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1 English summary 
There are many alternatives regarding the choice of company form, but in cases where shareholders wish to 

be taxed personally of the company's result, they need to use a company form, which is fiscally transparent. 

Therefore, this thesis aims to assess, which company form that is most attractive, but the thesis is limited to 

only analysing and comparing limited partnerships and partner companies. 

Both limited partnerships and partner companies are separate legal entities, but not tax entities, and is 

organised with a minimum of two members: one general partner and one limited partner. The general 

partner is directly, personally and unlimitedly liable for the company, while the limited partner is indirectly 

and limitedly liable for the company. 

In other words, these two forms of companies have many organisational features in common, but the 

greatest difference is the degree of regulation. Where the limited partnership is subject to a few provisions 

of the Law on Companies and Operators, and otherwise based on contractual relations, the Companies Act 

with the necessary adaptations mainly governs a partner company. The Companies Act must be adapted to 

also considering the fully responsible partner: the general partner, who is unlimitedly liable for the company. 

We assess that the extent of regulation cannot alone form the basis of the choice of company form and thus 

we have, in our analysis, included other rational motives, including financing, capital, liability, termination, 

possibility of changing the company form from personal to limited company, and other issues.  

In our analysis we found that the use of a partner company might result in some regulation challenges as 

there are discrepancies in some areas between the company – and fiscal treatment hereof – this is not the 

case whit regard to the limited partnership. This means that the shareholders must pay extra attention to 

some issues.   

The conclusion of our analysis was that the choice of company form very much depends on the shareholders’ 

wishes and needs. If a great extent of contractual freedom, minimal publishing on capital demand, and a 

possibility of entering into agreements that not only obliges the shareholders are important, then the limited 

partnership is the most attractive company form. If on the other hand, a well-known regulation and 

corporation security within capital and organisation are important, then the partner company is the most 

attractive.  
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2 Indledning 

Der er i Danmark mange forskellige selskabsformer, hvilket kan gøre det svært at gennemskue og vælge 

netop dén selskabsform, der er mest interessant. Idet dansk ret giver mulighed for etablering af både kapital- 

og personselskaber, er det derfor stifternes ønsker og behov, som skal holdes op imod de muligheder, der 

er. Forhold, der kan spille ind på stifternes beslutning, er de muligheder og begrænsninger, der ligger i såvel 

civil- som skatteretten, samt i øvrig dansk ret. 

Kapitalselskaber er reguleret af selskabsloven1, mens personselskaber derimod ikke er omfattet af selskabs-

loven, dog med undtagelse af partnerselskabet, som er et personselskab med selskabslignende træk, hvor 

selskabslovens regler finder anvendelse med de fornødne tilpasninger2. Selve konstruktionen af partner-

selskabet ses tilsvarende i kommanditselskabet, som dog ikke er underlagt selskabslovens regler. 

Kommanditselskabet er en gammel selskabsform, som har været kendt fra de første århundreder af den 

romerske kejsertid3, men som først for alvor fik fodfæste i middelalderen, idet selskabsformen her blev 

anderkendt som en lovlig selskabsform4. I Danmark blev der med firmaloven af 1889 for første gang indført 

regler om kommanditselskaber (herunder partnerselskaber) og deres mulighed for anmeldelse5. Nogle år 

senere i forbindelse med udarbejdelsen af Danmarks første aktieselskabslov af 1917, blev der også indført 

regler om partnerselskaber6. Til trods for denne udvikling, var der dog ingen reel regulering af kommandit-

selskaber, og først i slutningen af 1970’erne blev der af handelsministeren nedsat et udvalg vedrørende 

kommanditselskaber og interessentskaber, som fik til opgave at undersøge, hvorvidt der var behov for en 

regulering af disse personselskabsformer7. Der blev udarbejdet et udkast til lov om kommanditselskaber, 

men lovgivningen blev aldrig gennemført. Firmaloven blev i 1994 videreført i Lov om Erhvervsdrivende 

Virksomheder, som i dag indeholder definitionen af et kommanditselskab, men hvor der kun er relativt få 

bestemmelser, som regulerer selskabsforholdene for kommanditselskaber – resten følger af parternes aftale. 

Personselskabet giver skattemæssige muligheder for at lade selskabsdeltagerne beskatte efter person-

skattelovens regler, da personselskaber ikke er selvstændige skattesubjekter, hvorimod kapitalselskaber, 

som er skattesubjekter, bliver beskattet efter selskabsskattelovens regler8. 

                                                           
1 Jf. SEL § 1. Det følger af bilag 16.1 at selskabsloven forkortes SEL – øvrige anvendte forkortelser fremgår også i bilaget. 
2 Jf. SEL kapitel 21, § 358, samt bekræftes det bl.a. i CF & NM 2012 side 264, at P/S’et har sin udspring i kommandit-
selskabsretten. 
3 Jf. DS & HGN 1999, side 16, hvor det ligeledes nævnes, at K/S’et dengang gik under betegnelsen forpagterselskab. 
4 DS & HGN 1999, side 18 
5 LKS 1981, side 124 
6 DS & HGN 1999, side 26-27 og KS 1928, side 172-173 
7 LKS 1981, side 7 
8 Jf. SSL § 1 
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Denne afhandling har til formål at skabe overblik og klarhed over anvendelsen af personselskabsformerne9 

kommandit- og partnerselskab, herunder klarlægge hvad der er gældende ret for disse selskabsformer både 

civil- og skatteretligt. 

2.1 Problemformulering 
Selvom lovgivningen for kommandit- og partnerselskaber har undergået flere ændringer i løbet af de sidste 

par hundrede år, er ingen af personselskabsformerne fuldt ud lovreguleret. Når dette ses i sammenhæng 

med kapitalselskaberne, som fuldt ud er reguleret i selskabsloven, kan der opstå spørgsmål om, hvilket 

regelsæt der reelt er gældende for de pågældende personselskaber. Formålet med denne afhandling er 

derfor, at belyse problemstillingen omkring den begrænsede civil- og skatteretlige regulering af de to 

personselskabsformer, og samtidig skabe et overblik over hvad der er gældende ret, såfremt man ønsker at 

stifte et personselskab med begrænset hæftelse og indskud. 

Vi vil belyse problemstilingen ved at gennemgå den gældende regulering, herunder anvendelsen af 

retspraksis på området, for at forsøge at svare på følgende: 

Er kommandit- eller partnerselskabet generelt mest attraktivt som valg af personselskabsform? 

For at kunne svare på vores problemstilling har vi opstillet følgende delspørgsmål: 

 Hvilken civil- og skatteretlig regulering gælder for kommandit- og partnerselskaber, herunder hvilke 

ligheder og forskelle er der? 

 Hvilke ligheder og forskelle er der for selskabsdeltagerne10 i forbindelse med økonomiske-, kapital- 

hæftelsesforhold, ophør og omdannelse samt øvrige forhold ved anvendelse af kommandit- og 

partnerselskab, herunder hvilke muligheder og begrænsninger er der? 

På baggrund af ovenstående problemformulering og tilhørende delspørgsmål vil vi afslutningsvis konkludere 

på, hvilken personselskabsform der generelt er mest attraktiv som valg af personselskabsform.  

  

                                                           
9 Benævnelsen personselskab vil i det følgende omhandle både K/S og P/S og ikke de øvrige personselskabsformer, 
med mindre det nævnes positivt. 
10 Benævnelsen selskabsdeltagere vil i det følgende omhandle både komplementaren og kommanditisterne. 
Benævnelsen kommanditanpartshaver vil i det følgende omhandle kommanditister i et K/S og benævnelsen 
kommanditaktionær vil i det følgende omhandle kommanditister i et P/S. Når benævnelserne kommanditist og 
komplementar anvendes, er der lighed mellem K/S’et og P/S’et. 
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2.2 Afgrænsning 
Afgrænsningerne er taget med udgangspunkt, i at indholdet i de forskellige områder ikke vil bidrage med 

yderligere værdi for besvarelse af problemformuleringen, og desuden vurderes det, at afhandlingen vil blive 

meget omfattende og knapt så dybdegående, såfremt flere forhold skulle inddrages. Der er tale om forhold, 

som både er gældende for kommandit- og partnerselskaber, hvorfor de ikke har betydning for valg af 

personselskabsform. 

Personselskaber 

Vi vil i afhandlingen afgrænse os til alene at belyse og analysere på kommandit- og partnerselskaber, da dette 

er problemformuleringens fokus, og vi vil alene koncentrere afhandlingen om personselskaber, som ikke kan 

omkvalificeres til selvstændige skattesubjekter. 

Vi vil afgrænse os fra at inddrage udenlandske personselskaber, anpartsprojekter, publikumskommandit-

selskaber og køb af egne aktier i afhandlingen, da det vurderes, at afhandlingen vil blive mindre 

dybdegående, hvis disse elementer også skal inddrages i alle afhandlingens teoretiske og analytiske aspekter. 

Vi vil dog komme med en kort redegørelse for anpartsreglernes konsekvenser, herunder hvem der er 

omfattet af reglerne. 

Vi vil alene fokusere på kommanditister som ejer anparter/aktier i ét personselskab, og vi vil derfor ikke 

komme nærmere ind på reglerne vedrørende bl.a. fælles fradragskonto, da det ikke vurderes at have den 

nødvendige relevans i behandlingen af de to personselskabsformer. Vi vil ligeledes meget kort gennemgå de 

skatteretlig regler i forbindelse med delsalg/køb og den dertilhørende ændring i ejerbrøken.   

Kapitalselskaber 

I afhandlingen vil vi i begrænset omfang inddrage anparts-, iværksætter- og aktieselskaber. Vi vil ikke komme 

med en dybere redegørelse for den civil- og skatteretlige regulering, men udelukkende se på muligheden for 

at anvende kapitalselskaber som selskabsdeltagere i personselskabskonstruktioner, herunder mulighed for 

omdannelse til aktieselskab. 

