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Kapitel 1 

Indledning 

I Danmark har finanskrisen været et varmt emne i flere år, som den også har i resten af verden. Økonomisk 

nedgang kan have katastrofale konsekvenser for mange virksomheder. Store selskaber har ofte en større 

finansiel sikring, som medfører de kan klare økonomisk nedgang. Små personlig ejet virksomheder er 

derimod afhængige af indehaverens privatøkonomi.  

Drives en virksomhed i personlig regi, hæfter indehaveren med hele sin formue, hvorfor det at drive 

virksomhed i selskabsform kan være fordelagtigt. Indehaveren af en personlig ejet virksomhed kan foretage 

en virksomhedsomdannelse, og på den måde omdanne sin virksomhed til et selskab. Dette kan gøres på to 

forskellige måder; den skattepligtige og skattefrie metode. Det skal vurderes i det enkelte tilfælde, hvilken 

løsning der er bedst. 

I Danmark stiftes størstedelen af ny startede virksomheder som personlig ejet. I første halvår af 2013 blev 

der stiftet 32.912 virksomheder, hvoraf 16.248 af dem er enkeltmandsvirksomheder1. Altså er ca. 50% af 

alle nystartede virksomheder stiftet som personlig ejet. I mange tilfælde er en personlig ejet virksomhed en 

god løsning, der er dog nogle risici forbundet herved. Blandt andet hæfter indehaveren af virksomheden 

personligt. Dette kan løses ved at lave en virksomhedsomdannelse, idet selskab hæfter med den indskudte 

kapital. 

Årsagen til at størstedelen af virksomhederne stiftes som personligt ejet, kan ligge i kravene til 

kapitalselskaberne. I et kapitalselskab er der krav om minimumskapital og regnskabsaflæggelse. Ved en 

personligt ejede virksomhed skal der ikke indsendes regnskaber til Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med 

årsafslutning skal der blot indberettes et resultat på indehaverens selvangivelse.  

Kapitalkravet for anpartsselskaber blev nedsat fra kr. 125.000 til kr. 80.000, og er fra 1/1 2014 nedsat til kr. 

50.000. Endvidere er revisionspligten fjernet fra selskaber, som ligger under nogle nøgletalsgrænser2. Dette 

kan medvirke til, at det bliver nemmere og mere økonomisk at drive virksomhed i selskabsform. 

Den 16. maj 2013 blev det tidligere fremsatte lovforslag til ændringer i selskabsloven vedtaget. Ændringen 

indeholder en ny selskabsform, kaldet iværksætterselskaber (IVS) som kan stiftes med 1 kr. i 

                                                           
1 http://cvr.dk/site/forms/businessresearch/research.aspx?ShowResults=true&q=3d6da754-df62-43c4-ac51-
3412470fcf9b&p=50e98f49-959f-4d42-a996-
ac939995dd4e&ts=1378225908&c=cvrdk&e=prod&rt=Safetynet&h=800899381a691c23f13dab2b6e48fd2a 
2 http://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision 
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selskabskapital. Den nye selskabsform kan måske i fremtiden ændre på andelen af virksomheder, som 

stiftes i personlig regi3.  

Grundet de mange personlig ejede virksomheder i Danmark, og finanskrisens påvirkning på deres økonomi, 

kan virksomhedsomdannelse blive en situation, som vil blive set oftere. Ikke mindst kan det sikre ejeren af 

en personlig ejet virksomhed, men det kan også være første skridt i et fremtidigt generationsskifte. 

Problemformulering 

Som beskrevet i indledningen, er der mange personlig ejet virksomheder i Danmark. De er alle potentielle 

emner for fremtidige omdannelser af virksomheder. Inden en virksomhed skal omdannes, skal der tages 

nogle valg, som har konsekvenser for fremtiden. Disse valg kan være svære at træffe for indehaveren, 

hvorfor afhandlingen skal specificere problemer og muligheder ved de to omdannelses metoder. 

Det giver anledning til følgende problemstilling: 

- Under hvilke forudsætninger, kan det betalte sig at omdanne en personligt ejede virksomhed og 

hvordan gennemføres omdannelsen i praksis efter reglerne om skattefri og skattepligtig 

omdannelse? 

For at besvare ovenstående problemstilling, vil afhandlingen tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

- Hvilke parametre skal en given virksomhed opfylde for, at en omdannelse fra personligt ejede 

virksomhed til virksomhed ejede i selskabsform, er fordelagtigt? 

- Såfremt en omdannelse er fordelagtigt, hvilke forhold taler i så fald for en skattefri 

virksomhedsomdannelse med succession og hvilke forhold taler for en skattepligtig omdannelse 

efter de almindelige afståelsesregler? 

- Hvordan kan en omdannelse påvirke en virksomheds fremtid, i forbindelse med et fremtidigt 

generationsskifte? 

  

                                                           
3 http://www.bdo.dk/nyheder/Pages/Lovforsalg-om-%C3%A6ndringer-til-selskabsloven-er-nu-vedtaget.aspx 
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Afgrænsning 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en enkeltmandsvirksomhed, som beskattes i 

virksomhedsskatteordningen.  

 Afhandlingen tager udgangspunkt i reglerne for personer der har fuld skattepligt til Danmark, idet dette er 

et krav for at en virksomhed kan omdannes skattefrit jf. virksomhedsomdannelsesloven § 2. Som en 

konsekvens heraf afgrænses der fra at behandle problemstillinger, som er relevant for begrænset 

skattepligtige til Danmark. 

Der afgrænses fra at behandle forhold, der er relevante for omdannelse af virksomheder ejet af et dødsbo. 

Grundet afhandlingens begrænset størrelse, udelades en større analyse mellem den skattefri- og 

skattepligtige omdannelse. 

Metode 

Til besvarelse af ovenstående problemformulering, vil afhandlingen tage udgangspunkt i 

problemformuleringens underspørgsmål.  

Dataindsamling til beregningseksempler vil tage udgangspunkt i en faktisk virksomhed der er anonymiseret. 

Modtaget data vil ikke blive yderligere analyseret, eftersom der er tale om et regnskab udarbejdet af en 

autoriseret revisor, hvorfor det forventes at kunne benyttes som relevant materiale. 

Den anvendte litteratur fremgår af litteraturlisten. I denne afhandling vil der blive anvendt bøger, artikler, 

publikationer, gældende retskilder og cirkulærer. 

Der bliver taget udgangspunkt i tal fra årene 2011 til 2014, hvor tilsvarende skattesatser vil blive anvendt. 

Målgruppe 

Afhandlingen henvender sig til revisorer, der skal rådgive erhvervsdrivende inden for området 

virksomhedsomdannelse. 
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Executive summary 

Statistics shows that nearly about 50% among the newly established companies are founded as personally 

owned companies. For a big part of the personally companies, it may be relevant to restructure the 

ownership model. 

This thesis are ment to provide insight and information on the possibilities there are, when an owner are 

considering a transformation of the personally owned company into a capital company. When transforming 

a personally company into a capital company, it gives some opportunities when the owner for example 

wants his son to take over the company, or if the wish is to sell the company. It can make it easier because, 

the company don’t depend on the owner in the same way, and can there for be sold to investors without 

the owner is involved in the company in a personally way. 

First the thesis are handling the differences between a personally company and a capital company. The 

owner needs to know how it will change the taxes, leaderships and the risk when transforming a company. 

After this, the thesis will address the two methods for transforming the personally owned company into a 

capital company. First, there is a method liable to taxation; this method can be the best method in some 

situations. The second option is a tax-free method; this method postpones the taxation of the potential 

profits until the owner sells the stocks or shares. 

When the personally owned company’s value is to be assessed, there are different considerations to take. 

This part of the thesis will address the problems the assessment can give, because this is important when 

the company are being assessed, and important when choosing to use the tax-free method.  

In the end of the thesis, the theory will be used on a case, and finally there will be made a conclusion, about 

transforming a personally company into a capitol company. 
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Kapital 2 

Personlig virksomhed eller selskab 

Der er forskel på at drive virksomhed i personlig form og selskabs form. Disse forskelle bør indehaveren af 

en personlig virksomhed have med i overvejelserne, når vedkommende overvejer at omdanne sin 

personlige virksomhed til et selskab.  

De væsentligste forskelle vil blive gennemgået i dette afsnit. Områder der bør overvejes, er hæftelse for 

virksomhedens gæld, øgede krav til drift af virksomhed i selskabsform og øgede krav til regnskabsmæssige 

forhold samt de skattemæssige forhold for virksomhedens ejer. 

I forbindelse med omdannelse af en personlig ejet virksomhed, er det muligt at omdanne til enten et 

anpartsselskab eller et aktieselskab4. Selskabet skal registreres i Danmark jf. VOL § 1, stk. 1. Det er op til 

den enkelte indehaver, at vurdere om der skal omdannes til et anparts- eller aktieselskab. 

Krav til bestyrelse og direktion 

Der stilles flere krav til en virksomhed der drives i selskabsform, end når den drives i personlig regi. I 

personlige virksomheder, skal beslutninger ikke afstemmes med andre end indehaveren selv. I 

kapitalselskaber kan f.eks. en bestyrelse skulle have indflydelse, hvilke kan skabe kontroverser. I 

aktieselskaber er der krav om en bestyrelse eller tilsynsråd bestående på minimum 3 personer jf. 

selskabslovens § 111, stk. 2. Såfremt kapitalselskabet gennemsnitligt over de sidste tre år, har haft over 35 

ansatte, har medarbejderne krav på at vælge et medlem til bestyrelsen jf. selskabsloven § 140.  

Grundet disse krav til kapitalselskaber, kan det betyde indskrænkninger for den tidligere indehaver, da 

ledelsen bestående af flere skal være enige. Omvendt kan det også give mulighed for faglig sparring med en 

bestyrelse eller direktion omkring virksomhedens fremtid og muligheder. 

Der er ikke krav om en bestyrelse i anpartsselskaber, kun hvis selskabet har haft gennemsnitligt over 35 

ansatte over tre år, jf. selskabsloven § 111, stk. 3. I sådanne tilfælde, kan indehaveren bestemme over 

anpartsselskabet alene, uden indblanding fra bestyrelse eller en eventuel direktion bestående af flere. Den 

tidligere indehaver, kan i anpartsselskabet udgøre eneste medlem i direktionen. Det medføre dog, at der 

ikke vil være muligheden for den faglige sparring. 

                                                           
4 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2133285&vId=0 
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Minimums kapital og hæftelse  

Indehaveren der står over for en virksomhedsomdannelse, skal gøre sig overvejelser omkring kravene til 

minimums kapital der stilles til de enkelte virksomhedstyper. Endvidere skal der overvejes hvilken hæftelse 

valget medfører, da det kan have store konsekvenser. 

Aktieselskab (A/S) 

Der skal i aktieselskaber være en kapital på mindst 500.000 kr., jf. selskabsloven § 4, stk. 2. Kapitalen kan 

ved stiftelse indskydes som kontanter. Ved en virksomhedsomdannelse vil der ofte blive indskudt aktiver, 

der minimum har en værdi der opfylder kravene til kapitalen. Denne type indskud kaldes apportindskud, og 

er tilladt, jf. selskabslovens § 34, stk. 5. Anvendes apportindskud skal det fremgå af selskabets 

stiftelsesdokument. For at sikre den korrekte værdi på apportindskuddet, skal stiftelsesdokumentet være 

vedhæftet med en vurderingsberetning udarbejdet af eks. en godkendt revisor, jf. selskabslovens § 37. 

Kapitalejeren af et aktieselskab hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser jf. selskabsloven § 1, stk. 

2. Hæftelsen er derfor begrænset til den indskudte værdi i selskabet. Det er kun i tilfælde hvor 

kapitalejeren har hæftet personlig for selskabets gæld, hvis eks. selskabets leverandør eller bankforbindelse 

kræver dette, at kapitalejeren kan bliver ramt personligt. 

Anpartsselskab (ApS) 

Et anpartsselskab skulle tidligere have en kapital på kr. 125.000 og senere kr. 80.000. kr. jf. selskabsloven § 

4, stk. 2. Fra 1. januar 2014 sænkes kapitalkravet til 50.000 kr.5. Dette skal medføre, at det bliver nemmere 

at opspare likvider til at stifte et anpartsselskab, og derved hjælpe de danske iværksættere. Ligesom ved 

aktieselskaber, kan kapitalen indbetales kontant eller ved apportindskud, jf. selskabsloven § 34, stk. 5, ved 

selskabets oprettelse. Det skal fremgå af selskabets stiftelsesdokument, at anparterne tegnes ved 

apportindskud, og selskabets stiftelsesdokument skal vedlægges en vurderingsberetning med en erklæring 

om, at apportindskuddet har den pålydende værdi som benyttes til indskuddet. 

På samme måde som ved aktieselskab, hæfter kapitalejeren af et anpartselskab ikke for selskabets 

forpligtelser jf. selskabsloven § 1, stk. 2. Derfor hæftes der kun med de indskudte midler. 

                                                           
5 http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/609839/5 
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Et anpartsselskab kan for mange mindre virksomheder være en god løsning, grundet det lavere kapitalkrav i 

forhold til aktieselskaber. Når en virksomhed er i opstartsfasen, er der ofte begrænset likvide midler, 

hvorfor et anpartsselskab være fordelagtigt.  

En af grundende til at grænsen for minimumskapital i anpartsselskaber nedsættes, skyldes bl.a. 

konkurrence i forhold til vore nabolande. Vi skal i Danmark have de samme muligheder og vilkår for at stifte 

selskaber, med mindre kapital for at være konkurrencedygtige og være iværksætterne imødekommende. 

