og 

ledelsesform, der kun sekundært har betydning for valget mellem driftsformerne og kun har en 

mindre eller usikker indflydelse på anvendelsen af driftsformerne. Omdannelse fra partnerselskab til 

aktieselskab og en måske fremtidig børsnotering afhænger af mange forhold og kan ligge langt ude 

i fremtiden og har derfor kun sekundær betydning. Det kan virke som en stor mundfuld at indføre 

en bestyrelse og direktion i et kommanditselskab, men det kan måske sikre at 

kapitalejerne/kommanditisterne får den indflydelse de ønsker og så er kommanditselskabet 

sidestillet med partnerselskabet ledelsesmæssigt. Derfor er kommanditselskabets mulighed for at 

vælge en mindre omfangsrig ledelsesform kun af sekundær betydning. 

 

De væsentlige forskelle, se afsnit 6.14.3. De væsentlige forskelle, er kapitalforholdene og specielt 

det at resthæftelsen kan pantsættes. Det får betydning for hvilke erhverv der drives i 

kommanditselskaber og partnerselskaber. Finansieringstunge erhverv som ejendomsinvestering og 

selvfølgelig anpartsprojekter generelt som kommanditselskabet er kendt for, vil blive placeret i 

kommanditselskaber, da pantsætningen vil være en del af det at skaffe kapital til investeringerne.   

 

Det kan konkluderes at specielt det erhverv der ønskes drevet og de kreditbehov der følger heraf, 

har betydning for hvilken driftsform der vælges og dermed hvem der anvender kommanditselskaber 

og partnerselskaber. 
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