Omkostninger  

Vi vil i afhandlingen ikke tage højde for de omkostninger, der er ved stiftelse og løbende drift af et 

kommandit- eller partnerselskab, herunder registreringsgebyr til Erhvervsstyrelsen, omkostninger til advokat 

og revisor i forbindelse med rådgivningsmæssig assistance før, under og efter stiftelsen etc. 
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Retskilder 

Vi vil i afhandlingen anvende den regulering og lovgivning, som kan anses for gældende i kalenderåret 2014, 

hvormed vi samtidig har valgt alene at inddrage kilder der ikke er offentliggjort senere end den 31. december 

2014. 

EU-ret og øvrig lovgivning 

Vi vil i afhandlingen alene fokusere på dansk lovgivning, retspraksis etc. og udelukkende anvende dansk 

regulering i vores analyse. 

Scenarierne 

Vi har valgt at opstille scenarier til brug for eksemplificering af, hvad der er gældende ret, samt hvilke ligheder 

og forskelle der er imellem kommandit- og partnerselskaber. Vi vil ikke anvende scenarierne som en 

udtømmende gennemgang af det enkelte område, men alene tage udgangspunkt i det vurderede relevante 

scenarie til brug for eksemplificering af ligheder og forskelle imellem personselskabsformerne.  

Ophør, omdannelse, fusion og spaltning 

Vi vil i afhandlingen behandle mulighederne for ophør og omdannelse af hhv. kommandit- og partnerselskab. 

Som udgangspunkt vil vi kun behandle muligheden for omdannelse fra personselskab til aktieselskab, men 

ikke modsat og heller ikke fra en personselskabsform til en anden. I forbindelse med omdannelse vil vi 

afgrænse os fra at behandle de civilretlige regler for fusion og spaltning. Vi behandler ligeledes ikke grundene 

til personselskabets ophør mv.  

Øvrige forhold for valg af selskabsform 

Ud over den civil- og skatteretlige regulering af personselskabsformerne, vil vi samtidig i begrænset omfang 

behandle øvrige forhold, som vurderes relevante i forbindelse med valg af personselskabsform. 

Selskabsskat og personskat 

Vi vil i afhandlingen afgrænse os fra at behandle opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selskabs-

deltagerne. Når vi undervejs i afhandlingen behandler forhold, som skal medtages/fratrækkes i den 

skattepligtige indkomst, vil vi derfor forudsætte, at læseren på forhånd kender de grundlæggende regler 

omkring opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Vi vil ligeledes ikke komme med en dybere redegørelse 

af de forskellige beskatningsformer, da vi primært vil tage udgangspunkt i beskatning efter PSL, men vil dog 

kort redegøre for VSO og KAO. 
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2.3 Metode  
Kandidatafhandlingen er en juridisk afhandling, hvor der vil blive anvendt den deduktive metode11. For at 

kunne besvare vores problemformulering, skal vi indsamle- og analysere data, og vi vil hovedsagligt gøre brug 

af sekundære, kvalitative data12. 

Afhandlingen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i gældende regulering og lovgivning, men da 

lovgivningen på området ikke er komplet, vil vi også inddrage øvrige retskilder13. Når vores fokus er på danske 

personselskaber, vil afhandlingen alene omhandle den danske regulering, som omfatter lovgivningen, 

forarbejderne- og bemærkningerne til lovgivningen, samt administrative forskrifter såsom bekendtgørelser 

og lignende14.  

Da der ikke er fuld lovregulering af personselskaber i Danmark, vil vi i større grad basere vores analyse på 

praksis. Vi vil derfor se på tidligere afgørelser, som er afsagt i Højesteret og Landsretten for at klarlægge, 

hvilke regler, der civilretligt er gældende, mens vi i skatteretlig sammenhæng vil anvende afgørelser fra 

Skatteretten, Landsskatteretten, Ligningsrådet og om muligt bindende svar fra Skatterådet.  

Da der er tale om en juridisk kandidatafhandling, vil vi anvende den retsdogmatiske- og juridiske analyse15. 

Selve analysen af reguleringen vil både omfatte en objektiv og en subjektiv fortolkning16. Lovteksten vil blive 

fortolket objektivt, hvorimod det subjektive fortolkning vil ske igennem forarbejderne- og bemærkningerne 

til loven. Derudover vil den hermeneutiske cirkel17 blive anvendt til fortolkning af selve lovteksten, hvormed 

delene af loven kun kan forstås ud fra helheden af loven og omvendt, hvor helheden af loven kun kan forstås 

på baggrund af delene af loven.  

Foruden ovenstående vil vi i afhandlingen også anvende sekundære kvalitative data, som er udarbejdet af 

Erhvervsstyrelsen, FSR – danske revisorer og øvrige fagkyndige på området, i form af vejledninger og artikler. 

I de tilfælde, hvor der eksisterer flere forskellige synspunkter inden for samme område, vil de bagvedliggende 

kilder blive undersøgt og vurderet for at kontrollere, hvorvidt der er tilfredsstillende dokumentation for 

synspunkterne. Det er ikke i alle tilfælde, at vi i selve afhandlingen vil diskutere de flere forskellige 

synspunkter inden for et område, men alene i de tilfælde, hvor det vurderes relevant i relation til at bibringe 

                                                           
11 IA 2010, side 35 
12 IA 2010, side 150-152 
13 Retskilderne er defineret i RN & CDT 2011, side 49 
14 RN & CDT 2011, side 91-96 
15 RN & CDT 2011, side 31-34 og 38-39 afsnit 3.2 
16 RN & CDT 2011, side 233-243 
17 RN & CDT 2011, side 345-350 
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en yderligere forståelse. I øvrige tilfælde vil vi alene anvende de kilder, som vurderes at være udtryk for 

gældende regulering. 

Vi vil i afhandlingen også gøre brug af primære kvalitative data, idet vi vil opstille forskellige scenarier for at 

belyse og analysere på gældende ret. Scenarierne skal dermed være med til at synliggøre forskelle og ligheder 

imellem personselskabsformerne, herunder selskabsdeltagernes muligheder og begrænsninger, både i civil- 

og skatteretlige sammenhænge, således at vi kan basere vores konklusioner herpå. Som optakt til 

konklusionen vil der blive udarbejdet et beslutningstræ, som tager udgangspunkt i den foretagne analyse.  

Konklusionen vil tage udgangspunkt i både rationelle og irrationelle muligheder og begrænsninger, som er 

blevet belyst i afhandlingen.  

I afhandlingen vil vi også i begrænset omfang anvende sekundære kvantitative data, idet vi på baggrund af 

historiske data vil opstille grafer for visuelt at illustrere udviklingen i antallet af kommandit- og partner-

selskaber. 

2.3.1 Kildekritik 

Når vores afhandling er en juridisk afhandling, vil vi som ovenfor nævnt også anvende den juridiske metode 

i forbindelse med analysen, da denne metode vurderes at være den mest anvendte metode til brug for 

analyse af juridiske problemstillinger. Vi har derfor umiddelbart ingen kritik af den anvendte metode. 

Idet vores afhandling belyser en problemstilling, hvor der er relativt begrænset lovgivning på området, er det 

nødvendigt, at vi forholder os kritisk til den udvalgte litteratur for at kunne vurdere validiteten heraf. I dette 

afsnit vil vi derfor vurdere litteraturen i et kritisk perspektiv for herved at kunne konkludere, om den 

anvendte litteratur er af en sådan kvalitet, at den kan anvendes i afhandlingen. 

Vi har i afhandlingen anvendt nugældende og tidligere lovgivning, herunder lovforslag, lovforarbejder, 

bemærkninger til loven og betænkninger. Vi anser dette for at være meget pålidelige kilder, da der er tale 

om dokumenter udarbejdet af de danske myndigheder, hvorfor det må anses for at være udtryk for deres 

synspunkt og de gældende love i Danmark. 

Endvidere har vi anvendt afgørelser fra Landsretten, Højesteret, Skatteretten, Landsskatteretten, 

Ligningsrådet, bindende svar fra SKAT, samt kendelser fra Erhvervsankenævnet. Selvom domsafgørelser/-

kendelser sker ved en dansk retsinstans, har vi løbende forholdt os kritisk hertil, da en domstol kan have en 

anden fortolkning af lovgivningen. I forbindelse med skatteretlige problemstillinger har vi desuden anvendt 

Den juridiske vejledning fra SKAT. Idet Den juridiske vejledning er SKAT’s egen fortolkning af, hvad der er 
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gældende ret, har vi ligeledes forholdt os kritisk hertil og søgt SKAT’s argumenter underbygget i øvrige 

retskilder, såfremt det har været muligt. 

I forbindelse med de retlige teoriafsnit, har vi blandt andet inddraget litteratur fra Erhvervsstyrelsen som 

supplement til den begrænsede lovgivning og gældende retspraksis. Det er vores vurdering, at Erhvervs-

styrelsens vejledninger er fortolkninger af de love og regler, som gælder på et givet område som en hjælp til 

de personer eller rådgivere, som søger oplysninger herom. Idet Erhvervsstyrelsen er en offentlig instans, som 

publicerer vejledninger, der er fortolkninger af gældende ret, vurderer vi, at materialet er pålideligt at 

anvende, men vi vil dog alligevel forholde os kritisk hertil. 

I forbindelse med indsamling af oplysninger og belysning af problemstillingen i afhandlingen, har vi endvidere 

anvendt diverse faglitterære bøger og artikler. Vi har anvendt bøger af både nyere og ældre dato i kraft af, 

at der igennem årene ikke er sket så mange ændringer af reguleringen af de behandlede person-

selskabsformer, og desuden er antallet af danske litterære værker om hhv. kommandit- og partnerselskaber 

relativt begrænset. De artikler, vi har anvendt, er blandt andet fra Revision og Regnskabsvæsen, Ugeskrift for 

Retsvæsen, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret og Skattepolitisk Oversigt. Både bøger og artiklerne anses for at 

være faglitterære og pålidelige, da det antages at være skrevet af fagligt kompetente personer inden for de 

givne områder. Dog har vi ved anvendelsen af litteraturen været opmærksomme på, at indholdet kan være 

påvirket af forfatterens holdning til emnet – blandt andet i forbindelse med tolkning af afgørelser. Artiklerne 

vil ligeledes kunne været påvirket af forfatterens holdning og vil typisk heller ikke være så dybdegående som 

reelle faglitterære udgivelser. Vi har således forholdt os kritisk på områder, hvor vi har vurderet, at der var 

behov herfor.  
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2.4 Afhandlingens struktur 
I henhold til besvarelse af problemformuleringen og de dertilhørende delspørgsmål er nedenstående 

struktur valgt for afhandlingen. 