Iværksætterselskab (IVS) 

Denne selskabstype er et nyt tiltag som trådte i kraft pr. 1. januar 20146. Iværksætterselskaber kan stiftes 

med kun 1 kr. i kapital, og som ved aktie- og anpartsselskaber er der begrænset hæftelse. Der er krav om 

opsparing af årets resultat i selskabet. Det vil sige, at der skal bindes 25% af selskabets resultat til bundne 

reserver, indtil denne udgør mindst 50.000 kr. Herefter vil iværksætterselskaber kunne omdannes til et 

anpartsselskab. 

Dette tiltag er ligeledes lavet for at Danmark skal være ligestillet med eks. Tyskland. Det skal være 

nemmere for iværksættere der ønsker at starte projekter. 

Det bliver spændende at se hvordan markedet taget imod denne nye selskabstype. Det kunne frygtes at 

banker vil kræve personlig kaution ved oprettelse af kredit, hvilke vil medføre at ideen går lidt af ved at 

stifte selskab7. 

Virksomhed i personlig regi 

Der er ikke noget krav om minimumskapital ved personlige virksomheder. Til gengæld hæfter indehaverne 

med hele sin personlige formue. Derfor kan virksomhedens kreditorer gøre krav i indehaverens personlige 

formue, hvis virksomheden ikke er i stand til at overholde sine forpligtigelser. 

  

                                                           
6 http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/609839/5 
7 http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-
%20og%20anpartsselskaber/Forslag%20om%20lavere%20kapitalkrav%20i%20anpartsselskaber%20mv 
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Regnskab og revision 

Personlig virksomhed 

En virksomhed i personlig regi er ikke omfattet af årsregnskabslovens regler og er derfor ikke forpligtet til at 

udarbejde og offentliggøre en årsrapport. 

Når indehaveren af den personlige virksomhed skal opgøre sin skattepligtige indkomst, kan det gøres på 3 

metoder. Efter personskatteloven, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. 

Krav omkring regnskabsudarbejdelse for virksomheden, afhænger af hvilke af de tre ovennævnte metoder 

indehaveren vælger at opgøre sin skattepligtige indkomst efter. Vælges metoden efter personskatteloven, 

er der ikke krav om udarbejdelse af et selvstændigt regnskab for virksomheden. 

Opgøres den skattepligtige indkomst efter virksomhedsordningen, stilles der krav om en skarp opdeling 

mellem privat- og virksomhedsøkonomi jf. virksomhedsskatteloven § 2. Ud over opdelingen stiller § 2 også 

krav om et selvstændigt regnskab, der opfylder kravene i bogføringsloven. 

Reglerne i § 2 gør sig ikke gældende ved kapitalafkastordningen. Ved denne metode stilles der ikke krav om 

adskillelse mellem privat- og virksomhedsøkonomi. Derfor skal der ikke udarbejdes et selvstændigt 

regnskab for virksomheden. 

Selskab 

Både aktie- og anpartsselskaber skal følge bogføringsloven og årsregnskabsloven. Ifølge årsregnskabsloven 

skal selskaber hvert år udarbejde og offentliggøre en årsrapport jf. årsregnskabsloven § 2-3. Årsrapporten 

vil for mange selskaber være underlagt revisionspligt. Selskaber som ligger under nogle grænser på 

omsætning, balanceværdi og antal ansatte kan vælge at undlade revision af årsrapporten. For at et selskab 

har mulighed for at fravælge revision, kræver det, at selskabet ikke overskrider 2 af 3 nedenstående 

kriterier i to på hinanden følgende år jf. årsregnskabsloven § 135: 

- En balancesum på 4 mio.  

- En nettoomsætning på 8 mio. 

- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabet på 12.8 

I det øjeblik et selskabs årsrapport bliver offentliggjort, bliver dets økonomiske situation gjort tilgængeligt 

for omverdenen. Flere kan have interesse i en årsrapport, hvilke typisk kan være samarbejdspartnere, 

                                                           
8 http://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision 
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bankforbindelser, konkurrenter og eventuelt medarbejdere. Alle der kan have en økonomiske interesse i 

virksomheden kan finde årsrapporten interessant. 

Årsrapporten der skal offentliggøres har nogle minimumsgrænser for hvad den skal indeholde. Jf. 

årsregnskabsloven § 32, kan virksomheden sammendrage nogle poster, og derved udlade at oplyse 

omsætningen i årsrapporten9. Omsætningen vil derfor være nævnt under en post kaldet 

”Bruttofortjeneste”. Der er ikke krav på noter og specifikationer på alle poster i regnskabet. Disse regler er 

med til at beskytte selskaber, som ikke ønsker at videregive alt for mange informationer. 

Der kan være fordele og ulemper ved at skulle offentliggøre en årsrapport og derved give omverdenen 

informationer. Der kan være ulemper såsom, at konkurrenterne får mulighed for indblik i selskabets 

situation, ligesom samarbejdspartnere og leverandører kan være mere tilbageholdende med at give kredit, 

hvis virksomhedens økonomiske situation ikke fremstår sund. 

Det kan omvendt gavne, hvis virksomheden har en sund økonomi, idet samarbejdspartnere og 

leverandører vil have lettere ved at vurdere risikoen i forbindelse med kreditgivning. På den måde kan et 

selskab, nemmere opnå kredit frem for en personlig virksomhed. 

Skattepåvirkning for virksomhed og indehaver 

Beskatning af kapitalselskab 

Når en virksomhed drives i selskabsform, enten som aktie- eller anpartsselskab, er det selskabet der er 

skattepligtigt af dets resultat jf. selskabsskatteloven, jf. § 1. nr. 1. 

I 2013 var selskabsskatten 25% og denne er sat ned til 24,5% i 2014. Et selskab skulle derfor betale en 

indkomstskat på 25% i 2013 af des skattepligtige indkomst, jf. selskabsskatteloven § 17. Opnår et selskab 

skattemæssigt underskud, kan underskuddet fremføres og modregnes i eventuelle fremtidige overskud. 

Selskabsskatteprocenten bliver sat gradvist ned til 22% i år 201610. På denne måde bliver det mere 

attraktivt at drive virksomhed i selskabsform i de kommende år. 

Når et selskabets medarbejdere skal have løn, betragtes det som almindelig lønindkomst hos 

medarbejderne hvilket er fradragsberettiget hos selskabet jf. statsskatteloven § 6, stk. 1 litra a. Det betyder 

også, at hvis den tidligere indehaver indtræder som direktør i det omdannede selskab, bliver hans 

                                                           
9 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=158560#Kap3 
10 http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/audit/sider/nedsaettelse-af-selskabsskatteprocenten-
effekt-for-aars-og-delaarsregnskaber-med-balancedag-efter-27-juni-2013.aspx 
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kommende løn beskattet som almindelig lønindkomst, efter de almindelige regler i personskatteloven, og 

selskabet får fradragsret for lønomkostningerne. 

Beskatning af personlig virksomhed 

Ved en personlig virksomhed, beskattes indehaverens af virksomhedens skattepligtige resultat. Som 

tidligere nævnt, skal indehaverens vælge mellem 3 forskellige beskatnings metoder. 

Beskatning efter personskatteloven: 

Vælger indehaveren at blive beskattet efter personskatteloven skal beskatningen opgøres herefter. 

Virksomhedens samtlige indtægter med undtagelse af de fradragsberettigede omkostninger, indregnes i 

ejerens skattepligtige indtægt. Derfor bliver indehaveren beskattet 100 % af virksomhedens resultat i det 

pågældende indkomstår. 

Beskatning efter virksomhedsordningen: 

Ejeren af en personlig virksomhed kan vælge at lade virksomhedens og sin egen skattepligtig indkomst 

beskatte efter reglerne i virksomhedsskatteloven jf. § 1. Årsagen til virksomhedsskatteloven blev vedtaget, 

var at ligestille det, at drive virksomhed i personlig regi og selskabsform rent skattemæssigt. Dette sikres 

bl.a. ved muligheden for at anvende kontoopsparet overskud i virksomhedsordningen. 

For at kunne anvende virksomhedsordningen, er det et krav at virksomhedens økonomi adskilles fra 

indehaverens private økonomi, jf. virksomhedsskatteloven § 2. Når virksomhedens økonomi isoleres, kan 

indehaverens af virksomheden vælge, at lade en del af virksomhedens overskud forblive i virksomheden, og 

på den måde nøjes med at blive beskattet med 25 % jf. virksomhedsskatteloven § 10, stk. 2. Skattesatsen 

bliver reguleret og svare til selskabsskatten. Derfor vil denne sats blive justeret i takt med selskabsskatten 

sættes ned de kommende år. 

I senere år, hvis virksomheden ikke generer samme overskud og indehaveren ikke opnår et indkomst-

niveau der medfører topskat, kan indehaveren vælge at lade sig beskatte af det opsparede overskud. På 

den måde, kan man ved hjælp af virksomhedsskatteordningen indkomstudjævne. 

Ud over muligheden for at anvende principperne omkring konto for opsparet overskud, er der i 

virksomhedsordningen mulighed for, at beregne et kapitalafkast, jf. virksomhedsskatteloven § 7. 

Virksomhedens overskud opdeles således i et kapitalafkast og et resterende overskud. Kapitalafkastet kan 

angives som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst på indehaverens selvangivelse, hvilke 
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medfører der spares arbejdsmarkedsbidrag af beløbet, ligesom fradragsgrænsen for positiv 

nettokapitalindkomst mindskes. 

Beskatning efter kapitalafkastordningen: 

Indehaveren af en personlig virksomhed har mulighed for at anvende kapitalafkastordningen, jf. 

virksomhedsskatteloven afsnit II. Kapitalafkastordningen er et enkelt alternativ til virksomhedsordningen. 

Den kræver ikke en opdeling mellem privat- og virksomhedsøkonomi. 

Ligesom ved virksomhedsordningen er der mulighed for, at beregne et kapitalafkast, som kan angives som 

kapitalindkomst jf. virksomhedsskatteloven § 22a. Kapitalafkastet beregnes efter virksomhedsskatteloven § 

22 a, stk. 2 og foregår på en lidt anden måde end ved virksomhedsordningen ovenfor. 

Fordelen ved kapitalafkastordningen frem for virksomhedsordningen, er de mindre krav til 

virksomhedsregnskab, samt den kan være nemmere at overskue. 

Delkonklusion 

Som det fremgår af ovenstående afsnit, er der er en række forskelle på at drive virksomhed i personlig regi 

og selskabsform. En stor forskel ligger i hæftelsen. I selskabsform hæftes der med den indskudte kapital, 

hvor en personlig virksomhed hæfter med hele den private formue.  

Der er i 2014 kommet nye muligheder når man skal starte virksomhed. Dels er kapitalkravet til 

anpartsselskaber nedsat til kr. 50.000. Derudover er der åbnet op for muligheden for at stifte et 

iværksætterselskab med kun 1 krone som kapital. Denne selskabsform er lavet for nemmere at kunne 

starte virksomheder og derved hjælpe iværksættere. Iværksætterselskaber er underlagt nogle krav til 

opsparing af overskud, indtil det kan opfylde minimumskravet til kapitalselskaber, hvorefter det kan 

omdannes til et kapitalselskab. Hvorvidt denne selskabsform bliver populært er svært at sige. Det afhænger 

bl.a. af bankers lånevillighed og andre interessenter. Stiller bankerne krav om personlig kaution for 

iværksætterselskab i forbindelse med lån, går ideen lidt af og en personlig virksomhed kan opfylde det 

samme behov. En personlig virksomhed vil kunne lave en virksomhedsomdannelse, og opnå det sammen 

som et iværksætterselskab. 

Foruden forskellen i hæftelse, er der også forskellige krav til regnskab og bogføring. For personlige 

virksomheder afhænger kravene til regnskab og bogføring, af den metode indehaveren vælger at opgøre 

sin skattepligtige indkomst efter. Vælges virksomhedsordningen er der øget krav til regnskabet, til gengæld 

kan der opnås en optimeret indkomst. 
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Selskaber har udover øget krav til regnskabsudarbejdelse, pligt til at offentliggøre en årsrapport der er 

underlagt årsregnskabsloven. På denne måde bliver et selskabs økonomiske situation offentliggjort og 

tilgængelig for omverdenen. 

Når en personlig virksomhed skal beskattes, indregnes virksomhedens skattepligtige resultat i indehaverens 

personlige indkomst. Indehaveren har tre muligheder, hvorefter den skattepligtige indkomst kan opgøres: 

efter reglerne i personskatteloven, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. De to sidste 

nævnte giver mulighed for, at det kun er den del af virksomhedens overskud der hæves som beskattes.  

Et selskab anses som et selvstændigt skattesubjekt, og skal derfor opgøre sin egen skattepligtige indkomst. 

Selskaber beskattes med en fast beskatningssats som i 2013 ligger på 25%. Denne bliver i årene frem til 

2016 sat ned til 22%. Efter en omdannelse af en personlig virksomhed, beskattes virksomheden derfor ikke 

længere i indehaverens personlige indkomst. Efter omdannelsen beskattes selskabet selvstændig og 

indehaveren vil efterfølgende modtage lønindkomst som beskattes efter personskatteloven og selskabet vil 

have fradragsret for lønudgiften. 

Det kan være svært ud fra ovenstående, at bedømme om det rent skattemæssigt er fordelagtigt, at drive 

virksomhed i selskabsform eller i personlig regi. Det er myndighedernes holdning, at det ikke er skatten, der 

skal være afgørende for, om en virksomhed drives i personlig regi eller i selskabsform. Ved anvendelse af 

virksomhedsordningen, er der netop mulighed for at opspare en del af årets overskud, til en foreløbig 

skatteprocent på samme niveau som selskaber. Denne mulighed udligner den skattemæssige forskel 

mellem selskaber og personlige virksomheder.  