 

  

Figur 2.4 1: Afhandlingens struktur 
Kilde: Egen tilvirkning 
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3 Civilretlige forhold 

3.1 Kommanditselskab 

3.1.1 Definition 

Et kommanditselskab er defineret i LEV § 2, stk. 2 som værende ”… en virksomhed, hvor en eller flere 

deltagere, komplementarerne, hæfter personligt, uden begrænsning, og hvis det er flere, solidarisk for 

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

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

ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser”. Ud fra definitionen af LEV fremgår 

det tydeligt, at et kommanditselskab kun kan eksistere, hvis der som minimum er en komplementar og en 

kommanditist. Dette udsagn kan ligeledes støttes på en erhvervsankenævnskendelse fra 18. november 

199618. Af sagens juridiske omstændigheder fremgår det netop, at ”komplementarens tilstedeværelse er af 

afgørende betydning for et kommanditselskabs eksistens og virke”. Desuden fremgår det, at ”såfremt et 

kommanditselskabs eneste komplementar tvangsopløses og kommanditselskabets vedtægter ikke indeholder 

mulighed for indsættelse af en ny komplementar, ophører kommanditselskabet med at eksistere, jf. 

definitionen i LEV § 2, stk. 2. Lovens definition forudsætter, at begge deltagere, komplementaren og 

kommanditisten(-erne) lovligt består som juridiske/fysiske personer”. Kendelsen fastslår ikke blot, at der som 

minimum skal være en komplementar og en kommanditist, men også vigtigheden af, at der i 

kommanditselskabets vedtægter bør indskrives mulighed for at indsætte en ny komplementar.  

Såfremt definitionen på et kommanditselskab ikke civilretligt er opfyldt, vil der ikke længere være tale om et 

kommanditselskab. Det er således vigtigt, at der ved en komplementars udtrædelse (i et selskab med kun én 

komplementar), straks er en ny komplementar som træder ind, da der uden en komplementar i et 

kommanditselskab, reelt er tale om et (u)registreret kapitalselskab eller en anden type selskab med 

begrænset ansvar. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med stiftelse og drift af et kommanditselskab ikke 

kan skabes tvivl om, hvorvidt komplementaren civil- og skatteretligt er selskabsdeltager eller ej19.  

3.1.2 Organisation og selskabsdeltagere 

Ud fra definitionen af et kommanditselskab kan det konkluderes, at et kommanditselskab til hver en tid skal 

have minimum to forskellige selskabsdeltagere: 

 Komplementar: Hæfter personligt, direkte og uden begrænsning for selskabets forpligtelser 

 Kommanditist: Hæfter indirekte og begrænset for selskabets forpligtelser 

                                                           
18 EANK 96-100.454 
19 TfS 1992.190 
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    Ubegrænset   hæftelse 

Begrænset   hæftelse 

Komplementaren hæfter endvidere direkte over for selskabets kreditorer, idet det er komplementaren, som 

har den ubegrænsede hæftelse. Såfremt der er flere komplementarer, vil der være solidarisk hæftelse 

imellem dem for selskabets forpligtelser20. 

Er der flere kommanditister i kommanditselskabet, hæfter disse også personligt og solidarisk for selskabets 

gæld, men hæftelsen er begrænset til størrelsen på det indskud, der er foretaget21. Har kommanditisterne 

ikke indbetalt hele deres indskud, er det kun selskabet, som kan kræve resthæftelsen af kommanditisterne – 

der er derved tale om en indirekte hæftelse for kommanditisterne, modsat komplementaren22, som hæfter 

direkte. Den indirekte hæftelse betyder samtidig, at kommanditselskabets kreditorer som udgangspunkt ikke 

kan gå direkte til kommanditisterne. Selvom det ofte kun er kommanditisterne, der ejer anparter i 

kommanditselskabet, er der intet til hinder for, at komplementaren også ejer anparter23.  

Kommanditselskabets komplementar og kommanditister kan både være fysiske- og juridiske personer, men 

det kan dog ikke være samme person, da hæftelsesforholdene er forskellige for de to typer af 

selskabsdeltagere. Der er dog ikke noget i vejen for, at den ultimative ejer er den samme24, hvilket er skitseret 

og nærmere beskrevet i nedenstående figur 3.1.2.1: 

 

Figur 3.1.2. 1: Kommanditselskabets organisationsstruktur 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående figur 3.1.2.1 ejer Person A både anparterne i Kapitalselskab B ApS, der er 

komplementar i Kommanditselskab K/S og er samtidig kommanditist i Kommanditselskab K/S. Der er intet til 

hinder for dette, da der er tale om to forskellige personer, som indgår i Kommanditselskab K/S – den juridiske 

                                                           
20 NM & LHK 2014, side 175 
21 SFH & JVK 2011, side 56 
22 NM & LHK 2014, side 175-176 og RR 4 2013, side 46 
23 Dette bekræftes endvidere i RR 4 2013, side 45. 
24 Ligeledes bekræftet i RR 4 2013, side 45.  
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Person A 
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person Kapitalselskab B ApS og den fysiske person Person A. At den ultimative ejer er den samme, strider 

dermed ikke imod definitionen af et kommanditselskab i LEV § 2, stk. 225. 

Spørgsmålet om, hvorvidt den ultimative ejer kan være den samme, har endvidere været behandlet i 

Erhvervsankenævnet, som den 3. december 1996 afgav en kendelse26. Sagen omhandlede, hvorvidt B Amba 

(kommanditist) og selskabets 100 % ejede datterselskab C A/S (komplementar) sammen kunne være de 

eneste deltagere i kommanditselskabet K K/S. Da der var tale om et registreringspligtigt kommandit-

selskab27, anmeldtes K K/S til registrering hos Erhvervsstyrelsen, som nægtede dette, idet styrelsen 

anfægtede kommanditselskabets konstruktion. Erhvervsstyrelsen hævdede, at når kommanditisten har fuld 

kontrol over komplementaren, er der ”… i realiteten sammenfald mellem kommanditisten og ejerkredsen bag 

komplementarselskabet” og når dette er tilfældet, er det ”… styrelsens opfattelse, at der principielt foreligger 

omgåelse af definitionen af et kommanditselskab jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 2”. Fem 

medlemmer af Erhvervsankenævnet vurderede sagen, og kun ét medlem kunne tiltræde Erhvervsstyrelsens 

registreringsnægtelse. De øvrige fire medlemmer stemte for, at Erhvervsstyrelsens registreringsnægtelse 

skulle ophæves og registreringen gennemføres. De fire medlemmer udtalte: ”Ledelsesforholdene i 

kommanditselskaber er ikke lovreguleret, og der gælder ikke noget krav om, at komplementaren, som i 

praksis ofte vil være et anparts- eller aktieselskab, ikke må være behersket af kommanditisterne, jf. 

betænkning nr. 937 af 1981 om lovgivning af kommanditselskaber …”. Ankenævnets fire medlemmer fandt 

endvidere, at det ikke var en forudsætning for, at der kan være tale om et kommanditselskab, at der i 

kommanditselskabet skal deltage, en i forhold til komplementaren, uafhængig kommanditist. Afgørelsen blev 

derfor, at der ikke er noget til hinder for, at et kommanditselskab kan bestå af en komplementar og en 

kommanditist, hvor komplementaren er ejet af kommanditisten. Et kommanditselskab er således i henhold 

til LEV § 2, stk. 2 forpligtet til at have minimum en komplementar og minimum en kommanditist, som er 

forskellige fysiske- eller juridiske personer, men derudover foreskriver LEV ikke noget om, hvilken 

ledelsesstruktur selskabet skal have – det er op til selskabsdeltagerne selv at beslutte. 

  

                                                           
25 Dette er ligeledes bekræftet i RR 9 2002, side 24, afsnit 3 med henvisning til EANK 96-38.871 som behandles i det 
følgende afsnit. 
26 EANK 96-38.871 
27 Registreringspligtige K/S’er er nærmere defineret og behandlet i afsnit 3.1.3 og 3.1.6. 
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3.1.2.1 Rettigheder og pligter 

3.1.2.2 Komplementar 

Det fremgår af definitionen i LEV, at i kommanditselskaber stiftet efter 1. juni 1996, skal komplementaren 

have forvaltningsmæssige- og økonomiske beføjelser, disse udgør komplementarens rettigheder28. Det er 

ikke et civilretligt krav, at komplementaren har ejendomsret til en ideel andel29 af selskabets nettoformue. 

Det følger af Skattedepartementets udtalelse i TfS 1998.742 SKM: ”Skatteministeriet fandt under sagen, at 

komplementaren skatteretligt måtte anerkendes som selskabsdeltager på trods af, at denne ikke havde 

ejerandel i kommanditselskaberne”, at en komplementar som ikke har medejendomsret til en ideel andel af 

selskabets nettoformue også rent skatteretligt betragtes som selskabsdeltager. Det fremgår endvidere af 

afgørelsen, at det faktum at komplementaren ikke deltager i den daglige drift og ikke er medejer af 

selskabsformuen (ikke har en ideel andel), ikke i skatteretlig forstand kan frakende selskabets dets karakter 

af kommanditselskab. Det kan dermed udledes, at der hverken civil- eller skatteretligt foreligger krav om 

medejendomsret, for at en komplementar kan betragtes som selskabsdeltager30.  