Det skal vurderes i det enkelte tilfælde, hvad der er mest optimalt. Er der tale om en virksomhed med store 

risici forbundne, kan det være en fordel at drive virksomheden i selskabsform. På den måde slipper 

indehaver for at hæfte med den personlige formue. Hvorimod for en virksomhed med lille aktivitet uden 

store risici, kan det være omkostningsfyldt at drive virksomheden i selskabsform. Derfor findes der ikke et 

endeligt svar på hvad den optimale løsning er, og der skal ses på både nuværende situation men også den 

fremtidige. 
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Kapitel 3 

Skattepligtig – eller skattefri omdannelse 

En virksomhedsomdannelse kan foretages som en skattepligtig omdannelse til handelsværdi. Dette 

medfører, at skatten af konstaterede skattepligtige avancer forfalder til betaling, som følge af omdannelse 

efter afståelsesprincippet. Ved denne metode bliver der gjort ”rent bord” med hensyn til den skat, der har 

hvilet på virksomhedens skatterelevante aktiver frem til omdannelsesdatoen. Dette omfatter også 

oparbejdet goodwill11. 

Virksomhedsomdannelse kan som tidligere nævnt, også foretages som en skattefri omdannelse, under 

iagttagelse af de særlige regler i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. En sådanne omdannelse sker 

ligeledes til handelsværdier og der skal foretages en opgørelse af skattepligtige avancer på de aktiver, der 

overdrages til selskabet inklusive goodwill. Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal den skat, der 

hviler på disse avancer, imidlertid ikke betales nu idet selskabet succedere med den tidligere virksomhed. 

Dette betyder, at selskabet indtræder i den tidligere ejeres sted, jf. virksomhedsomdannelsesloven § 6. 

Skatten udskydes efter særlige regler som en aktieavanceskat, der i et eller andet omfang vil komme til 

betaling, ved en eventuel afhændelse af anparterne eller aktierne. 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse, er på grund af skattebetalingen likviditetskrævende i større eller 

mindre omfang, og kan derfor være en hindring for at gennemfører en eller fornuftig omdannelse. 

En skattefri virksomhedsomdannelse udskyder beskatningen og sparer derved likviditet her og nu. En 

likviditet som mere hensigtsmæssig kan arbejde i virksomheden, frem for at skulle anvendes til betaling af 

skatteavancer. 

Retsvirkning for den oprindelige ejer 

Som anført ovenfor, vil en skattepligtig omdannelse resultere i betaling af en avanceskat på skatterelevante 

aktiver, såfremt der kan konstateres en skattepligtig avance. Det vil være tilfældet, såfremt handelsværdien 

af de omdannede aktiver overstiger den skattemæssigt nedskrevne værdi. Skatterelevante aktiver kan 

f.eks. være driftsmidler, ejendomme og goodwill. Anskaffelsesværdien for anparterne eller aktierne svarer 

til den egenkapital, der fremgår af selskabs åbningsbalance. 

                                                           
11 http://www.tax.dk/lv-2010-2/lve/E_H_2.htm 
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Ved en skattefri virksomhedsomdannelse vil anskaffelsesværdien for de modtagne anparter eller aktier ikke 

altid svare til egenkapitalen, der fremgår af selskabets åbningsbalance. Hvis der konstateres skattemæssige 

avancer, der ikke udløser nogen skat, på de omdannede aktiver vil der opstå en forskel. 

Anskaffelsessummen opgøres ved en skattefri virksomhedsomdannelse, med udgangspunkt i den 

egenkapital, der fremgår af selskabets åbningsbalance, men med fradrag af de beregnede skattepligtige 

avancer. Hvis den oprindelige ejer har anvendt virksomhedsordningen på den omdannede virksomhed, 

fradrages endvidere et eventuelt overtaget opsparet overskud.  

Retsvirkning for selskabet 

I en skattepligtig omdannelse, er selskabets anskaffelsessum for de overtagne aktiver handelsværdien. Det 

skattemæssige afskrivningsgrundlag udgør ligeledes handelsværdien. 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse succederer selskabet skattemæssigt i den tidligere ejeres 

skattemæssige stilling, med hensyn til overtagne aktiver og gældsposter, der ville have udløst beskatning 

hos den oprindelige ejer. Successionen omfatter anskaffelsestidspunktet, anskaffelsessum og 

anskaffelseshensigt. Afskrivninger foretaget af den oprindelige ejer betragtes endvidere som foretaget af 

selskabet. Selskabets afskrivningsgrundlag er det samme som den oprindelige ejers, uanset om 

handelsværdien i selskabets åbningsbalance er højere eller lavere. Dette betyder, at selskabet ikke kan 

afskrive skattemæssigt på overtaget oparbejdet goodwill12. 

Hvis selskabet sælger et skatterelevant aktiv, vil en eventuel avance blive beskattet i selskabet. 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Når en virksomhedsomdannelse ikke foretages efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, er der tale 

om en skattepligtig virksomhedsomdannelse. En skattepligtig virksomhedsomdannelse udløser typisk 

beskatning, hvorfor mange vælger at benytte reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, hvorved de opnår 

mulighed for at udskyde beskatningen til et senere tidspunkt. Skattepligtige virksomhedsomdannelser 

gennemføres dog i de tilfælde, hvor der kun udløses en ubetydelig beskatning, eller andre betydelige 

faktorer taler for en skattepligtig omdannelse. 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse sidestilles med afståelsesprincippet, hvilke indebærer, at 

virksomhedens aktiver og passiver overdrages til et nystiftet selskab til handelsværdier. Når 

afståelsesprincippet benyttes, skal der udarbejdes en opgørelse over avancer ved afståelsen af den 

                                                           
12 http://www.tax.dk/lv-2010-2/lve/E_H_2.htm 
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personlige virksomhed. Dette medfører at ejeren bliver beskattet af den eventuelle gevinst i afståelsesåret. 

Derfor ligestilles en skattepligtig virksomhedsomdannelse med et salg eller ophør af den personlige 

virksomhed. Salgssummen skal fordeles ud over alle virksomhedens aktiver, og der skal laves en særskilt 

opgørelse af avancer eller tab for hver aktivtype. Gevinster og tab indregnes i den oprindelige ejers 

indkomstopgørelse, og handelsværdierne vil udgøre selskabets anskaffelsessum, samt skattemæssige 

afskrivningsgrundlag. 

Overdrages virksomheden mellem interesseforbundne parter, skal overdragelsen foregå efter 

armslængdeprincippet, jf. ligningsloven § 2. Armslængdeprincippet betyder, at de transaktioner som 

foretages mellem de interesseforbundne parter, skal foretages på samme vilkår og til samme priser, som 

tredjemand ville have handlet til. 

Omregning til kontantværdier 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse, skal der foretages kontantværdiansættelse af 

overdragelsessummer. Dette gælder for bygninger mv., driftsmidler og skibe, ombygninger og 

særindretninger af lejede lokaler, samt visse forbrugsgoder, godtgørelser og vederlag, jf. afskrivningslovens 

§ 45. Der skal således foretages omregning til kontantværdi ved realisationsbeskatning af en lang række 

aktiver og ved opgørelse af genvundne afskrivninger. Konkret sker omregningen efter kursværdierne på 

overdragelsestidspunktet ved, at aktivets kontantværdi lægges sammen med kursværdien af aktivets 

gældspost, jf. afskrivningsloven §45, stk. 1. Kontantværdiansættelsen er tidligere foretaget på baggrund af 

Skats tabelmateriale om kursværdier. Nu skal værdiansættelsen ske efter et skøn, hvor der tages hensyn til 

de foreliggende omstændigheder13. 

Overdrages virksomheden mellem interesseforbundne parter, fremgår det af retspraksis, at kursværdien på 

udstedte gæld- og pantebreve ikke kan fastansættes lavere end kurs 80. Selvom det må antages, at 

kursværdien i dag vil være højere end kurs 80 som følge af det nuværende renteniveau, er det i praksis 

stadig ”standardkursen” på 80 for gælds- og pantebreve, der er gældende14. 

Stiftelse ved apportindskud 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse vil ofte ske ved apportindskud. I følge selskabsloven er det et krav, 

som tidligere nævnt, at aktieselskab har en kapital på mindst kr. 500.000 og anpartsselskaber på kr. 50.000. 

Før 2014 var kravet til et anpartsselskab kr. 80.000 og tidligere 125.000.  

                                                           
13 https://afg.tax.dk:8443/1895935.htm 
14 http://www.tax.dk/lv-2012-1/lve/E_H_1_3.htm 
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Det fremgår desuden, at selskaber kan stiftes med andre værdier end kontanter, det vil sige stiftelse ved 

apportindskud. Apportindskuddet skal have en økonomisk værdi svarende minimums til selskabskapitalen, 

hvorfor indskuddet ikke kan består i forpligtelser, fordringer eller tjenesteydelser. Ved en skattepligtige 

virksomhedsomdannelse indskydes typisk hele virksomheden i et nystiftet selskab, og ejeren behøver 

derfor ikke indbetale selskabskapitalen, idet værdien af den indskudte virksomhed vil kunne opfylde 

kravene til kapitalen. 

Hel eller delvis omdannelse 

Reglerne i virksomhedsomdannelsesloven forudsætter, at der er tale om en omdannelse af en hel 

virksomhed, jf. virksomhedsomdannelsesloven § 1, stk. 1. En omdannelse kan derfor i princippet kun finde 

sted, såfremt der foreligger ”en virksomhed” efter det skattemæssige virksomhedsbegreb. Ved en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse efter afståelsesprincippet er det dog muligt kun at foretage 

omdannelse af enkelte aktiver eller at foretage omdannelse af en hel virksomhed. Det skyldes, at der 

udløses skattemæssige konsekvenser ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse uanset, om der sker 

overdragelse af en hel virksomhed eller blot enkelte aktiver. Et eller flere aktiver kan således holdes uden 

for overdragelsen og forblive i personlig regi, lige som det er muligt alene at overdrage et eller flere aktiver 

til selskabet. Skattepligt kan der altså foretages en hel eller delvis virksomhedsomdannelse. Visse aktiver 

kan dog ikke holdes adskilt fra hinanden, eks. goodwill15. Goodwill kan overdrages i forbindelse med en hel 

eller delvis omdannelse af virksomheden. I modsætning til en række andre immaterielle anlægsaktiver er 

det dog ikke muligt at overdrage goodwill som et selvstændigt aktiv, uden at virksomheden, som det 

knytter sig til, også omdannes. 

Ved omdannelse efter afståelsesprincippet, får virksomhedsbegrebet betydning for omdannerens status 

efter overdragelsen. Holder omdanneren aktiver, der samlet kan anses for en erhvervsvirksomhed uden for 

omdannelsen, kan omdanneren opretholde sin status som selvstændig erhvervsdrivende og eksempelvis 

fortsætte med at anvende virksomhedsordningen. Driver omdanneren efter omdannelsen derimod ikke 

længere selvstændig erhvervsvirksomhed, vil der som udgangspunkt udløses en ophørsbeskatning16. 

Ved en virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft, er det vigtigt at være opmærksom på, at det jf. 

selskabsloven § 4, stk. 4, er et krav, at der foretages omdannelse af hele virksomheden. 

 

                                                           
15 Skattekartotek, afsnit 52.3.2 
16 Skattekartotek, afsnit 52.3.2 
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Stiftelse med skattemæssig tilbagevirkende kraft 

Et selskab kan i princippet ikke have skattepligtig indkomst som vedrørende tiden forud for stiftelsen.  I 

selskabsskatteloven § 4, stk. 4 og 5, er der indført en mulighed for at foretage en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse med skattemæssige tilbagevirkende kraft. Det er således muligt efter disse 

bestemmelser, at stifte et selskab med op til 6 måneders tilbagevirkende kraft. Dette betyder, at 

erhvervsdrivende indtægter og afholdte udgifter i en periode på op til 6 måneder før stiftelsen af selskabet 

vil komme til beskatning i selskabet og ikke i den erhvervsdrivende personlige indkomst. Den 

tilbagevirkende kraft medfører desuden, at det er aktivernes og passivernes værdi på skæringstidspunktet, 

der skal lægges til grund ved omdannelsen. Omdannes en virksomhed for eksempel med tilbagevirkende 

kraft pr. 1. januar, men selskabet først reelt er stiftet den 1. juni, er det altså værdierne pr. 1. januar, der 

skal anvendes. For at kunne gennemføre en skattepligtig virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende 

kraft, er det et krav, at dette fremgår af selskabets stiftelsesdokument. 

Foretages der en skattepligtig virksomhedsomdannelse med skattemæssig tilbagevirkende kraft, er der en 

række yderligere betingelser, der skal være opfyldt. Disse betingelser fremgår af selskabsskatteloven § 4, 

stk. 4 og kan opsummeres som følgende17: 

- Den overdragende virksomhed skal være personligt ejet. 

- Der skal være tale om overdragelse af en samlet virksomhed. 

- Overdragelsen skal ske til et nystiftet dansk aktie- eller anpartsselskab. 

- Ejeren af den personlige virksomhed, bliver ejer af samtlige aktier eller anparter i det nye selskab. 

- Omdannelsesdatoen skal ligge efter udløbet af ejerens sidste normale indkomstår forud for 

stiftelsen af selskabet. 

- Selskabets regnskabsår skal løbe fra omdannelsesdagen og kan maksimalt udgøre 18 måneder i det 

første år. 