Såfremt en komplementar foretager indskud, og derved opnår en ideel andel ligesom kommanditisten, vil de 

økonomiske beføjelser ikke være tilstrækkelige31, fordi personen også har krav på en ideel andel af årets 

resultat i kraft af den indskudte kapital og dermed ejerskab af en ideel andel af selskabets nettoformue32. 

En komplementar har ikke blot rettigheder, men også forpligtelser. Det er en deklaratorisk regel, at 

komplementaren har en forsvarlig arbejds- og ledelsesforpligtelse i selskabet. Komplementaren har derved 

pligt til at lede personselskabet på forsvarlig vis, hvor han også vil have pligt til at udføre en fornøden 

arbejdsindsats33. Det må således formodes, at et sådan forhold også betyder, at en komplementar ikke må 

                                                           
28 LEV § 2, stk. 2, 2. pkt. 
29 En ideel andel er et udtryk for en ejerandel af personselskabet. Ejernes ideelle andele er derfor et udtryk for 
ejerforholdet imellem ejerne.  
30 Der har historisk været diskussioner omkring medejendomsret civil- og skatteretligt. Det følger dog af praksis, at en 
komplementar anses for selskabsdeltager, uanset om personen har medejendomsret eller ej jf. SKM 2002.386.LSR, SKM 
2011.155.SR og DJV C.C.C.3.3.7. Dette underbygges af Søren F. Hansen i SPO 2004, side 98 ff., hvor han argumenterer 
for, at der ikke kan opstilles et ufravigeligt krav om medejendomsret, hverken i civil- eller i skatteretten. Søren F. Hansen 
konkluderer også i SU 2013, side 96 ff., at der ikke er særlige danske skatteretlige krav om, at en komplementar skal 
have ejerandel i et K/S. Søren F. Hansen behandler emnet medejendomsret i artiklen SU 2013, side 96 ff. og i bogen SFH 
& JVK 2011, side 605 ff., og begge steder henvises der til dommen UfR 1990.174 H = TfS 1990.21 H ”Den stille baronesse”. 
Søren F. Hansen argumenterer for, at afgørelsen ikke kan ses som generelt grundlag for, at en komplementar skal have 
medejendomsret, og vi har ikke fundet anledning til, at det modsatte gør sig gældende. Det bemærkes, at der jf. SKM 
2002.386.LSR ikke foreligger mulighed for fradrag af skattemæssige afskrivninger, såfremt komplementaren ikke har 
medejendomsret. 
31 Det sammen gøre sig gældende for P/S’er jf. ERST 2010, side 5. 
32 Dette gør sig også gældende for en komplementar i et K/S, at såfremt denne vælger at erhverve kommanditanparter, 
har komplementaren ligeledes krav på en ideel andel af årets resultat. 
33 NM & LHK 2014, side 182-183 og KS 1928, side 177 afsnit 2 
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konkurrere mod personselskabet, da det vil være i strid med den pågældende forpligtelse. Det må derfor 

antages, at der skal foreligge en aftale herom, hvis komplementaren har øvrige selskaber, som konkurrerer 

imod personselskabet34.  

3.1.2.3 Kommanditist 

Kommanditisten har, modsat komplementaren, ikke økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser i 

selskabet. I kraft af at kommanditselskaber ikke er underlagt nogen lov, afhænger kommanditistens 

rettigheder af den aftale, der er lavet. Det må dog antages, at kommanditisterne, i kraft af deres indskud i 

selskabet, har ret til forvaltningskontrol samt at deltage på det årlige møde (generalforsamlingen), og dermed 

også har ret til udbytte og andel i overskuddet35. 

Kommanditisten er forpligtet til at indbetale den ved stiftelsen fastsatte indskudskapital – anparternes 

pålydende værdi. Det er ikke et krav, at hele indskudskapitalen indbetales kontant med det samme, hvorfor 

den del, der ikke er indbetalt, i stedet vil være en resthæftelse – kommanditselskabet får dermed en fordring 

mod kommanditisten36. Til kommanditistens forpligtelse til indbetaling af indskudskapitalen hører også 

retten til en ideel andel af kommanditselskabets nettoformue37. 

3.1.3 Regulering 

Kommanditselskaber er delvist reguleret af LEV38, som finder anvendelse på virksomheder, hvis formål er at 

fremme virksomhedsdeltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsmæssig virksomhed39. LEV 

indeholder for kommanditselskaber bestemmelser om: 

  

                                                           
34 KS 1928, side 177 afsnit 2 
35 Det synspunkt underbygges i INSPI 11, 2004, side 35, afsnit 6.2 samt NM & LHK 2014 side 183. 
36 NM & LHK 2014, side 173 
37 SFH & JVK 2011, side 161 
38 Som følge af LEV § 2, stk. 3 er K/S’er alene omfattet af reglerne i LEV’s kapitel 1, 2 og 7, med mindre der er tale om et 
registreringspligtig K/S. Registreringspligtige K/S’er er defineret i LEV § 2, stk. 3, 2. pkt. Der er tale om K/S’er, hvor 
komplementaren (alle komplementarerne hvis der er flere) udgøres af 1) aktieselskaber, anpartsselskaber, P/S’er eller 
selskaber med tilsvarende retsform eller 2) interessentskaber eller K/S’er, hvor alle interessenter/komplementarer er 
omfattet af 1). Benævnelsen registreringspligtigt K/S vil blive brugt i det følgende til at synliggøre, såfremt der er tale 
om specifikke forhold, der alene gælder for de registreringspligtige K/S’er. 
39 Jf. LEV § 1, stk. 1. Erhvervsmæssig virksomhed er ikke blot salg af varer- og tjenesteydelser mod vederlag, men kan 
ligeledes omfatte salg og udlejning af fast ejendom, samt besiddelse af aktier/anparter og have tilsvarende 
bestemmende indflydelse i et underliggende datterselskab (A/S eller ApS) iht. LEV § 1, stk. 3, litra 1-4. 
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 Anvendelsesområde og definitioner40, herunder definitionen af et kommanditselskab41 

 Virksomhedens navn og prokura42, herunder at det kun er kommanditselskaber, der har ret til at anvende 

betegnelsen ”kommanditselskab” eller ”K/S”43 

 Straffebestemmelser44 

Foruden ovenstående gælder en række yderligere bestemmelser for de registreringspligtige kommandit-

selskaber, som er de selskaber, der efter bestemmelserne i LEV skal anmeldes til registrering i Erhvervs-

styrelsens register. Som følge af at det udelukkende er ovenstående forhold, der er reguleret ved lov, er det 

parternes aftale ved stiftelse, ejeraftale eller selskabets vedtægter, som danner grundlag for de gældende 

regler i selskabet. Er der ingen aftalte regler, er det de deklaratoriske regler, som finder anvendelse ved 

løsning af en evt. tvist45. Eftersom der er stor aftalefrihed for selskabets deltagere, er der intet til hinder for 

at finde inspiration i SEL og aftale forhold, der minder herom. 

3.1.3.1 Regnskabsaflæggelse 

De fleste virksomheder i Danmark har pligt til årligt at udarbejde og aflægge årsrapport, som følge af ÅRL § 

3, der lister de erhvervsdrivende virksomheder, der er omfattet af reglen46. Registreringspligtige 

kommanditselskaber er omfattet af ÅRL § 3, stk. 1, nr. 2 og er derfor underlagt regnskabspligten47. Af 

foranstående bestemmelser kan man derved slutte modsat, at kommanditselskaber hvor komplementaren 

ikke udgøres af et aktieselskab, partnerselskab, anpartsselskab eller selskab med tilsvarende retsform, ikke 

har pligt til at indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. 

Når registreringspligtige kommanditselskaber er underlagt reglen om udarbejdelse af årsrapport, kan det kun 

fraviges, hvis selskabet opfylder bestemmelserne i ÅRL om i stedet at indsende en undtagelseserklæring til 

Erhvervsstyrelsen48. Det er det registreringspligtige kommanditselskabs størrelse og økonomi, som afgør, 

hvilken regnskabsklasse (A, B, C eller D) selskabet tilhører49 og hvilke særlige afsnit i ÅRL, der finder 

                                                           
40 LEV §§ 1-5 (kapitel 1) 
41 LEV § 2, stk. 2 
42 LEV §§ 6-7 (kapitel 2)  
43 LEV § 6, stk. 4 
44 LEV §§ 22-23 (kapitel 7) 
45 INSPI 11 2004, side 34, afsnit 3 
46 ÅRL § 3, stk. 1 
47 ÅRL § 2, stk. 1 
48 ÅRL § 5, som henviser videre til ÅRL § 146, som indeholder regler om, hvilke dokumenter, som sammen med 
undtagelseserklæringen, skal fremsendes til Erhvervsstyrelsen. 
49 ÅRL § 7 
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anvendelse. Kategoriseres det registreringspligtige kommanditselskab i klasse B, C eller D, skal årsrapporten 

endvidere indsendes til Erhvervsstyrelsen50. 

3.1.4 Stiftelse  

Der er for kommanditselskaber ingen formkrav til stiftelsen, idet stiftelse blot kan basere sig på en aftale 

imellem stifterne. Stiftelsen er således gyldig, når aftalen er indgået51. Når der ikke er nogle formkrav, er der 

heller ikke krav til størrelsen på selskabskapitalen, herunder om kapitalen skal indskydes kontant, som 

apportindskud52, hvorvidt indskuddet skal betales ved stiftelsen eller senere. Det mest almindelige er dog, at 

der vil blive udarbejdet et sæt skriftlige vedtægter53 og/eller en ejeraftale imellem selskabsdeltagerne. 

Når kommanditselskabet er gyldigt stiftet, vil det blive betragtet som et selvstændigt retssubjekt, hvilket 

betyder, at selskabet selv kan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser. Det betydet samtidig, at det er 

kommanditselskabets kreditorer, som har forrang til selskabets formue, frem for de enkelte deltageres 

kreditorer54. Kommanditselskabets status som selvstændigt retssubjekt er slået fast i en Højesteretsdom 

tilbage fra 192155, hvor det konkluderes, at et kommanditselskab anderkendes som et i forhold til deltagerne 

selvstændigt retssubjekt, og at selskabet selv kan eje aktiver56. 

3.1.5 Vedtægter  

Som nævnt i forrige afsnit er der ikke formkrav til stiftelsen af selskabet – ej heller til, om der skal udarbejdes 

et sæt skriftlige vedtægter. Ofte vil ejeraftalen udgøre selskabets vedtægter.  

3.1.6 Registrering 

Dette afsnit er alene gældende for de registreringspligtige kommanditselskaber, da det kun er disse, som er 

underlagt bestemmelsen om registrering efter LEV § 2, stk. 3, 2. pkt. At selskabet skal registreres hos 

Erhvervsstyrelsen betyder ikke, at selskabet først opnår retssubjektivitet ved registrering – 

registreringspligtige kommanditselskaber anderkendes fortsat som retssubjekt allerede fra stiftelsen57.  

                                                           
50 ÅRL § 138 
51 NM & LHK 2014, side 176 
52 At selskabet stiftes med apportindskud kan fx være, hvis to personer i forvejen har et interessentskab sammen, som 
de ønsker at ”omdanne” og derved indskyde i K/S’et. 
53 NM & LHK 2014, side 176 
54 Retssubjektiviteten er jf. SFH & JVK 2011, side 212 beskrevet for et interessentskab, hvilket forudsættes at finde 
analog anvendelse for øvrige personselskaber, herunder K/S’er. 
55 UfR 1921.959 H jf. SFH & JVK 2011, side 221 
56 SFH & JVK 2011, side 503-504 
57 Dette fremgår af JHM m.fl. 2007, side 57, afsnit 9 samt af SFH & JVK 2011, side 218 
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Registreringspligten indebærer, at kommanditselskabet skal anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen, 

senest to uger efter den rets stiftende beslutning om stiftelse58. Når registreringspligten for kommandit-

selskabet indtræffer, er der flere oplysninger, som skal anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen: 

 Vedtægter skal vedlægges anmeldelse om registrering59 

 Ledelsen og tegningsberettigede personer skal registreres60 

 Kommanditselskabets navn, adresse, hjemstedskommune, formål og regnskabsår skal registreres61 

Hvor offentliggørelse endnu ikke har fundet sted, kan forhold, der skal registreres og offentliggøres, ikke 

gøres gældende over for tredjemand – forhold kan kun gøres gældende, såfremt det kan bevises, at 

tredjemand har haft kendskab hertil. Den omstændighed, at der ikke er sket offentliggørelse endnu, kan dog 

ikke være til hinder for, at tredjemand gør forholdet gældende, såfremt det er kommet til hans kundskab62.  

Når kommanditselskabet ikke længere har en komplementar, der udgøres af et aktieselskab, anpartsselskab, 

partnerselskab eller et øvrigt selskab med tilsvarende retsform, kan selskabet anmelde dette med henblik på 

at få selskabet slettet i Erhvervsstyrelsens register63. Det er ikke den eneste måde, at selskabet kan slettes 

fra Erhvervsstyrelsens register på, selskabet slettes endvidere hvis: 

 Selskabet ikke længere har registreret nogen ledelse eller revisor, og registrering heraf ikke foretages 

inden for en af Erhvervsstyrelsen fastsat frist64. 

 Ledelsen ifølge ÅRL bestemmelser ikke har indsendt årsrapport eller undtagelseserklæring65. 

At kommanditselskabet slettes fra Erhvervsstyrelsens register betyder ikke, at selskabet ophører med at 

eksistere, registreringspligten er blot en formalitet, der er lavet for at sikre, at kommanditselskabet indsender 

årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Såfremt kommanditselskabet ikke længere omfattes af LEV, og selskabet 

ikke opløses i den forbindelse, skal det anmeldes til Erhvervsstyrelsen66.  

                                                           
58 LEV § 10, stk. 1 
59 LEV § 10, stk. 4 
60 LEV § 11, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt. 
61 LEV § 11, stk. 1, 3. pkt. 
62 LEV § 15, stk. 3 
63 LEV § 12, stk. 1, litra 1 
64 LEV § 12, stk. 1, litra 2 
65 LEV § 12, stk. 1, litra 3 
66 Der skal af en godkendt revisor udarbejdes en erklæring om, at selskabet er solvent, og denne erklæring skal sendes 
til Erhvervsstyrelsen sammen med anmeldelsen. Når erklæringen er modtaget i Erhvervsstyrelsen, vil selskabet blive 
slettet fra registeret, som følge af LEV § 11, stk. 5. 
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3.2 Partnerselskab 

3.2.1 Definition 

Et partnerselskab er defineret i SEL § 5, stk. 1, nr. 21 som værende ”et kommanditselskab jf. § 2, stk. 2 i LEV, 

hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier”. Ud fra den 

lovmæssige definitionen kan det derved konkluderes, at der gælder de samme regler vedrørende hæftelse 

for et partnerselskab, som der gør for et kommanditselskab – den eneste forskel ud fra de lovmæssige 

definitioner er blot, at kapitalen i et kommanditselskab er fordelt på anparter, mens kapitalen i et 

partnerselskab er fordelt på aktier. Dette støttes endvidere på en Erhvervsankenævnskendelse, som blev 

afsagt den 12. maj 199867, som omhandlede, hvorvidt fire kommanditselskaber kunne anses for værende 

partnerselskaber. Sagen opstod, idet fire kommanditselskaber søgte registrering hos Erhvervsstyrelsen, som 

nægtede dette, da det var styrelsens opfattelse, at ”… selskaberne har en fast kapital, da kapitalen er fuldt 

indbetalt ved stiftelsen, og selskaberne har en struktur, der svarer til strukturen i et aktieselskab…”, samt det 

forhold at også vedtægternes udformning indikerede, at der var tale om partnerselskaber. Erhvervsanke-

nævnet afgjorde, at kommanditselskaberne skulle registreres hos Erhvervsstyrelsen og lagde i sin afgørelse 

vægt på, at en bestemmelse vedrørende partnerselskaber ikke kan anvendes analogt på kommanditselskaber 

– da der er forskel på, hvilke typer værdipapirer, kapitalen er fordelt på. Eftersom de i sagen nævnte 

kommanditselskaber ikke havde kapital fordelt på aktier, var der ikke tale om partnerselskaber.  

3.2.2 Organisation og selskabsdeltagere 

Et partnerselskab er opbygget på samme måde som et kommanditselskab, hvor der er minimum to 

selskabsdeltagere – en komplementar og en kommanditist. I et partnerselskab er der kun nedenstående to 

modeller for opbygning af ledelsesstrukturen – hvor eneste forskel er mellemste led, som enten er en 

bestyrelse eller et tilsynsråd68. 

                                                           
67 EANK 97-98.992 
68 Dette følger af SEL § 111, stk. 1, nr. 1 og 2 samt ERST 2010, side 7. Det er generalforsamlingen – aktionærerne – der 
vælger henholdsvis bestyrelse eller tilsynsråd hvilket følger af SEL § 120, men komplementaren kan som beføjelse 
tillægges den ret, at udpege et eller flere medlemmer af det øverste ledelsesorgan jf. ERST 2010, side 6. 
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Figur 3.2.2.1: Organisation med bestyrelse  Figur 3.2.2.2: Organisation med tilsynsråd 
Kilde: Egen tilvirkning Kilde: Egen tilvirkning 

Som ovenstående figurer viser, er det indehaverne af kommanditaktierne, som på generalforsamlingen har 

ret til at vælge den bestyrelse/tilsynsråd, som skal sidde i selskabet. Forskellen imellem de to 

ledelsesstrukturer er, at direktionen i figur 3.2.2.1 alene varetager den daglige ledelse, mens det er 

bestyrelsen som varetager den overordnede- og strategiske ledelse. Hvorimod direktionen i figur 3.2.2.2 

både varetager den daglige-, overordnede- og strategiske ledelse af selskabet, mens der af 

generalforsamlingen er valgt et tilsynsråd til at føre tilsyn med direktionen og det arbejde, den udfører69. 

3.2.2.1 Rettigheder og pligter 

Som det følger af tidligere afsnit, har komplementaren og kommanditisterne forskellige rettigheder og 

pligter, hvilket også gør sig gældende for selskabsdeltagerne i et partnerselskab. 

Af lighedsgrundsætning i SEL § 45 fremgår det, at alle kapitalandele har lige ret i selskabet, og eftersom 

partnerselskaber følger de regler, der gælder for aktieselskaber – med de fornødne tilpasninger – gælder 

denne bestemmelse også for partnerselskaber. Det, at alle kapitalandele skal have lige ret i selskabet, er man 

for partnerselskaber nødt til at se på med visse modifikationer, hvis komplementaren også ejer 

kommanditaktier i selskabet. Dette skyldes, at det er en grundlæggende ret for komplementaren, at denne 

skal have økonomiske- og forvaltningsmæssige beføjelser som følge af selskabsformens definition. 

Erhvervsstyrelsen udtalelser bekræfter, at: ”Det er ikke i strid med lighedsgrundsætningen i SEL § 45, at en 

komplementar i et partnerselskab har visse væsentlige økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser som 

følge af selskabsforholdet. Denne afvigelse ses begrundet i den særlige selskabstype”70. Komplementaren kan 

derved tillægges særlige beføjelser, uden at der sker brud på lighedsgrundsætningen i SEL § 45. 

                                                           
69 Dette følger af SEL § 111, stk. 1, Nr. 1 og 2 samt ERST 2010, side 7. 
70 I JV 2013, side 135 gengives Erhvervsstyrelsens udtalelser og konklusionen vedrørende lighedsgrundsætningen i SEL 
§ 45 er endvidere nævnt i ERST 2010, side 5. Ordlyden i de to forskellige kilder er ikke den samme, men indholdets 
betydning er. 