- Stiftelse af selskabet skal finde sted senest seks måneder efter den valgte omdannelsesdato. 

- En genpart af de dokumenter, der i selskabslovgivning er foreskrevet og udarbejdet i forbindelse 

med omdannelse, samt dokumentation for at selskabet er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, skal 

sendes til skattesættende myndighed senest en måned efter selskabets stiftelse. 

o De dokumenter, der henvises til i selskabslovgivningen, omfatter følgende dokumenter: 

� Stiftelsesdokument 

                                                           
17 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=143677 
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� Vedtægter (og i et aktieselskab tillige protokollat vedrørende konstituerende 

generalforsamling) 

� Vurderingsberetning med åbningsbalance 

� Dokumentation for at selskabet er anmeldt til registrering i Erhvervsstyrelsen eller, 

hvis omdannelsen er sket til et allerede eksisterende selskab, dokumentation for at 

overdragelsen har fundet sted. 

o Dokumenterne skal sendes til den skattesættende myndighed senest en måned efter 

selskabets stiftelse. Tidsfristen fremrykker derfor de normale tidsfrister for anmeldelse af 

aktie- og anpartsselskaber, der er på seks måneder for aktieselskaber og otte uger for 

anpartsselskaber. 

Såfremt ovenstående betingelser er opfyldt, er det muligt at foretage en selskabsstiftelse med op til 6 

måneders skattemæssig tilbagevirkende kraft. 

Likviditetspåvirkning 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse vil ofte udløse en betydelig beskatning hos indehaveren af 

virksomheden. Det betyder, at en skattepligtig virksomhedsomdannelse, vil kunne medføre et stort 

likviditetsbehov, idet avancen bliver beskattet i afståelsesåret. I nogle situationer kan dette derfor være en 

hindring for at gennemføre en ellers fornuftig virksomhedsomdannelse. Opfyldes kravene i 

virksomhedsomdannelsesloven, vil omdannelsen derfor typisk foretages skattefrit, hvorved beskatningen 

udskydes til et senere tidspunkt. 

Ved en skattepligtig omdannelse, er det muligt at afsætte et stiftertilgodehavende i åbningsbalancen, som 

ejeren kan hæve skattefrit og blandt andet anvende til at betale de skatter, som omdannelsen medfører18. 

Problemet i denne forbindelse opstår ofte ved, at for eksempel goodwill ikke medfører likviditet til 

selskabet, hvorfor dette kan betyde, at der ikke er tilstrækkelig likvider i selskabet, som ejeren kan hæve til 

udligning af sit stiftertilgodehavende. 

Beregning af goodwill 

Når goodwill skal beregnes, tages der udgangspunkt i virksomhedens seneste 3 års regnskabstal. På bilag 2 

er opstillet en beregning af goodwill på en given virksomhed. Først og fremmest tages der fat i årets 

resultat før renter. Her skal der beregnes et vægtet resultat. Under det skattepligtige resultat, er der 

oplistet hvor meget de enkelte år vægter. Samlet giver det et antal på 6, hvilke summen af resultatet 

                                                           
18 Skattekartoteket afsnit 52.3.9 
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divideres med for at finde det vægtede resultat.  Årsagen til at årene skal vægtes skyldes at det seneste år 

skal vægte mest ved beregningen af goodwill. Altså har en virksomhed lavet et rigtig stort resultat for 3 år 

siden, og efterfølgende genereret små overskud, vil det første store resultat ikke give samme indflydelse, 

som hvis det var det seneste år som var lavet et stort overskud. 

Efter at have fundet de vægtede gennemsnitsindkomst tillægges udviklingstendensen, og der fratrækkes 

driftsherreløn. Beregningen af udviklingstendens tager udgangspunkt i den resultatmæssige udvikling, der 

har været fra det tredjesidste regnskabsår til det sidste år. Som udtryk for gennemsnittet af udviklingen 

(stigningen/faldet) i de to udviklingsperioder (år 1 til 2 og år 2 til år 3) divideres den samlede udvikling (år 1 

til år 3) med 2. Det beregnede tillæg for udviklingstendensen tillægges/fratrækkes den vægtede 

gennemsnitsindtjening, som gjort i beregningen. Den beregnede udviklingstendens bliver endelig kr. 

146.80119. Driftsherreløn skal fratrækkes og svare til mindst 250.000 kr. og højest 1.000.000 kr.  Ved 

overdragelse af en selskabsejet virksomhed foretages der i almindelighed ikke fradrag for driftsherreløn, 

idet samtlige medarbejdere – herunder eventuelt ansatte aktionærer, typisk vil have modtaget løn for 

deres arbejde for selskabet. 

Herefter fratrækkes en forrentning af samtlige aktiver i virksomhedens seneste balance forud for 

overdragelsen bortset fra driftsfremmende aktiver som f.eks. obligationer og pantebreve samt bogført 

værdi af tilkøbt goodwill. Forrentningsprocenten fastsættes til den på overdragelsestidspunktet gældende 

kapitalafkastsats, jf. virksomhedsskattelovens § 9, plus 3%. I beregningen er indsat kapitalafkastsatsen for 

2013 på 2%, hvorfor forrentningssatsen bliver 5% og udregnet bliver forrentningen 65.090 kr. som 

fratrækkes. 

Kapitaliseringsfaktoren udtrykker forholdet mellem det forventede årlige afkast i form af en 

forrentningsprocent og goodwillens forventede levetid som udtryk for, i hvor mange år man kan forvente et 

afkast på den erhvervede goodwill. Forrentningen fastsættes til den på overdragelsestidspunktet gældende 

kapitalafkastsats, jf. virksomhedsskatteloven § 9, plus 8%. Goodwill kan have varierende levetid og 

kapitaliseringsfaktoren må ansættes i forhold hertil.  

I beregningen er der anvendt en levetid på goodwill på 5 år, og derfor er kapitaliseringsfaktoren sat til 2,04 

som er fundet ved hjælp af skema omkring levetidens betydning for kapitaliseringsfaktoren20, hvorfor der 

samlet opnås en afrundet goodwill på 230.000 kr. I TSS-cirkulære 2000,10 var de anførte 

kapitaliseringsfaktorer afrundet til hele tal. Afhængigt af om der rundes op eller ned kan en sådan 

                                                           
19 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82338 
20 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_2.htm 
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afrunding imidlertid føre til, at beskatningsgrundlaget for goodwill bliver højere eller lavere. Der bør derfor 

ikke ske afrunding af den beregnede kapitaliseringsfaktor, medmindre SKAT og virksomhed kan nå til 

enighed om dette. 

Beregning af skattepligtig omdannelse 

Når der foretages en skattepligtig omdannelse, skal der opstilles en åbningsbalance som det nye selskab 

starter op med. På bilag 3 er åbningsbalancen opstillet, hvori den beregnede goodwill på kr. 230.000 er 

indregnet. Endvidere er der indregnet et stiftertilgodehavende på kr. 285.922. Stifter tilgodehavende kan 

indehaveren hæve skattefrit i selskabet efter stiftelsen.  

Aktiverne og passiverne indregnes til den samme skattemæssige værdi, i åbningsbalancen som de var 

indregnet i det tidligere personlige regnskab. Ud over den indregnede goodwill og stiftertilgodehavende, er 

der ført en anpartskapital, som bliver selskabets bundne kapital, som opfylder mindstekravet til et 

anpartsselskab. 

I skattepligtige omdannelser, skal der som tidligere nævnt laves en beregning på fortjenesten ved 

omdannelsen, altså den skattepligtige avance. På bilag 3 er opstillet en beregning af kursnedslaget samt 

beregning af de skattemæssige avancer ved afståelsen. 

Kursen på stiftertilgodehavende ansættes til 80, og derved et kursnedslag på 20%. Dette medfører et 

kursnedslag på kr. 57.184, som skal fordeles på de enkelte aktiver. Kursnedslaget reducerer avancerne på 

de ikke likvide midler, og derved føre til en lavere beskatning af de enkelte aktiver21. På bilag 4, ses at 

driftsmidlerne har en overdragelsessum på kr. 147.266, men efter kursnedslag er 

nettooverdragelsessummen kr. 141.742. Altså tages kursnedslaget forholdsmæssigt i forhold til størrelsen.  

For at beregne indkomsten til beskatning, skal der beregnes en skattemæssig avance pr. aktiv. Der tages 

den beregnede netto overdragelsessum, som svare til overdragelsessummen minus kursnedslaget. Den 

skattemæssige værdi fratrækkes og den skattemæssige fortjeneste/tab opnås. I beregningen omkring 

driftsmidler bliver avancen derfor i alt kr. -71.654 idet den skattemæssige værdi er højere end 

anskaffelsessummen. Samlet set bliver den skattepligtige avance på kr. 106.686. Beregningen er opstillet på 

bilag 5. Dette skal indehaveren beskattes af i omdannelsesåret, hvis omdannelsen laves skattepligtig. Ud 

over den skattepligtige avance ved omdannelsen, bliver indehaveren også beskattet af et eventuelt 

opsparet overskud. I dette tilfælde har indehaveren et opsparet overskud på kr. 200.000, som kommer til 

beskatning. Indehaveren kan dog vælge at udskyde beskatningen af det opsparet overskud ét år. Starter 

                                                           
21 http://frejrevision.dk/hvordan-omdanner-du-din-virksomhed-til-et-selskab/ 
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indehaveren ny virksomhed inden for det næste år, vil det opsparet overskud kunne videreføres med den 

nye virksomhed. 

Delkonklusion – skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Når en virksomhedsomdannelse laves skattepligtig, bliver reglerne i virksomhedsomdannelsesloven ikke 

anvendt, men i stedet foretages omdannelsen efter afståelsesprincippet, som medfører 

realisationsbeskatning. Dette betyder, at den skattepligtige omdannelse sidestilles med salg eller ophør af 

den personlige virksomhed. På den måde bliver indehaveren beskattet i afståelsesåret, og virksomhedens 

aktiver og passiver overdrages til handelsværdier. Salgssummen fordeles ud på alle virksomhedens aktiver, 

og der laves en avanceopgørelse for hver aktivtype, hvorefter avancerne heraf indregnes i den oprindelige 

ejers skattepligtige indtægt. 

Der skal foretages omregning til kontantværdi af en række aktiver og ved opgørelse af genvundne 

afskrivninger, i forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Omregningen sker ved, at 

aktivets kontantværdi lægges sammen med kursværdien af aktivets gældspost. Overdrages virksomheden 

mellem interesseforbundne parter, har praksis vist, at kursværdien på udstedte gælds- og pantebreve ikke 

kan fastsættes lavere end kurs 80. 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse sker ofte ved apportindskud. Dette betyder, at selskabet kan 

stiftes med andre værdier end kontanter. Bliver et selskabet stiftet ved apportindskud ved en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse, kan det ske ved indskud af hele virksomheden og dets aktiver, eller ved enkelte 

aktiver. Værdien af den indskudte virksomhed eller de enkelte aktiver, skal opfylde kapitalkravene jf. 

selskabsloven. I praksis vil der ofte blive indskudt en hel virksomhed, men ved en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse, er det ikke noget krav, at det er en hel virksomhed der indskydes. 

Skattepligtige virksomhedsomdannelser kan laves med tilbagevirkende kraft i en periode op til 6 måneder. 

Indtægter og udgifter som er afholdt i virksomheden i perioden op til 6 måneder før stiftelsen, vil komme til 

beskatning hos selskabet og ikke den tidligere indehaver.  

Når der foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse, vil der ofte opstå betydelig beskatning hos 

indehaveren.  Derfor kan en skattepligtig virksomhedsomdannelse være likviditets krævende for 

indehaveren og virksomheden. Det kan medføre at mange vil vælge at lave en omdannelse skattefrit i frem 

for skattepligtigt. Har virksomheden tilstrækkeligt med likvider og indehaveren overvejer at sælge andele af 

det ny-omdannede selskab inden for nær fremtid, vil det i mange tilfælde kunne betale sig at lave 

virksomhedsomdannelsen. På den måde er der gjort rent bord rent skattemæssigt, og der venter ikke en 

stor aktieavance ved skal af selskabet. 
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Skattefri virksomhedsomdannelse 

Skattefri virksomhedsomdannelse indebærer, at indehaveren af en personlig ejede virksomhed kan 

overføre sin virksomhed til et selskab, uden at avancer i forbindelse med overdragelsen kommer til 

beskatning. Prisen for skattefriheden ved omdannelsen er, at aktiernes anskaffelsessum nedsættes med et 

beløb svarende til de skattepligtige avancer. Skatten udskydes til den dag, man sælger aktierne, eller 

selskabet likvideres. 

Selskabet succederer i indehaverens afskrivningssaldi og købesummer. En del af prisen for skattefriheden 

er altså, at selskabet får et lavere afskrivningsgrundlag på aktiverne, end hvis overdragelsen var gennemført 

som skattepligtig. Alle aktiver og passiver behandles ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst, 

som var de anskaffet af selskabet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessummer, som var 

gældende for den hidtidige indehaver. Eventuelle afskrivninger og nedskrivninger foretaget af den hidtidige 

indehaver anses for foretaget af selskabet. 

Successionsprincippet brydes dog i tre tilfælde: 

1. Selskabet kan ikke overtage indehaverens fremførselsberettigede underskud eller tab. Indehaveren 

beholder selv sine underskud og tab og kan efter omdannelsen udnytte dem i sin egen indkomst. 

2. Fordringer og gæld, som ved realisation på omdannelsestidspunktet ikke ville have udløst 

beskatning henholdsvis fradrag hos den hidtidige indehaver, anses for overtaget af selskabet til 

kursværdien på omdannelsestidspunktet, uanset hvilken kurs den hidtidige indehaver har bogført. 