P/S Aktionærer 
= 

Generalforsamling 

Bestyrelse 

Direktion 

P/S Aktionærer 
= 

Generalforsamling 

Tilsynsråd 

Direktion 
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3.2.3 Regulering 

Partnerselskaber er underlagt SEL bestemmelser – der er nogle få bestemmelser, som kun regulerer forhold 

for partnerselskaber71, mens reglerne for aktieselskaber finder anvendelse på partnerselskaber med de 

fornødne tilpasninger72. Hvad der menes med de fornødne tilpasninger, kan man læse i bemærkningerne til 

Lovforslag 170 – Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)73. Heraf fremgår det blandt 

andet, at et partnerselskab skal have en selskabskapital på t.kr. 500, hvoraf kommanditaktionærerne skal 

have indbetalt mindst 25%74. Dette stemmer overens med den nuværende bestemmelse i SEL § 33 for 

kapitalselskaber, hvor 25% af selskabskapitalen til enhver tid skal være indbetalt (dog min. kr. 50.000). Er 

selskabskapitalen helt eller delvist indbetalt ved apportindskud75, skal hele selskabskapitalen dog indbetales 

fuldt ud76. Indbetaling ved apportindskud kan for eksempel forekomme i de tilfælde, hvor man ønsker at 

omdanne fra et interessentskab til et partnerselskab, hvor det er interessentskabsandelene, der indskydes i 

et partnerselskab.  

Af bemærkningerne til Lovforslag 170 fremgår det endvidere, at ”de fornødne tilpasninger … skal forstås i 

sammenhæng med de tilpasninger, som måtte være nødvendige i forhold til aktieselskabers faste struktur 

omkring vedtægter, tegningsret og kapitalforhold”77. Herudaf kan man konkludere, at det har været lovgivers 

hensigt, at partnerselskaber skal følge reglerne for aktieselskaber, men at man er nødt til i nogle tilfælde at 

tilpasse reglerne i SEL, da der skal tages hensyn til partnerselskabets komplementar, som hæfter ubegrænset 

for virksomhedens forpligtelser.  

De få bestemmelser i SEL, som alene regulerer forholdene for partnerselskaber vedrører: 

 Selskabets navn78, herunder at det kun er partnerselskab, der har ret og pligt til at anvende betegnelsen 

”kommanditaktieselskab”, ”partnerselskab” eller ”P/S” 

 Stiftelsesdokumentet79, idet der til stiftelsesdokumentet for aktieselskaber skal ske en tilpasning 

vedrørende komplementaren. 

                                                           
71 SEL Kapitel 21, §§ 358-360 
72 SEL Kapitel 21, § 358 
73 LF L 170 
74 LF L 170 – bemærkninger til § 373 
75 Reglerne om indskud af selskabskapital i andre værdier end kontanter er reguleret i SEL §§ 35-38. 
76 SEL § 33, stk. 1 
77 LF L 170 – bemærkninger til § 373 
78 SEL § 359 
79 SEL § 360 
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3.2.3.1 Regnskabsaflæggelse 

Partnerselskaber er omfattet af ÅRL bestemmelser80 og også pligten til efter hvert regnskabsår at aflægge 

årsrapport81. Der gælder de samme bestemmelser vedrørende placering i regnskabsklasse, samt tilhørende 

regler for indsendelse som for registreringspligtige kommanditselskaber. Da det er de samme regler, der 

gælder, vil der ikke ske en yderligere uddybning – dog skal man være opmærksom på, at de bestemmelser, 

der gælder for registreringspligtige kommanditselskaber vedrørende indsendelse af undtagelseserklæring 

ikke gælder for partnerselskaber, fordi partnerselskaber følger ÅRL regler for kapitalselskaber. 

3.2.4 Stiftelse 

Det følger af SEL §§ 25-26, at der ved stiftelse af et partnerselskab skal udarbejdes et stiftelsesdokument, der 

indeholder vedtægter samt de for aktieselskaber lovbestemte oplysninger:  

1. Stifternes navn, bopæl og evt. CVR-nr. 

2. Tegningskursen for kapitalandelene samt fristerne for tegningen og indbetalingen af kapitalandelene 

3. Fra hvilken dato stiftelsen skal have retsvirkning samt virkning i regnskabsmæssig henseende 

4. Hvorvidt selskabet skal afholde stiftelsesomkostninger samt evt. størrelsen heraf. 

Ovenstående er ikke de eneste lovbestemte krav til stiftelsesdokumentet – såfremt stifterne har truffet aftale 

eller beslutning herom, skal stiftelsesdokumentet jf. SEL § 27 ligeledes indeholde følgende oplysninger: 

5. Specielle rettigheder eller fordele, som skal tilkomme stifterne eller andre 

6. Aftaler indgået med stifterne eller andre, som medfører, at selskabet påføres en væsentlig økonomisk 

forpligtelse 

7. At kapitalandele kan tegnes ved apportindskud 

8. At selskabets årsregnskab ikke skal revideres, såfremt revision efter ÅRL (eller øvrig lovgivning) er fravalgt 

9. Størrelsen på den del af den tegnede selskabskapital, der er indbetalt på stiftelsestidspunktet 

10. Navn og bopæl for de i de ovenfornævnte pkt. 5-9 omfattede personer samt en redegørelse for de 

omstændigheder, der ligger til grund for de beslutninger, der er truffet. 

Såfremt der i stiftelsesdokumentet henvises til øvrige dokumenter, som ikke er gengivet, skal disse 

dokumenter endvidere vedhæftes stiftelsesaftalen82. Det skal i den forbindelse ligeledes nævnes, at såfremt 

                                                           
80 ÅRL § 3, stk. 1, nr. 1  
81 ÅRL § 2, stk. 1 
82 SEL § 27, stk. 3 
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der i stiftelsesaftalen omtales forhold, men som ikke godkendes deri, har disse ikke gyldighed over for 

selskabet83. 

Foruden ovenfor nævnte oplysninger skal stiftelsesdokumentet også indeholde nedenstående oplysninger, 

som kun gælder for partnerselskaber som følge af SEL § 360, stk. 1: 

11. Navn, bopæl og evt. CVR-nr. på de fuldt ansvarlige deltagere 

12. Om de fuldt ansvarlige deltagere har pligt til at foretage indskud, samt evt. størrelsen på indskuddet 

o Såfremt indskuddet ikke er fuldt indbetalt, skal de for indbetalingen gældende regler oplyses  

o Såfremt indskuddet ikke består af kontanter (apportindskud), skal der foreligge et vurderings-

grundlag, som der skal ske redegørelse for 

13. De vedtægtsbestemte regler for de fuldt ansvarlige deltageres indflydelse på selskabets anliggender samt 

andel i overskud og tab. 

Stiftelsesdokumentet skal underskrives af stifterne og skal desuden inkludere selskabets vedtægter84. 

3.2.5 Vedtægter 

Partnerselskabet vedtægter er underlagt kravene i SEL §§ 28-29, men skal derudover også indeholde regler 

om retsforholdet mellem aktionærerne og de fuldt ansvarlige deltagere85. SEL §§ 28-29 stiller krav om 

følgende oplysninger: 

1. Selskabets navn, eventuelle binavne og formål 

2. Selskabskapitalens størrelse, antallet af kapitalandele samt disses pålydende værdi og rettigheder 

3. Selskabets ledelsesorganer, indkaldelse til generalforsamling og regnskabsår 

4. Oplysning om de beslutninger, der efter SEL skal optages i vedtægterne 

5. Selskabets seneste ophørstidspunkt, såfremt selskabets levetid er begrænset. 

Det følger af SEL § 106, stk. 1, at hvis man på et senere tidspunkt ønsker at ændre indholdet af vedtægterne, 

kan dette med gyldighed gøres på en generalforsamling, hvor beslutningen ”… tiltrædes af mindst 2/3 såvel 

af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på 

generalformsalingen”. Dette betyder med andre ord, at det ikke er nok at blot 2/3 af de fremmødte på 

generalforsamlingen stemmer for beslutningen – de 2/3 som stemmer for beslutningen skal ligeledes 

repræsentere mindst 2/3 af selskabskapitalen, før at beslutningen om ændring af vedtægterne kan vedtages. 

Nogle vedtægtsændringer kan dog kun gyldigt vedtages, såfremt beslutningen ”… tiltrædes af mindst 9/10 

                                                           
83 SEL § 37, stk. 4 
84 SEL § 25 
85 SEL § 360, stk. 2 
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såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital”86. Det 

drejer sig blandt andet om beslutninger vedrørende kapitalejernes ret til udbytte87, kapitalandelenes 

omsættelighed88 etc. Såfremt vedtægterne skal ændres således, at kapitalejernes forpligtelser over for 

selskabet øges, kræver det dog enighed blandt alle kapitalejere89. 

3.2.6 Registrering 

Som nævnt i tidligere afsnit gælder SEL regler for aktieselskaber med de fornødne tilpasninger, hvilket blandt 

andet betyder, at: 

 Partnerselskabet skal anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen senest to uger efter underskrift af 

stiftelsesdokumentet90, 

 Mindst 25% af selskabskapitalen skal være indbetalt (dog min. 50.000), samt  

 Der ved anmeldelse om registrering skal medsendes dokumentation for, at kravet er opfyldt91. 

Registrering hos Erhvervsstyrelsen har endvidere den betydning, at partnerselskabet først får status som 

selvstændigt retssubjekt (og er endeligt stiftet)92. Registrering medfører dog ikke skattesubjektivitet for 

partnerselskabet – transparensprincippet, som er nærmere beskrevet i efterfølgende afsnit 4.1, gælder også 

for kommanditselskaber. 

3.3 Ligheder og forskelle mellem kommandit- og partnerselskab 
Kommandit- og partnerselskaber er to forskellige personselskabsformer, som har flere af de samme 

grundlæggende karakteristika, om end der er forskel i hvilken lovgivning, der gælder samt omfanget af 

forhold, hvori der foreligger aftalefrihed. Nedenfor følger sammenligninger af de to personselskabsformer 

opdelt i ligheder og forskelle.  

3.3.1 Ligheder 

3.3.1.1 Selskabsdeltagere  

Der skal som minimum være to forskellige fysiske- eller juridiske personer, som indtager rollerne som hhv. 

komplementar og kommanditist. Komplementaren hæfter personligt, direkte og ubegrænset for 

                                                           
86 SEL § 107, stk. 2 
87 SEL § 107, stk. 2, nr. 1 
88 SEL § 107, stk. 2, nr. 2 
89 SEL § 107, stk. 1 
90 SEL § 40, stk. 1 
91 SEL § 40, stk. 2 
92 SEL § 41, stk. 1. Når der fremad i afhandlingen anvendes betegnelsen ”stiftelse” i forbindelse med et P/S, henfører 
der til det tidspunkt, hvor selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen, stiftet og dermed et selvstændigt retssubjekt. 
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personselskabets forpligtelser, hvorimod kommanditisten hæfter indirekte og begrænset for selskabets 

forpligtelser (hæftelsen er begrænset til kommanditistens indskud). 

3.3.1.2 Rettigheder og pligter  

Komplementaren har definitorisk ret til økonomiske- og forvaltningsmæssige beføjelser, men behøver ikke 

at eje en ideel andel af (herunder at foretage indskud i) personselskabet for at blive betragtet som 

komplementar hverken i civil- eller skatteretten. De førnævnte økonomiske- og forvaltningsmæssige 

beføjelser skal stå i rimeligt forhold til den ubegrænsede hæftelse, som komplementaren i personselskabet 

har og kan for eksempel være andel i overskuddet. Foruden beføjelserne kan komplementaren endvidere 

have forpligtet sig til at føre en forsvarlig ledelse af personselskabet, herunder at yde den fornødne 

arbejdsindsats. 

Kommanditisterne har som følge af indskud og erhvervelse af kommanditanparter/-aktier ret til en andel i 

over- og underskud, herunder den beføjelse at kunne foretage kontrol af, hvordan midlerne forvaltes. Da 

kommanditisterne ikke hæfter med mere end det, de har tegnet sig for, er rettighederne i personselskabet 

tilsvarende begrænsede.  

3.3.1.3 Regnskabsaflæggelse 

Registreringspligtige kommandit- og partnerselskaber er begge omfattet af regnskabspligten og skal 

indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen iht. ÅRL. Ikke-registreringspligtige kommanditselskaber er derimod 

ikke omfattet regnskabs- eller registreringspligten. 

3.3.2 Forskelle 

3.3.2.1 Definition 

Definitorisk er der forskel på et kommandit- og partnerselskab, da kapitalen i kommanditselskabet er fordelt 

på anparter mod aktier i et partnerselskab – dette følger af den civilretlige definition af et partnerselskab i 

SEL § 5, stk. 1, nr. 21. 

3.3.2.2 Organisation 

LEV foreskriver ingen krav til den interne ledelsesstruktur i kommanditselskaber, hvorfor selskabsdeltagerne 

har aftalefrihed på det område, modsat partnerselskaber, der er underlagt SEL § 111, stk. 1, nr. 1 og 2 og 

derfor skal organisere sig med en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion. Henholdsvis 

bestyrelse eller tilsynsråd vælges af aktionærerne på generalforsamlingen jf. SEL § 120. 

3.3.2.3 Regulering 

Kommanditselskaber følger bestemmelserne i LEV for så vidt angår anvendelsesområde, definition, 

virksomhedens navn, prokura og strafferetlige bestemmelser samt registreringspligt for registreringspligtige 
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kommanditselskaber, men for alle øvrige forhold er der aftalefrihed imellem selskabsdeltagerne. Den store 

aftalefrihed i kommanditselskaber adskiller sig markant fra aftalefriheden i partnerselskaber, der er mere 

begrænset, idet SEL regler følges. For partnerselskaber er der i SEL fastsat regler for struktur, kapital, stiftelse, 

registrering og vedtægter, som konsekvens af, at partnerselskaber er underlagt reglerne for aktieselskaber 

med de fornødne tilpasninger.  

3.3.2.4 Stiftelse 

Kommanditselskabet kan stiftes ved aftaleindgåelse, men der er ellers ingen formkrav, og hvorvidt der skal 

udarbejdes en ejeraftale og/eller et sæt vedtægter er op til parterne. Partnerselskaber skal derimod 

overholde reglerne i SEL §§ 25-27 og udarbejde et stiftelsesdokument indeholdende flere lovpligtige 

oplysninger, herunder selskabets vedtægter. 

3.3.2.5 Vedtægter 

Der er ingen krav til et kommanditselskabs stiftelse, og det samme gør sig gældende for selskabets vedtægter, 

herunder hvorvidt de skal udarbejdes. SEL §§ 28-29 stiller derimod krav til udarbejdelse af et sæt skriftlige 

vedtægter, herunder oplysninger om indhold, for partnerselskabet. 

3.3.2.6 Registrering 

Kommanditselskabet bliver allerede et selvstændigt retssubjekt ved stiftelse. Selvom der for registrerings-

pligtige kommanditselskaber er krav om registrering, har dette ikke indflydelse på selskabets juridiske 

retsstilling og status som retssubjekt. Et partnerselskab bliver derimod først et retssubjekt, når selskabet er 

registreret hos Erhvervsstyrelsen, hvilket følger af SEL regler for aktieselskaber, som partnerselskaber følger 

med de fornødne tilpasninger.  
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4 Skatteretlige forhold 
I de følgende afsnit vil de skatteretlige ligheder, der er gældende for både kommandit- og partnerselskaber, 

blive gennemgået og i de tilfælde, hvor der er forskelle, vil det blive påpeget. 

Eftersom partnerselskabet er omfattet af SEL, er det nærliggende at tro, at der ligeledes er tale om et 

selvstændig skattesubjekt på lige fod med kapitalselskaberne, men dette er ikke tilfældet93. Det fremgår af 

GRL, at skat alene kan pålægges, forandres eller ophæves ved lov94, hvilket med andre ord betyder, at såfremt 

et selskab skal betale skat, skal dette være hjemlet i en lovbestemmelse. Beskatning af kapitalselskaber er 

reguleret i SSL og det følger af § 1, stk. 1, nr. 2, at partnerselskabet ikke indgår i denne bestemmelse. Dette 

samme er gældende for et kommanditselskab, da der i begge personselskaber foreligger personlig hæftelse 

for personselskabets forpligtelser. Kommandit- og partnerselskaber falder ikke under bestemmelsen for 

kapitalselskaber i SSL95, og man kan derved slutte modsat – at hverken kommandit- eller partnerselskaber er 

skattesubjekter96. Selskaberne har tidligere været anset som selvstændige skattesubjekt på lige fod med 

aktieselskaber inden indførelse af SSL med virkning fra 1962/196397. Efterfølgende skulle selskabsdeltagerne 

beskattes på samme måde som interessenterne jf. cirkulære nr. 274 af 22. december 196198. 

At kommandit- og partnerselskaber er selvstændige retssubjekter, men ikke skattesubjekter, betyder ikke, at 

selskaberne ikke betragtes som et selvstændige retssubjekter i skattemæssig henseende99. Det, der menes 

hermed er blot, at det er retserhvervelsestidspunktet, der danner grundlag for den skatteretlige periodisering 

ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskabsdeltagerne100.  

4.1 Komplementar og kommanditist 
Det, at hverken kommandit- eller partnerselskaber er selvstændige skattesubjekter, gør, at der i stedet for 

beskatning hos personselskabet sker beskatning hos de enkelte selskabsdeltagere – dette kaldes også 

                                                           
93 Desuden er det igennem flere gange blevet bekræftet fra SKAT, at P/S’et ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt 
bl.a. i følge bindende svar fra Skatterådet SKM 2014.207.SR og SKM 2011.155.SR. 
94 GRL § 43 
95 SSL § 1, stk. 2 
96 Det fremgår af AM m.fl. 2013, side 1015: ”Da selskaberne ikke er skattepligtige, er de derimod ikke forpligtede til at 
indgive selvangivelse. Selvangivelsespligten påhviler de enkelte deltagere”. Dette betyder med andre ord, at hverken 
K/S’er (eller P/S’er) er selvstændige skattesubjekter. At selskaberne ikke er selvstændige skattesubjekter fremgår 
endvidere af LM 2011, side 87-89. 
97 Det følger af SPO.3 2012, side 4, at der i bemærkningerne til SEL § 38 fremgår, at definitionen af et K/S (K/S, hvor en 
af deltagerne, komplementaren, hæfter med hele sin formue, mens kommanditisten/erne kun hæfter med deres 
indskud) er indholdsmæssigt sammenfaldende med den definition i LEV § 2 stk. 2 
98 AM m.fl. 2013, side 1020 
99 SFH & JVK 2011, side 95 omhandler interessentskaber, men det vurderes at kunne anvendes analogt til K/S’er og 
P/S’er, da disse også er kategoriseret som personselskaber. 
100 SFH & JVK 2010, side 82 omhandler interessentskaber, men det vurderes at kunne anvendes analogt til K/S og P/S, 
da disse også er kategoriseret som personselskaber. Se endvidere TfS 2003.274 H og LM 2011, side133-134 
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transparensprincippet101. Transparensprincippet indebærer, at hver selskabsdeltager har en andel i 

personselskabets indtægter, udgifter, aktiver og pasiver102. Med andre ord betyder det, at en skattepligtig 

indtægt eller et skattemæssigt fradrag vil indgå i beregningen/opgørelsen af den skattepligtige indkomst hos 

hver af selskabsdeltagerne103. Enhver, som er skattepligtig til Danmark (herunder selskabsdeltagere), er 

underlagt pligten til årligt at selvangive sin indkomst104, men der er forskel på regelsættet for hhv. fysiske- og 

juridiske personer. Beskatning af fysiske personer sker efter PSL105, hvor der foreligger personbeskatning, og 

beskatning af juridiske personer sker efter SSL106, hvor der foreligger kapitalselskabsbeskatning. 