3. Hvis selskabet overtager en blandet ejendom, er boligdelen ikke omfattet af reglerne om skattefri 

virksomhedsomdannelse (virksomhedsomdannelsesloven) og dermed heller ikke af reglerne om 

succession. Selskabet overtager boligdelen som et almindeligt køb til handelsværdien på 

omdannelsestidspunktet. Det samme gør sig gældende for blandet benyttede driftsmidler22. 

Hvem kan omdanne? 

Det er muligt for personer og dødsboer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, at foretage skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

Det er altså ikke for sent at omdanne, selvom indehaveren dør. Rejser man til udlandet, skal selskabet være 

stiftet før udrejsedatoen for at være omfattet af loven23. 

                                                           
22 http://www.tax.dk/jv/cd/C_D_5_2_7_1.htm 
23 http://www.tax.dk/lv-2010-2/lvs/S_G_19.htm 
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Selskaber, foreninger og fonde kan ikke bruge reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Aktieselskaber og 

anpartsselskaber kan til gengæld bruge lignende bestemmelser i fusionsskatteloven § 15C (tilførsel af 

aktiver). 

Hvilke virksomheder kan omdannes? 

Alle virksomheder der er omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 og 12 kan omdannes. Kort fortalt 

kan man sige, at alle virksomheder der kan anvende virksomhedsordningen, også omdannes til et selskab. 

Blandede ejendomme kan også omdannes, her gælder særregler om boligdelen, hvilke vil blive belyst 

senere. 

Betingelser for omdannelse 

Krav til alle aktiver og passiver 

Lovteksten tilkendegiver, at det er virksomheden som helhed, med samtlige aktiver og passiver, der skal 

indskydes ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Ejer indehaveren flere virksomheder, kan det vælges 

kun at omdanne den ene eller at indskyde begge virksomheder i et selskab eller to separate selskaber – dog 

med de begrænsninger, der er beskrevet under afsnittet ”Krav til anskaffelsessum og indskudskonto”. 

Netop spørgsmålet om, hvad begrebet alle aktiver og passiver omfatter, har givet anledning til nogle 

domme og afgørelser. Disse vil blive kommenteret under beskrivelsen af de enkelte aktiver nedenfor. 

Konsekvensen ved ikke at overdrage alle aktiver og passiver i virksomheden er stor, idet SKAT i så fald vil 

betragte omdannelsen som en skattepligtig omdannelse. 

Fast ejendom, der udelukkende bruges erhvervsmæssigt 

Fast ejendom accepteres altid som selvstændig virksomhed, der valgfrit kan indgå i omdannelsen eller 

holdes udenfor. Det gælder også selvom der er tale om en ejendom, hvorfra selve produktionen foregår. 

Ligeledes vil det være muligt at udskille en ejendom, efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse og 

beholde øvrig virksomhed i personlig regi. Hvis indehaveren ejer flere ejendomme, anses hver ejendom for 

en særskilt virksomhed24. 

En blandet benyttet ejendom kan enten indgå i eller holdes uden for virksomhedsomdannelsen. Indgår den 

i omdannelsen, skal den samlede ejendom overdrages til selskabet, hvilke har til følge, at ejeren herefter 

må betale husleje til selskabet efter sædvanlige markedsvilkår eller lade sig beskatte af fri bolig. Den private 

                                                           
24 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=138284 
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andel af boligen, der ikke er omfattet af reglerne i virksomhedsskatteloven, sælges til selskabet i 

forbindelse med omdannelsen til handelsværdi. 

Likvider 

Likvider i form af kontanter, værdipapirer eller lignende aktiver, som er omfattet af virksomhedsordningen, 

skal med i omdannelsen. Hvis indehaveren ikke anvender virksomhedsordningen, må det være de likvider, 

der ifølge årsrapporten er knyttet til virksomheden, som skal medtages i omdannelsen. 

Højesteret har i en dom anset en omdannelse for skattepligtig, idet det var højesterets opfattelse, at ikke 

alle virksomhedens aktiver og passiver var overdraget. Interessentskabet havde i forbindelse med en 

deloverdragelse ikke overdraget en obligationsbeholdning og hovedparten af de likvide midler til selskabet. 

Argumentet for skattepligten var, at obligationerne og likviderne var et resultat af den omdannede 

virksomheds driftsresultat og derfor også en del af virksomhedens aktiver25. 

Aktier 

Aktier som indehaveren af den selvstændige virksomhed ejer pga. kædesamarbejde eller strategisk 

samarbejde, og som er nødvendige og i tilknytning til virksomhedens drift, kan ikke indgå i 

virksomhedsordningen, men skal alligevel indskydes i selskabet ved omdannelsen, som en del af 

virksomheden. 

Landsskatteretten har i en afgørelse fra 2002 anset en omdannelse for skattepligtig, idet det ikke var alle 

virksomhedens aktiver og passiver, der var overdraget. I overdragelsen indgik ikke en aktiepost i et selskab 

der drev en salgskæde, som virksomheden var medlem af26. 

Gæld 

Gæld omfattet af virksomhedsordningen skal med i omdannelsen. Er der tale om en delomdannelse, må 

det vurderes, om gælden tilhører den omdannede virksomhed eller den tilbageværende virksomhed. I 

praksis kunne et problem opstå, hvis der blev brugt fælles kassekredit til to virksomheder. Til løsning af 

denne konflikt kan det evt. være sikkerhedsstillelsen for lånet, der afgør tilhørsforholdet. Men i de tilfælde, 

hvor der ikke findes nogen entydige afklaring, er det ejeren af virksomheden, der foretager afgrænsningen. 

Indgår en blandet anvendt ejendom i overdragelsen, og der i den forbindelse indskydes nettogæld i 

selskabet, vil et beløb svarende til nettogælden blive anses som overført fra virksomhedsordningen til 

                                                           
25 SKM 2007.664 HR 
26 SKM 2002.83 LSR 
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privatøkonomien året før omdannelsen. Det vil sige, at hvis overdragelse af ”boligdelen” medfører 

overdragelse af nettogæld (større gæld end ejendomsværdi), betragtes denne nettogæld som hævet i 

virksomhedsordningen med de uheldige konsekvenser, det kan medføre27. 

Driftsmidler og inventar 

Driftsmidler og inventar, som bruges helt eller delvist erhvervsmæssigt i virksomheden, skal altid medtages 

i omdannelsen. Blandede driftsmidler overgår dermed til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse i 

selskabet. Den private del af et blandet benyttet driftsmiddel er ikke omfattet af 

virksomhedsomdannelseslovens regler. Det betyder, at selskabet ikke succederer i den private del. Den 

private del anses for afstået til handelsværdien på omdannelsestidspunktet. 

Biler 

En bil der indgår i virksomhedsordningen, skal med i omdannelsen. 

Biler der har været uden for virksomhedsordningen, og hvor ejeren har modtaget kilometergodtgørelse 

efter statens takster, kan holdes uden for omdannelsen. Har en bil derimod været blandet på den måde, at 

virksomheden har afholdt en forholdsmæssig del af de samlede omkostninger, skal bilen overdrages til 

selskabet i forbindelse med omdannelsen. Der vil blive tale om beskatning af fri bil for brugeren, når bilen 

indgår i selskabet, i tilfælde hvor bilen benyttes privat. 

Goodwill og andre immaterielle rettigheder 

Goodwill og andre immaterielle rettigheder i tilknytning til den omdannelse virksomhed, skal altid 

medregnes. Foreligger der ikke holdepunkter for at fastsætte handelsværdien, har Ligningsrådet vedtaget 

en vejledende anvisning til værdiansættelse af goodwill, jf. TSS-cirkulære 2000-10. Skattemæssigt har 

værdiansættelsen af goodwill ingen betydning, da selskabet succederer i indehaverens anskaffelsessum. 

Aktiernes anskaffelsessum vil ligeledes være uændret, uanset hvilken værdi goodwill sættes til. 

Mellemregning og beløb hensat til senere faktisk hævning 

Mellemregning og beløb hensat til senere faktisk hævning er midler, som indehaveren allerede er blevet 

beskattet af en gang. Loven giver derfor mulighed for, at en gæld kan afsættes i selskabets åbningsbalance 

til indehaveren, svarende til mellemregningskonto og hensat til senere faktisk hævning. Loven kræver, at 

gæld til indehaveren skal være udbetalt, inden omdannelsen finder sted. Det tillades ikke, at stifteren lige 

efter stiftelsen står tilbage med et tilgodehavende i selskabet. Indehaveren vil ofte have foretaget 
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hævninger i perioden fra 1. januar og frem til stiftelsen af selskabet. Sådanne hævninger kan betragtes som 

hævet fra mellemregningen og/eller hensat til senere hævning. Der skal imidlertid stadig huskes, at afsætte 

hensat til senere hævning og/eller mellemregning som en gældspost i selskabet pr. 1. januar i 

omdannelsesåret. 

Udligning af mellemregningskontoen og udligning af konto for beløb til hensat til senere faktisk hævning før 

stiftelsen, kan ske fra selskabets beholdning af likvide midler. Har selskabet ikke likvide midler til at indfri 

indehaverens tilgodehavende inden omdannelsen, kan det være nødvendigt at lave en mellemfinansiering 

med banken. Straks efter stiftelsen kan aktionæren låne selskabet de penge, som han lige har hævet, og 

herefter kan selskabet indfri bankgælden. Problemet ved denne metode, er at indehaveren vil stå tilbage 

med en ulovlig mellemregning, hvilket skal tilbagebetales eller modregnes vha. løn eller udbytte. 

Det er vigtigt, at tingene gøres i den rigtige rækkefølge, og at hævningerne kan dokumenteres af 

kontoudskrifterne. Beløb, som ikke er overført til stifteren inden stiftelsen, vil indgå i selskabets egenkapital 

og vil kunne hæves som almindeligt udbytte. De aktier eller anparter, som ejeren modtager som vederlag, 

får som kompensation en større anskaffelsessum. 

Omgørelse 

Det er muligt at søge omgørelse, hvis man har glemt nogle aktiver/passiver. Skatterådet tillader i et vist 

omfang muligheden for at ”reparer” på fejl. Dette vil blive omtalt i afsnitte om omgørelse. 

Betingelser for en mulig omdannelse 

Krav til selskab og aktionær 

Eksemplar på krav til selskabet: 

- Selskabet skal være indregistreret i Danmark 

- Selskabet bliver stiftet ved omdannelsen 

- Er selskabet allerede stiftet (skuffeselskab). Her må selskabet ikke før omdannelsen have drevet 

nogen form for erhvervsvirksomhed, og egenkapitalen skal fra stiftelsen have henstået som et 

ubehæftet kontant indskud i et pengeinstitut. Altså skal selskabet være ”jomfrueligt”. 

Selskaber, hvori der har været ydet aktionærlån, kan således ikke bruges til skattefri 

virksomhedsomdannelse28. 
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Skuffeselskabet skal være stiftet pr. omdannelsesdatoen eller tidligere for at kunne bruges til skattefri 

omdannelse, idet det kræves, at selskabet eksisterer på omdannelsesdatoen. Man kan altså f.eks. ikke 

benytte et skuffeselskab, der er stiftet 3. januar 2013, til en skattefri virksomhedsomdannelse med 

omdannelsesdato pr. 1. januar 2013. 

Eksemplar på krav til aktionær 

- Omdanner skal være fuldt skattepligtig til Danmark. 

- Omdanner skal eje 100 pct. af kapitalen i selskabet. Dette krav gælder dog kun på 

omdannelsestidspunktet.  

- Er der tale om en virksomhed med flere ejere, skal ejerne på overdragelsestidspunktet eje 

aktiekapital i samme forhold som deres andel i den personligt ejede virksomhed. 

- Hele vederlaget for virksomheden skal ydes i form af aktier eller ved, at værdien af aktierne i et 

eksisterende selskab forøges i forbindelse med omdannelsen. Ved brug af et skuffeselskab, kan der 

sammen med omdannelsen ske en forhøjelse af den nominelle aktiekapital, men det er ikke noget 

krav. 

Krav til omdannelsesdato og regnskabsperiode 

Startdatoen for selskabets regnskabsår skal altid være den dag, der følger umiddelbart efter statusdatoen 

for sidste årsregnskab i den personligt drevne virksomhed. Da de fleste personer har kalenderårsregnskab, 

vil omdannelserne typisk finde sted pr. 1. januar. Det er endvidere en betingelse, at selskabet første 

regnskabsperiode løber fra omdannelsesdatoen og udgør 12 måneder. Hvis man bruger et skuffeselskab 

med en anden regnskabsperiode, er det nødvendigt at omlægge selskabets regnskabsår. Hvis der foreligger 

særlige omstændigheder, kan kravet om, at den første regnskabsperiode skal udgøre 12 måneder fraviges, 

efter at man har fået dispensation fra SKAT jf. virksomhedsomdannelseslovens § 3, stk. 3. Første 

regnskabsperiode kan højest vare 18 måneder jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 3. 

Ved omlægning af efterfølgende regnskabsår, skal omlægningsperioden være under 12 måneder, jf. 

årsregnskabslovens § 15, stk. 329. 

Krav til anskaffelsessum og indskudskonto 

- Indskudskontoen i virksomhedsordningen må aldrig være negativ. Er kontoen negativ, skal den 

udlignes inden stiftelsen af selskabet. Denne mulighed fremgår direkte af 

virksomhedsomdannelseslovens § 2, litra 5. 

                                                           
29 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_7_2_4.htm 
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- Udligningen sker enten ved, at stifteren af private midler overfører et kontant beløb til selskabets 

konto, eller at der i åbningsbalancen optages et tilgodehavende på stifteren, som indbetales senest 

på stiftelsesdagen. I stedet for kontant indskud, kan mellemregningskontoen eller kontoen for 

hensat til senere hævning anvendes til udligning af en negativ indskudskonto. Herudover er der 

også mulighed for at indskyde aktiver til udligning af den negative indskudskonto, jf. nedenstående 

afgørelser. 

SKM 2006.280 SR 

Skatterådet fandt, at en fuldt ud privat benyttet personbil kunne anvendes til udligning af negativ 

indskudskonto i virksomhedsordningen i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. Skatterådet 

bemærkede samtidig, at det var bilens handelsværdi på tidspunktet for underskrift af 

stiftelsesdokumenterne, der skulle lægges til grund. 

SKM 2005.98 LSR 

Indskud til reduktion af en negativ indskudskonto i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse 

forudsatte ikke, at der udelukkende var tale om aktiver, som uden for omdannelsessituationen kunne indgå 

i virksomhedsordningen. Den negative indskudskonto kunne derfor reduceres med værdien af en aktiepost 

samt med privat boligværdi i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. 

SKM 2005.410 LR 

Ligningsrådet fandt, at ejeren af en personligt ejede virksomhed i virksomhedsordningen i forbindelse med 

en påtænkt skattefri virksomhedsomdannelse pr. 1. januar 2006 skulle medoverdrage en aktiepost i det ved 

omdannelsen stiftede selskab, for at virksomhedsomdannelsen kunne opfylde betingelserne i 

virksomhedsomdannelsesloven. Værdien af aktieposten kunne reducere en negativ indskudskonto i 

virksomheden pr. 31. december 2005. Aktiepostens kursværdi pr. 31. december 2005 måtte lægges til 

grund ved fastsættelsen af, med hvilke værdi aktierne kunne reducere den negative indskudskonto. Rådet 

fastslog endelig, at de overdragne aktier var omfattet af successionsbestemmelserne i 

virksomhedsomdannelsesloven, idet aktierne ansås for knyttet til virksomheden. 

- Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum må ikke være negativ. Har indehaveren anvendt 

virksomhedsordningen i året før omdannelsen, har det ingen betydning, at anskaffelsessummen på 

aktierne er negativ, bare indskudskontoen er positiv eller nul før omdannelsen. Ved 

delomdannelser gælder der imidlertid et dobbeltkrav, hvor båd indskudskontoen og 

anskaffelsessummen skal være positiv eller nul. Ved delomdannelser og i situationer, hvor ejeren 
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ikke anvender virksomhedsordningen, skal aktiernes anskaffelsessum altså være nul eller positiv. 

Det er anskaffelsessummen før fradrag af opsparet overskud, der tæller her. Anskaffelsessummen 

må altså godt være negativ, hvis den først går i minus, efter fradrag af opsparet overskud. 

Det fremgår ikke direkte af loven, men må antages, at evt. negativ anskaffelsessum på samme måde som 

negativ indskudskonto, kan udlignes ved indbetalinger til selskabet i forbindelse med omdannelsen. 

Hvis ovenstående kriterier ikke er opfyldt, kan reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse ikke 

anvendes og omdannelsen vil blive skattepligtig. 

Opsparet overskud 

Hvis man omdanner hele sin virksomhed til et selskab, kan hele det opsparede overskud efter 

virksomhedsskat overføres til selskabet mod en tilsvarende reduktion af aktiernes anskaffelsessum. 

Indehaveren får på den måde, konverteret personlig indkomst til aktieindkomst på et tidspunkt i fremtiden, 

når selskabet sælges eller likvideres. At et opsparede overskud kan indregnes i anskaffelsessummen, kan 

gøre den skattefri virksomhedsomdannelse meget fordelagtigt i mange tilfælde.  

Ved en delomdannelse kan man kun medtage en forholdsmæssig del af det opsparede overskud, jf. 

virksomhedsskattelovens § 16 a, stk. 3. Den del af opsparet overskud, som kan medtages, opgøres som 

forholdet mellem det kapitalafkastgrundlag, som knytter sig til den omdannede virksomhed, og hele 

kapitalafkastgrundlaget. 

I det omfang kapitalafkastgrundlaget total set er positivt, men hvor kapitalafkastgrundlaget vedrørende 

den eller den omdannede virksomheder er negativ, kan der ikke henføres noget opsparet overskud til 

aktiernes anskaffelsessum. 

Er det samlede kapitalafkastgrundlag negativt, og kapitalafkastgrundlaget for de omdannede virksomheder 

er positivt, kan hele det opsparede overskud henføres til aktiernes skattemæssige anskaffelsessum. 

Modregning af den forholdsmæssige andel af opsparet overskud i aktiernes anskaffelsessum er valgfri. 

Konsekvensen ved ikke at modregne i aktiernes anskaffelsessum er, at opsparet overskud bliver tvangs 

hævet og dermed beskattet i omdannelsesåret. Derfor er det naturligt, at modregnes det i aktiernes 

anskaffelsessum30. 

 

                                                           
30 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_14_2.htm 
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Materiale til SKAT 

I forbindelse med en omdannelse, skal SKAT senest en måned efter stiftelsen af selskabet modtage 

følgende: 

1. Kopi af de selskabsretlige dokumenter 

2. Opgørelse over anskaffelsessummen for aktierne 

3. Dokumentation for, at selskabet er sendt til registrering i Erhvervsstyrelsen.  

4. Hvis omdannelsen omfatter flere ejere, skal SKAT tillige have en opgørelse over, hvordan den 

beregnede skat af den samlede skattepligtige fortjeneste, som ville være konstateret ved et 

sædvanligt salg, kan henføres til de enkelte ejere, og hvordan skatten er udlignet, jf. 

virksomhedsskattelovens § 2, stk. 331. 

Krav til udskudt skat 

I den åbningsbalance/overtagelsesbalance, som udarbejdes i forbindelse med omdannelsen, hensættes 

udskudt skat. Her forstås den latente skat, der påhviler alle overdragne aktiver og passiver, herunder også 

goodwill (dvs. skat af forskel mellem bogført og skattemæssig værdi). Udskudt skat afsat i åbningsbalancen 

reducerer ikke aktiernes eller anparternes anskaffelsessum32. 

Omdannelse med flere ejere 

Hvis en virksomhed ejes af flere personer (I/S), skal de enkelte interessenter på omdannelsestidspunktet 

erlægges med aktier- eller anpartskapital i samme forhold som deres ejerandel i den personligt drevne 

virksomhed33. 

Alle interessenter skal deltage i omdannelsen. Enkelte interessenter i et I/S kan ikke vælge at omdanne 

deres ejerandel til et selskab, medens de andre interessenter bevarer deres personlige ejerandel. Her 

gælder altså ”alle eller ingen”. 

Regnskabsåret skal være det samme for alle interessenter. Hvis ikke det er tilfældet, må interessenter med 

afvigende regnskabsår søge om omlægning, før omdannelsen gennemføres. 

Delomdannelse 

Hvis en person ejer flere virksomheder, er det tilladt at omdanne en enkelt virksomhed og beholde resten i 

personlig regi. Fast ejendom anses altid som en selvstændig virksomhed, uanset om den betjener den 

                                                           
31 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2047507 
32 http://www.tax.dk/lv-2011-2/lve/E_H_2.htm 
33 http://www.tax.dk/lv-2011-2/lve/E_H_2.htm 
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øvrige virksomhed. Ejendomme kan altså altid omdannes særskilt eller holdes uden for omdannelsen. 

Hvorvidt der i andre situationer, er tale om en eller flere virksomheder afgøres konkret efter 

omstændighederne. I nedenstående eksempel er nævnt en situation hvor SKAT anså at indehaveren drev 2 

virksomheden, hvorfor den ene kunne holdes ude fra omdannelsen. 

SKM 2006.255 LR 

Ligningsrådet fandt, at en øjenlæge, der drev øjenlægeklinik og landbrug i virksomhedsordningen, kunne 

omdanne virksomheden med øjenlægeklinikken til et selskab ved en skattefri virksomhedsomdannelse 

uden samtidigt, at omdanne landbrugsvirksomheden34. 

Aktierne kan ikke indgå i virksomhedsordningen 

Ved en delomdannelse sker der bogføringsteknisk det, at vederlaget for den afståede virksomhed i form af 

aktier indgår i virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 16a, stk. 1. Da aktier ikke må være i 

virksomhedsordningen, skal de straks ved begyndelsen af omdannelsesåret overføres til privatøkonomien. 

Overførsel af aktierne fra virksomhedsordningen til privatøkonomien sker, jf. virksomhedsskattelovens § 16 

a, stk. 2 ved, at der overføres et beløb svarende til vederlaget (aktiernes værdi) fra indskudskontoen til 

mellemregningskontoen uden om hæverækkefølgen. I samme øjeblik, skal der altså ske debitering og 

kreditering på mellem regningskontoen. Slutresultatet er, at mellemregningskontoen er uændret, 

indskudskontoen i den tilbageværende virksomhed er nedskrevet med aktiernes værdi, og aktierne er ført 

ud til indehaverens privatøkonomi. 

Negativ indskudskonto for den resterende virksomhed 

Som nævnt tidligere skal indskudskontoen i den resterende virksomhed reduceres med vederlaget for 

virksomheden. Vedlaget for virksomheden udgør aktiernes værdi, som er lig med den selskabsretslige 

egenkapital. Da indskudskontoen for de fleste selvstændige er tæt på nul, betyder en delomdannelse i de 

fleste tilfælde, at indskudskontoen bliver negativ med et anseeligt beløb. Denne konsekvens kommer  bag 

på mange. 

En negativ indskudskonto medfører to problemstillinger: 

- Øget rentekorrektion 

- Mindre mulighed for efterfølgende omdannelse af restvirksomhed 

                                                           
34 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158215 
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Når indskudskontoen bliver negativ, betyder det ofte en større rentekorrektion for den resterende 

virksomhed. Ved delomdannelse er det ikke altid tilfældet. Det hænger sammen med, at rentekorrektion, 

jf. virksomhedsskattelovens § 11, er maksimeret til kapitalafkastsatsen x kapitalafkastgrundlaget. 

Rentekorrektionen kan endvidere højest udgøre virksomhedens nettorenteudgifter.  

Det betyder, at hvis der efter delomdannelsen stadig er et positivt kapitalafkastgrundlag, skal man ikke 

foretage rentekorrektion35.  

Blandet benyttede aktiver 

Blandet benyttede aktiver, f.eks. driftsmidler eller ejendomme, behandles specielt i relation til 

virksomhedsskatteordningen. 

Ligningsvejledningen E.H.2.5 skriver følgende under overskriften ”Blandet benyttet aktiv”: 

”Den privat benyttede del af et blandet aktiv omfattes ikke af virksomhedsomdannelseslovens regler, idet 

der ikke er tale om overdragelse af en del af en virksomhed. I stedet anses ejerens overdragelse af den 

privat benyttede del for en sædvanlig afståelse til selskabet. Den privat benyttede del af aktivet anses for 

afstået til selskabet til handelsværdien på omdannelsesdatoen. Det er derfor alene den del af et blandet 

benyttet aktiv, der anvendes til erhvervsmæssige formål, selskabet succederer i ved omdannelsen”. 

Ejendomme 

I det tilfælde, hvor indehaver og virksomhed har samme adresse, foreligger der en ”blandet ejendom”. En 

blandet ejendom er karakteriseret ved, at mindst 25 pct. af ejendommens værdi henføres til virksomheden. 

Vurderingsmyndighederne foretager i disse situationer en fordeling af ejendomsværdien på den del, der 

tjener til bolig for ejeren, og den resterende ejendom, jf. vurderingslovens § 33, stk. 4 og 536. 

Så længe virksomheden drives i personlig regi, og virksomhedsordningen anvendes, indgår den 

erhvervsmæssige del af ejendommen i virksomheden, medens boligdelen holdes udenfor. Hvis 

virksomheden omdannes efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse, er indehaveren imidlertid nødt til 

at træffe et vigtigt valg: Skal den blandede ejendom med i omdannelsen eller ej? Efter reglerne er det et 

enten/eller. Det er ikke muligt at medtage erhvervsdelen i omdannelsen, medens boligen holdes udenfor. 

Eneste undtagelse er, hvis ejendommen før omdannelsen er udstykket i to selvstændige ejendomme. 

                                                           
35 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_11.htm 
36 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948852 
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Det forekommer ikke sjældent, at indehaveren helst vil beholde ejendommen i privat regi, men på den 

anden side godt kan se fordelen i, at hele det opsparede overskud bliver ”parkeret” i aktiernes 

anskaffelsessum. Da ejendommen typisk udgør en stor del af kapitalafkastet, vil en udeholdelse af 

ejendommen ofte medfører, at ingen eller kun en mindre del af det opsparede overskud kan overføres til 

selskabet. 

Er den blandede ejendom medtages i omdannelsen, betyder det, at indehaveren fra omdannelsesdatoen 

skal beskattes af fri bolig, jf. ligningslovens § 16, stk. 9. 

Problematikken kan evt. løses ved, at medtage den blandede ejendom i omdannelsen, hvorefter omdanner 

køber ejendommen tilbage igen, efter selskabet er blevet registreret. 

Tilgodehavende for privatdel 

Vestre Landsret har i SKM 2009.481 fastslået, at den private del af en blandet benyttet ejendom ikke er at 

betragte som en del af virksomheden ved en skattefri omdannelse. Vestre Landsret godkendte derfor, at 

stifteren kunne afsætte et tilgodehavende svarende til friværdien af den private boligandel. 

Konklusionen er altså herefter, at man altid bør få betaling, når omdannelsen omfatter omdanners bolig, da 

fortjenesten oftest er skattefri. Hvis man ikke afsætter et tilgodehavende ved omdannelsen, går boligdelen 

blot ind og påvirker anparternes anskaffelsessum, og man får først glæde af skattefriheden af boligdelen, 

når selskabet på et tidspunkt sælges eller likvideres. 

Konsekvenser 

At den private del af et blandet benyttet aktiv ikke er omfattet af virksomhedsomdannelseslovens regler, 

har noget interessante konsekvenser: 

- Selskabet får en højere anskaffelsessum på privatdelen svarende til handelsprisen på 

omdannelsestidspunktet, uanset hvilken pris indehaveren har købt aktivet for. Selskabet får gavn af 

den højere anskaffelsessum på det tidspunkt, hvor aktivet videresælges. 

- Selskabet succederer ikke i ejertid på den private andel af aktivet. For ejendomme har det den 

betydning i relation til vedligeholdelsesudgifter kontra forbedring, at selskabets købstidspunkt for 

boligen er omdannelsesdatoen. For den erhvervsmæssige andel af ejendommen succederer 

selskabet i ejerens oprindelige anskaffelsestidspunkt. 

- Omdanner får en højere anskaffelsessum på aktierne eller 

- Omdanner kan få et tilgodehavende, som beløbsmæssigt svarer til den private andels handelspris 

minus gæld, som vedrører privatdelen. 
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- Omdanner kan anvende det private aktiv/boligdelen til at udligne en negativ indskudskonto. 

Aktiernes anskaffelsessum 

Det er et krav, at man i forbindelse med virksomhedsomdannelsen skal opgøre aktiernes skattemæssige 

anskaffelsessum. Opgørelse af aktiernes anskaffelsessum skal efter omdannelsen indsendes til SKAT 

sammen med de øvrige krævede dokumenter.  

Aktiernes anskaffelsessum opgøres som forskellen mellem handelsværdien og den skattepligtige 

fortjeneste, der ville være konstateret ved et salg. Ved beregningen af den skattemæssige fortjeneste 

opgøres fortjenesten aktiv for aktiv. I tilfælde af tab, udgør den skattemæssige anskaffelsessum for det 

enkelte aktiv handelsværdien. Ved opgørelsen af ejendomsavance tages der højde for indehaverens 

indgangsværdier, tillæg og evt. ejertidsnedslag, dvs. avanceberegning efter helt normale 

beregningsprincipper.  

Udskudt skat indgår som et passiv i åbningsbalancen, men skal ikke fratrækkes i aktiernes anskaffelsessum. 

Hensat til senere hævning og mellemregningskonto kan afsættes som et passiv i åbningsbalancen. 

Beløbene fragår i aktiernes anskaffelsessum i lighed med anden gæld. Det kan forklares med, at disse to 

poster anses som gæld til stifter, der blot skal udlignes inden stiftelsen. 

Oparbejdet goodwill påvirker ikke aktiernes eller anparternes anskaffelsessum, da fortjenesten altid vil 

udgøre 100 pct. af handelsværdien. Da selskabet endvidere succederer i indehaverens anskaffelsessum, har 

værdien af goodwill i åbningsbalancen altså ingen skattemæssig betydning. 

Succession ved skattefri omdannelse 

Selskabet succederer ved skattefri virksomhedsomdannelse i indehaverens afskrivningssaldi. Herved får 

selskabet et lavere afskrivningsgrundlag, end hvis overdragelsen var skattepligtig. Alle erhvervsmæssige 

aktiver og passiver behandles ved opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst, som om de var anskaffet 

af selskabet på samme tidspunkter og for de samme anskaffelsessummer, som var gældende for den 

hidtidige indehaver. Eventuelle afskrivninger og nedskrivninger, der er foretaget af den hidtidige indehaver 

anses for foretaget af selskabet37.  

 

                                                           
37 http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-
betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-10-succession/ 
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Goodwill 

Hvis indehaveren har oparbejdet goodwill ”fra bunden af”, succederer selskabet i en anskaffelsessum på 

goodwill på 0 kr. Hvis indehaveren før 1993 har købt noget goodwill, som efter de gamle regler ikke var 

afskrivningsberettiget, kan selskabet på grund af værnsreglen i afskrivningslovens § 40, stk. 5, heller ikke 

afskrive på denne goodwill. Selskabet kan dog få brug for den ikke-afskrivningsberettigede købesum ved et 

senere salg, hvor selskabet har ret til at modregne købesummen i avancen, selvom selskabet og 

indehaveren ikke kunne afskrive i ejertiden. 

Successionsprincippet brydes i fire tilfælde: 

1. Underskud eller tab: Selskabet må og kan ikke overtaget fremførselsberettigede underskud eller tab, som 

bliver hos indehaveren. Selskabet kan heller ikke overtage artsbegrænsede tab, som indehaveren har 

konstateret, f.eks. ved salg af fast ejendom. 

2. Fordringer og gæld: Fordringer og gæld, som ved realisation på omdannelsestidspunktet ikke ville have 

udløst beskatning henholdsvis fradrag hos den hidtidige indehaver, anses for overtaget af selskabet på 

omdannelsestidspunktet med kursværdien på dette tidspunkt, uanset til hvilken kurs den hidtidige 

indehaver har erhvervet disse fordringer eller gæld. 

3. Blandet benyttet aktiv: Den private del af et blandet benyttet aktiv omfattes ikke af 

virksomhedsomdannelseslovens regler, idet der ikke er tale om overdragelse af en del af en virksomhed. I 

stedet anses ejerens overdragelse af den privat benyttede del for en sædvanlig afståelses til selskabet. Den 

privat benyttede del af aktivet, anses for afstået til selskabet til handelsværdien på omdannelsesdatoen. 

Det er derfor alene den erhvervsmæssige del af et blandet aktiv, som selskabet succederer i ved 

omdannelsen. Aktuelt for blandet ejendom og biler uden for virksomhedsordningen. 

4. Aktier, der er knyttet til virksomheden, skal fremover anses for anskaffet af selskabet på 

omdannelsesdatoen, hvor de overgår til lagerbeskatning. Anskaffelsessummen for disse aktier er ejerens 

oprindelige anskaffelsessum jf. virksomhedsomdannelseslovens § 6, stk. 1. 

Beregning af udskudt skat 

I beregningen af den udskudte skat, skal der findes den skattepligtige fortjeneste ved virksomhedssalget. 

Derfor tages handelsværdierne og de skattemæssige værdier i handlen. I det opstillede eksempel er der 

forskel på driftsmidlerne og goodwillen. Der beregnes en fortjeneste, hvilke ganges med den aktuelle 

skattesats og derved fås den udskudte skat. Goodwillen er ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget, 

hvorfor der opstår en udskudt skat i denne størrelsesorden. 
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På bilag 6 er beregningen opstillet og der fås en udskudt skat på kr. 40.148. 

Beregning af selskabets åbningsbalance 

I den skattefrie virksomhedsomdannelse anvendes den samme goodwill beregning som også blev anvendt 

ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. I en skattefri omdannelse får indehaveren ikke et 

stiftertilgodehavende, som ved en skattepligtig omdannelse, hvorfor selskabets åbningsbalance bliver lidt 

anderledes.  

På bilag 6 er opstillet åbningsbalancen for den skattefrie virksomhedsomdannelse. I åbningsbalancen er 

indregnet den beregnede goodwill på kr. 230.000, og selskabet nye bundne anpartskapital på kr. 50.000, og 

derudover er indregnet en overkurs på kr. 245.774. Alt i alt medfører det at selskabet åbner med en 

egenkapital på i alt kr. 295.774.  

Beregning af anparternes skattemæssige anskaffelsessum 

Når anskaffelsessummen skal beregnes, anvendes de skattemæssige værdier. I det opstillet eksempel på 

bilag 7 er skatteværdien beregnet. Den regnskabsmæssige værdi og skattemæssige værdi trækkes fra 

hinanden, for at finde fortjenesten/tabet. Opstår der en fortjeneste fratrækkes 10% som nedskrivning, 

tillægges den regnskabsmæssige værdi, hvoraf den skattemæssige værdi fremkommer og indregnes i 

balancen, når anparternes anskaffelsessum skal beregnes. Når der opnås et tab, anvendes den 

regnskabsmæssige værdi. I det opstillet eksempel bliver anskaffelsessummen kr. -94.078, grundet det 

indregnede opsparede overskud på kr. 200.000. 

Delkonklusion – skattefri virksomhedsomdannelse 

Når en virksomhedsomdannelse laves skattefri, bliver omdannelsen lavet efter reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven. Dette medfører at indehaveren ikke bliver beskattet i omdannelsesåret, 

men først når virksomheden eller dele af virksomheden realiseres. På den måde kan indehaveren udskyde 

beskatningen af eventuelle avancer i mange år, hvilke kan være fordelagtigt hvis den er af betydelig 

størrelse. Dette kan specielt være fordelagtigt i tilfælde hvor indehaveren har et større opsparet overskud i 

virksomhedsskatteordningen. Dette opsparede overskud vil ved en skattefri virksomhedsomdannelse blive 

indregnet i aktiernes anskaffelsessum, hvilke medføre at den personlige indkomst bliver lavet om til 

aktieindkomst, hvorfor den først bliver sat til beskatning ved realisation. I princippet kan det opsparede 

overskud skubbes frem med selskabet og derved først komme til beskatning mange år senere.  

På den måde har selskabet flere likvidere til rådighed, end hvis der skulle betales en skattepligt avance hvis 

omdannelsen blev lavet skattepligtig. Mange foretrækker derfor den skattefri omdannelse, idet likviderne 

kan arbejde i selskabet og skabe merværdi, frem for at skulle betales til skat. 
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Når selskabet starter, succedere det med indehaveren, hvilke betyder at selskabet fortsætter i 

indehaverens skattested. Der opstår ikke stiftertilgodehavende til indehaveren, som ved den skattepligtige 

omdannelse og goodwillen bliver ikke skattemæssig afskrivningsberettiget. I stedet for 

stiftertilgodehavende, har indehaveren mulighed for at udlodde udbytte, idet selskabet fra start har en 

samlet egenkapital der ligger over minimumskravene til selskabskapitalen. Der kan altså udloddes af de frie 

midler i selskabet. Dette vil dog skulle beskattes som aktieindkomst. 

Værdien af den indskudte virksomhed i omdannelsen skal opfylde kapitalkravene jf. selskabsloven. I 

skattefri omdannelse er det et krav, at det er en hel virksomhed der indskydes. Dette skyldes, at der ellers 

vil kunne spekuleres i hvilke aktiver der kan holdes uden for en eventuel omdannelse, og derved ikke tages 

med i selskabet.  

Beslutningen om den skattefrie omdannelse, skal være taget senest 6. måneder efter status dagen. Derfor 

skal et selskabet med kalenderåret som indkomst år, senest omdannes 30. juni og det nye selskabs 

regnskabsår vil starte 1. januar, og derfor vil omdannelsen være med tilbagevirkende kraft. 
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Kapitel 4 

Andre overvejelser inden omdannelse 

Efter skattereformen i 2009 er de løbende fordele ved at drive sin virksomhed i selskabsform minimale set i 

forhold til virksomhedsordningen, hvor man på samme måde kan konsolidere til en beskatningsprocent på 

25 pct. 

Topskat: 

For selvstændigt erhvervsdrivende, der hæver løn over topskattegrænsen, er der efter skattereformen 

2009 ikke nogen fordel ved at omdanne til selskab. Det løbende overskud af personlig virksomhed 

beskattes marginalt på samme niveau som lønbekatning gennem selskabsform inkl. udlodning af udbytte. 

En virksomhed i selskabsform har den lille fordel, at det kan udlodde udbytte under progressionsgræsnen 

på kr. 49.200 i 2014, hvilket bliver beskattet med 27%. Ud over denne grænse ligger der de samme fordele 

ved personlige virksomheder i form af mulighederne i virksomhedsskatteordningen. 

Salg af virksomhed: 

Går indehaveren af en personlig virksomhed rundt med tanker om at sælge, kan det i mange tilfælde være 

en god ide at omdanne virksomheden til et selskab. Først og fremmest kan det gøre et salg nemmere, idet 

et selskab er et selvstændigt skattesubjekt og der derved ikke er nogle personlige forhold der skal tages 

højde for. Endvidere vil indehaveren efter en virksomhedsomdannelse, kunne lave en aktieombytning, og 

på den måde få indkomsten fra salg af virksomhed ind i et holdingselskab. På den måde komme pengene 

fra virksomhedssalget ikke ud til personlig beskatning, og vil kunne geninvesteres i andre projekter. End 

videre kan beskatningen skydes ud over flere år, og på den måde vil den lave udbyttebeskatning kunne 

udnyttes i flere år. Sælges en personlig virksomhed, bliver hele avancen indregnet i den personlige 

indkomst, og der sker 100% i afståelsesåret. 

Udskydelse af beskatning af opsparet overskud: 

Hvis der i virksomhedsordningen er opsparet overskud, ”parkeres” dette opsparede overskud i aktiernes 

anskaffelsessum i forbindelse med en skattefri omdannelse. Det betyder, at beskatningen af opsparet 

overskud udskydes enten til salg af aktier i selskabet eller til likvidation af selskabet, dvs. der er mulighed 

for at sælge sin aktivitet i selskabet, uden at opsparet overskud kommer til beskatning. 

Sælges erhvervsvirksomheden til børn eller nære medarbejdere, kan disse grupper under visse betingelser 

succedere i opsparet overskud. Hvis virksomheden sælges til tredjemand, kan en skattefri omdannelse 
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være den eneste mulighed for at udskyde beskatning af opsparet overskud, medmindre man beholder en 

virksomhed, f.eks. en udlejningsejendom, i virksomhedsordningen. 

Generationsskifte: 

Ofte vil en skattefri virksomhedsomdannelse være begyndelsen på et generationsskifte, hvilke kan være til 

børn, medarbejdere eller fremmede investorer. Her kan selskabsformen være et oplagt ”springbræt” til 

nogle af de mere avancerede modeller som aktieombytning, tilførsel af aktiver, spaltning og tilbagesalg til 

udstedende selskab. Endvidere er det ofte nemmere at sælge en post aktier eller anparter gradvist til 

medejere i forhold til at sælge andele af en personlig ejede virksomhed.  

Likviditetsmæssigt kan det være lettere at gennemføre et generationsskifte, når driftsselskabet er lettet for 

uvedkommende finansielle aktiver og kun indeholder den reelle driftsaktivitet. Dette kan bl.a. opnås ved en 

efterfølgende ophørsspaltning af selskabet eller en holding konstruktion. 

Selskabsformen muliggør, at medarbejdere kan modtage aktieaflønningsprogrammer i form af 

medarbejderaktier, købsretter, tegningsretter eller konvertible obligationer. Efter afskaffelsen af de 

individuelle og de generelt skattebegunstigede medarbejderaktieordninger fra 2012 er denne betydning af 

omdannelse begrænset38. 

Sikring af værdier: 

Beskæftiger en selvstændige erhvervsdrivende sig med områder, der kan udløse erstatningsbeløb eller tab, 

kan der med fordel omdannes til selskab. Efter omdannelsen skal der etableres en holdingkonstruktion, så 

driftsselskabets værdier udloddes skattefrit op til moderselskabet. Et eventuelt erstatningsansvar rettes 

kun mod driftsselskabet, og værdierne i moderselskaber/holdingselskabet kan ikke rammes. Det skal dog 

bemærkes, at det kun er erstatningsansvar, der er opstået efter stiftelsen af datterselskabet, der kan rettes 

mod datterselskabet. Erstatningsansvar, der er opstået inden omdannelsen, rettes fortsat mod 

hovedaktionæren selv. 

Pension: 

Da skattereformen fra 2012 har indført et loft over indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter på 

50.000 kr., er muligheden for at etablere pensionsordninger ikke længere et argument for at stifte et 

selskab. Selvstændige har endog en fordel frem til og med 2014, hvor de kan bruge 30% ordningen. 

Omdannes virksomheden til selskab, går man glip af denne mulighed fra og med omdannelsesåret. 

                                                           
38 http://www.tax.dk/pjecer/medarbejderaktier.htm 
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Konklusion 

Den indledende del af afhandlingen afdækker, hvilke forhold og parametre en given virksomhed skal 

opfylde for, at en virksomhedsomdannelse fra personligt drevet virksomhed i virksomhedsordningen, til en 

virksomhed i selskabsform er fordelagtigt. Dette er gjort ved, at opstille forskellige beregninger, som tager 

udgangspunkt i virksomheden der indledningsvis er opstillet. På baggrund af beregningerne, konkluderes 

det, at der ikke er en endelig formel for, hvornår virksomhedsomdannelse er fordelagtig. Dette skyldes, at 

virksomhedernes individualitet medfører, at det, der kunne være fordelagtigt for én virksomhed, ikke 

nødvendigvis er det for én anden. Der er nogle faktorer som har væsentlige betydninger, såsom budgetter, 

opsparet overskud i virksomhedsordningen, afskrivninger samt nuværende såvel fremtidig indtjening og 

privatforbrug, for det afgørende og endelige valg. 

Efter beslutningen om en omdannelse er truffet, er det vigtigt at gøre sig klart, hvorvidt omdannelsen skal 

foretages som en skattepligtig eller skattefri omdannelse. Der kan være store problematikker hvis det 

forkerte valg tages, når der tænkes på mellemfinansiering, mellemregningskonto og hensat til senere 

hævning. Disse områder skal derfor tages med i beslutningen om omdannelsestype, da det kan have 

utilsigtede konsekvenser, såfremt man foretager et forkert eller et for sent valg. 

Selvom der ikke kan gives en endelig facitliste for, hvornår en virksomhedsomdannelse er fordelagtig, vil 

det i mange tilfælde være det. Såfremt en virksomhed skal omdannes, er forhold som tidligere opsparet 

overskud eller fremførte tab samt indehaverens aktuelle likviditetsniveau nogle af de væsentlige 

parametre, som skal ligge til grund for vurderingen om, hvorvidt omdannelsen skal foretages, efter de 

almindelige afståelsesregler eller efter skattefri virksomhedsomdannelse med succession. 

Ud over de økonomiske faktorer der gør sig gældende, ved en mulig virksomhedsomdannelse, er der også 

det ledelsesmæssige aspekt at tænkte på. Omdannes en personlig virksomhed til et aktieselskab, er der 

krav om bestyrelse. Dette medfører at en tidligere enkelt indehaver, derfor ikke kan tage beslutninger 

alene. I ledelser med flere personer kan der opstå en sparring og vidensdeling. Bliver selskabet omdannet 

til et ApS, kan selskabet godt styres af en enkelt direktør, som typisk vil være den tidligere indehaver. På 

den måde vil indehaveren kunne fortsætte ledelsen alene. 

I det opstillet eksempel kan indehaveren med fordel lave en skattefri omdannelse, og dermed slippe for 

den skattepligtige avance i omdannelsesåret, samt det opsparet overskud. Dette skal ses i lyset af 

selskabets likvide situation, hvorfor en skattepligtig avance kan være problematisk. En skattefri omdannelse 

vil medføre en negativ anskaffelsessum, som medfører en højere avance ved en senere realisering, grundet 

det indregnede opsparede overskud.  
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Bilag 1. 

Regnskabsmæssige forudsætninger 

Nedenfor opstilles de regnskabsmæssige specifikationer, som diverse regneeksempler/skemaer i 

afhandlingen tager udgangspunkt í, herunder balance, resultatopgørelse, specifikationer til 

virksomhedsskatteordning samt øvrige forudsætninger. 

Forudsætninger for beregninger 

Regnskabsår   1. januar - 31. december 

Omdannelsesdato 1. januar 2014 

Opsparet overskud Kr. 200.000 

 

Balance pr. 31. december 2013 

    Årsregnskab 2013   Skattemæssig 2013 
    Aktiver  Passiver   Aktiver  Passiver 
Driftsmidler        147.266           213.396    
Debitorer    732.133       732.133   
Depositum             7.440                7.440    
Igangværende arbejde        414.963           414.963    
Likvide midler                441                   441    
Kortfristede gæld          403.625           403.625  
Langfristede gæld          184.628           184.628  
Leverandører          335.783           335.783  
Moms og afgifter            18.654             18.654  
Anden gæld          211.631           211.631  
Periodeafgrænsningsposter            42.000             42.000  
Egenkapital          105.922           172.052  
              
I alt    1.302.243   1.302.243     1.368.373  1.368.373  

 

Resultatopgørelse 

    Årsregnskabet   Skattemæssigt 
Omsætning              3.459.994                3.459.994  
Vareforbrug             -1.175.527              -1.175.527  
Lønomkostninger             -1.156.768              -1.156.768  
Dækningsbidrag              1.127.699                1.127.699  
Kapacitetsomkostninger                -540.140                  -532.636  
Resultat før afskrivninger                  587.559                   595.063  
Afskrivninger                -191.215                  -233.993  
Resultat før renter                  396.344                   361.070  
Renter netto                -181.791                  -181.791  
Årets resultat                   214.553                    179.279   
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Bilag 2. 

Goodwill - beregning Året 
Sidste 

år Tidligere år   

       

Kapitalafkastsats i salgsåret 2%     

       

Regnskabsmæssigt resultat før skat 214.553 180.294 90.133   

- Renteindtægter 0 0 0   

+ Renteudgifter 181.791 12.379 12.610   

  396.344 192.673 102.743   

       

Vægtning:      

3.år vægtes med 1   102.743   

2. år vægtes med 2   385.346   

Sidste år vægtes med 3   1.189.032   

    1.677.121   

       

Vægtet gennemsnit    279.520 

       

Udviklingstendens:    146.801 

       

Virksomhedsresultat inkl. 50% udviklingstendens   426.321 

       
- driftsherreløn 50%, min. 250.000 og max. 
1.000.000   -250.000 

       

Virksomhedens aktiver ekskl. goodwill og likvider  1.301.802   

Forrentning af aktiver (kapialafk.sats + 3%) 0,05  -65.090 

Rest til forrentning af goodwill    111.231 

Rente = kapitalafk.sats + 8%  0,10    

Kapitaliseringsfaktor af goodwill (levetidsalder 5 år) 2,04  226.910 

       

Goodwill afrundet       230.000 
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Bilag 3. 

Åbningsbalance 

Omdannelse ved afståelsesprincip   
  Aktiver   Passiver 
Driftsmidler               147.266      
Debitorer               732.133      
Depositum                   7.440      
Igangværende arbejde               414.963      
Likvide midler                       441      
Goodwill (oparbejdet)               230.000      
Kortfristet gæld                             403.625  
Langfristet gæld                             184.628  
Leverandører                             335.783  
Moms og afgifter                               18.654  
Anden gæld                             211.631  
Periodeafgrænsningsposter                               42.000  
Anpartskapital                               50.000  
Stiftertilgodehavende                             285.922  
I alt           1.532.243                        1.532.243  
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Bilag 4. 

Forudsætning: Kursen på stiftertilgodehavendet ansættes til: 80 

      

Kursnedslag: 20 pct. af kr. 
              
285.922   57.184 

      

Kursnedslaget fordeles på samtlige overdragne    

aktiver, bortset fra likvider midler og     

forudbetalte omkostninger.     

      

Aktiver   1.532.243 

Likvide midler og depositum   -7.881 

Forudbetalte omkostninger   0 

I alt   1.524.362 

      
Kursnedslaget beregnes 
således:      

overdragelsessum x kursnedslag / samlede aktiver, hvor der beregnes nedslag 

      

Aktivtype 
Overdragelses-
sum Kursnedslag Nettooverdragelsessum 

Driftsmidler 147.266 5.524 141.742 

Debitorer 732.133 27.465 704.668 

Igangværende arbejder 414.963 15.567 399.396 

Goodwill 230.000 8.628 221.372 

I alt 1.524.362 57.184 1.467.178 
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Bilag 5. 

Driftsmidler       

Nettooverdragelsessum (afståelsessum) 141.742   

Skattemæssig værdi  -213.396   

Fortjeneste/tab efter AL § 9.  -71.654 -71.654 

        

      

Debitorer       

Nettooverdragelsessum (afståelsessum) 704.668   

Skattemæssig værdi  -732.133   

Fradragsberettiget tab   -27.465 -27.465 

      

Igangværende arbejder       

Nettooverdragelsessum (afståelsessum 399.396   

Skattemæssig værdi  -414.963   

Fradragsberettiget tab   -15.567 -15.567 

      

Goodwill (oparbejdet)       

Nettooverdragelsessum (afståelsessum) 221.372   

Skattemæssig værdi  0   

Skattepligtig avance   221.372 221.372 

      

Indkomst til beskatning i alt     106.686 
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Bilag 6. 
Skattefri omdannelse:    
    
Beregning af udskudt skat:       
      
Driftsmidler     
Handelsværdi  147.266   
Skattemæssig værdi  -213.396 -66.130 
      
Goodwill   230.000 
      
Skattepligtig fortjeneste i alt   163.870 
      
Udskudt skat heraf - 24,5%     40.148 
    
Åbningsbalance ved skattefri virksomhedsomdannelse:  
  Aktiver   Passiver 
Driftsmidler               147.266      
Debitorer               732.133      
Depositum                   7.440      
Igangværende arbejde               414.963      
Likvide midler                       441      
Goodwill (oparbejdet)               230.000      
Kortfristet gæld                             403.625  
Langfristet gæld                             184.628  
Leverandører                             335.783  
Moms og afgifter                               18.654  
Anden gæld                             211.631  
Periodeafgrænsningsposter                               42.000  
Anpartskapital                               50.000  
Overkurs                             245.774  
Udskudt skat                               40.148  
I alt           1.532.243                        1.532.243  
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Bilag 7. 
Beregning af anparternes skattemæssige anskaffelsessum:  

  Aktiver   Passiver 

Driftsmidler              147.266      

Debitorer              732.133      

Depositum                  7.440      

Igangværende arbejde              414.963      

Likvide midler                      441      

Goodwill                          -        

Kortfristet gæld                            403.625  

Langfristet gæld                            184.628  

Leverandører                            335.783  

Moms og afgifter                              18.654  

Anden gæld                            211.631  

Periodeafgrænsningsposter                              42.000  

Opsparet overskud eksklusive skat                            200.000  
Anparternes skattemæssige 
anskaffelsessum                            -94.078  

Udskudt skat                                       -    

I alt          1.302.243                       1.302.243  

                                     -    

Noter       

Driftsmidler:     

Handelsværdi   147.266 

Skatteværdi   -213.396 

Fortjeneste/tab   -66.130 

Skattepligtig del, 90 % jf. AL § 9, stk. 4 (hvis fortjeneste) 0 

      

Handelsværdi   147.266 

Skattepligtig avance hvis gevinst   0 

Skattemæssig værdi     147.266 
 