Når beskatningen sker hos deltageren, vil personselskabet ikke blive tillagt skattemæssige rettigheder eller 

pligter, da der er tale om total transparens. Total transparensprincippet betyder, at selskabsdeltagerne i 

skatteretlig sammenhæng vil blive anset for at eje hver en ideel andel af hvert enkelt aktiv og passiv i 

personselskabet, hvilket indebærer, at deltagerne skatteretligt ejer en bruttoandel i hvert af 

personselskabets aktiver107. Selskabsretligt er der derimod tale om, at deltagerne ejer hver en nettoandel – 

hver deltager ejer ikke en andel af de enkelte aktiver og passiver, men i stedet en andel af personselskabets 

samlede aktiver fratrukket gældsforpligtelser og deltagernes kapitalkonti108. 

4.1.1 Omkvalifikation til skattesubjekt  

I særlige tilfælde kan der ske omkvalifikation af kommandit- eller partnerselskabets skattemæssige status, 

hvor personselskabet i stedet bliver kvalificeret som et skattesubjekt. Som konsekvens heraf vil der ske 

kapitalselskabsbeskatning efter SSL § 1, stk. 1, nr. 2 af personselskabets indkomst, hvilket samtidig betyder, 

at hverken komplementaren eller kommanditisterne opnår personbeskatning efter transparensprincippet. 

Omkvalifikation til kapitalselskabsbeskatning kan ifølge SSL § 2C, stk. 1, nr. 1 finde sted i de tilfælde, hvor 

registreringspligtige, skattetransparente enheder med hjemsted i Danmark, hvor en direkte ejer, som er 

hjemhørende i en fremmed stat, hvor personselskabet skattemæssigt anses for skattesubjekt, ejer eller råder 

                                                           
101 LM 2011, side 87-89 og TfS 2006.382 
102 LM 2011, side 87-89 
103 SFH & JVK 2010, side 82. Det bekræftes endvidere i JP m.fl. 2009, side 721-722, at kommanditisterne og 
komplementaren beskattes som udgangspunkt på samme måde som interessenter med de begrænsninger, der følges 
af kommanditistens begrænsede hæftelse (fradragskonto).  
104 Iht. SKL § 1, stk. 1, såfremt man ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i SKL § 2. 
105 PSL § 1 definerer at personer, som er skattepligtige til Danmark skal opgøre den skattepligtige indkomst efter 
skattelovgivningens almindelige regler, dog med de ændringer, som følger af loven. 
106 SSL § 1, stk. 1, nr. 1 definerer at indregistrerede anpartsselskaber, som er hjemhørende i Danmark er skattepligtige. 
107 LM 2011, side 93 som refererer videre til U1983.318H. 
108 LM 2011, side 94 
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over mere end 50% af stemmerne. Kapitalselskabsbeskatning kan også komme på tale, hvis der ikke 

udveksles oplysninger fra de danske myndigheder efter en DBO mv.109  

Hvorvidt der skal ske omkvalifikation af et kommandit- eller partnerselskab, som ikke vil blive anerkendt i 

skatteretten, men som eksisterer i civilretten, er omdiskuteret i litteraturen110. Det må dog kunne udledes 

heraf, at skatteretten følger civilretten, og i de tilfælde, hvor der civilretligt ikke kan ske kvalifikation som et 

kommandit- eller partnerselskab, kan der det heller ikke skatteretligt. Modsat vil der heller ikke ske 

omkvalifikation i skatteretten, med mindre der foreligger civilretlige forhold, som bevirker, at der ikke er tale 

om et kommandit- eller partnerselskab.  

4.1.2 Anpartsreglerne  

Begrebet anpartsreglerne dækker over de regler, der gælder for fysiske personer, som er passive 

selskabsdeltagere – deltagere, der ikke deltager i virksomhedens drift i et væsentligt omfang. 

Anpartsreglerne gælder i de tilfælde: 

 Hvor virksomheden har flere end ti ejere, hvor den skattepligtige ikke deltager i driften i væsentligt 

omfang, og111 

 Når der udlejes afskrivningsberettigede driftsmidler eller skibe112 

Såfremt man bliver kvalificeret som omfattet af anpartsreglerne, vil indkomst ikke blive beskattet som 

personlig indkomst, men som kapitalindkomst efter PSL § 4. Dette medfører samtidig, at det for 

selskabsdeltagerne ikke er muligt at anvende VSO som følge af bestemmelsen i VSL § 1, stk. 1, hvor 

virksomhedsindkomst efter PSL § 4, stk. 1, nr. 9 og 11 klassificeres som kapitalindkomst113. 

Er der i stedet for positiv indkomst tale om underskud, vil dette ikke være fradragsberettiget i anden positiv 

indkomst hos selskabsdeltageren, men alene kunne modregnes i positiv indkomst fra den samme virksomhed 

i et senere indkomstår, som følge af reglerne i PSL § 13, stk. 6114. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, 

at manglende mulighed for fradrag både gælder andel af underskud, men også skattemæssige 

                                                           
109 DJV C.C.3.3.2, afsnit Selskabsbeskatning af K/S’er i særlige tilfælde – Dette vurderes også at gælde P/S’er. 
110 Det er bl.a. blevet debatteret i SPO.1 2012 og SPO.3 2012, hvor det ud fra en kritisk indgangsviklen vurderes, at SPO.3 
2012 er anvendelig.  
111 PSL § 4, stk. 1, nr. 9, JP m.fl. 2009, side 716, AM m.fl. 2013, side 1049 og FSR 2005, side 37 
112 PSL § 4, stk. 1, nr. 11, JP m.fl. 2009, side 716, AM m.fl. 2013, side 1049 og FSR 2005, side 37. Det følger af SKM 
2007.821.SR, at en komplementar uden ejerandel, men som indgår i overskudsfordelingen, forsat ikke betragtes som 
medejer i relationen til anpartsreglerne, og komplementaren har derfor heller ikke afskrivningsret på aktiver jf. AM m.fl. 
2013, side 1030-1031. 
113 Dette bekræftes I DSH & HGN 1999, side 77. 
114 AM m.fl. 2013, side 1049 
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afskrivninger115. En anden ting der gør sig gældende for personselskaber med flere end ti ejere er, at der skal 

udarbejdes et fælles skatteregnskab efter skattelovgivningens almindelige regler116. 

Man kan på baggrund af ovenstående udlede, at i henhold til definitionen af kommandit- og 

partnerselskaber, er der civilretligt en nedre grænse, men ikke en øvre grænse, for antallet af 

selskabsdeltagere, hvorimod der er en øvre grænse for antallet af selskabsdeltagere i skatteretten, såfremt 

man ikke skal blive omfattet af anpartsreglerne.  

4.1.3 Fradragsbegrænsning 

4.1.3.1 Kommanditist 

I de tilfælde hvor kommanditisterne ikke er omfattet af anpartsreglerne, som beskrevet ovenfor, er de 

omfattet af fradragskontoreglerne, som følge af den begrænsede hæftelse117. Skatteretligt kan en 

kommanditist ikke opnå større fradrag, end hvad der beløbsmæssigt svarer til den hæftelse, han påtager 

sig118. Konsekvensen af at der anvendes en fradragskonto ved kommandit- og partnerselskaber er, at der sker 

en begrænsning i anvendelse af transparensprincippet på omkostningssiden. For at holde styr på 

kommanditistens fradrag opgøres der derfor en fradragskonto, hvor saldoen er et udtryk for fremtidige 

fradragsmuligheder. Uanset valg af personselskabsform skal der ved både et kommandit- og partnerselskab, 

foretages denne opgørelse119. På den ene side medregnes beløbene, som anses for ansvarlig kapital, mens 

der på den anden side fratrækkes beløb som afskrivninger, renter, driftsudgifter mv. og den saldo, der står 

tilbage er så et udtryk for kommanditistens fradragsret. Fradragskontoen skal således sikre, at 

kommanditisten ikke opnår større fradrag, end hvad han over for personselskabet hæfter for. Opgørelsen af 

fradragskontoen er som følger: 

  

                                                           
115 JP m.fl. 2009, side 716-717 
116 Dette følger af LL § 29. 
117 Det følger af JP m.fl. 2009, side 722, DJV C.C.3.3.2 og DJV C.C.3.3.4 og er hjemlet i tidligere praksis med TS-cirk.1990-
1 og LSRM 1974.38. 
118 DJV C.C.3.3.4, afsnit Regel, FSR 2005, side 36 og JP m.fl. 2009, side 722. 
119 DJV, C.C.3.3.3, afsnit Fradragsbegrænsning 
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Ansvarlig indskudskapital inkl. resthæftelse + 

Vederlag for overtaget anpart fra anden selskabsdeltager inkl. overtaget resthæftelse + 

Forpligtelse for personselskabets gæld (uden regres muligheder over for andre deltagere)120 + 

Overskudsandel, som indestår på samme vilkår som den ansvarlige indskudskapital + 

Beskattede fortjenester på afhændede aktiver i personselskabet, såfremt avancerne modsvarer afskrivninger 
og nedskrivninger, som er fragået fradragskontoen 

+ 

Andel i fortjenester på afhændede aktiver og realiserede formuegevinster, såfremt avancerne indestår på 
samme vilkår som den ansvarlige indskudskapital 

+ 

Driftsunderskud, som er fratrukket ved indkomstopgørelsen - 

Skattemæssige af- og nedskrivninger på andel af aktiver i personselskabet121 - 

Forlods afskrivninger ved anvendelse af tidligere investeringsfondshenlæggelse eller indskud på 
etableringskonto 

- 

Forskuds afskrivninger på andel af personselskabets aktiver - 

Andel i personselskabets realiserede formuetab, såfremt beløbene belaster kommanditistens kapitalkonto i 
personselskabet og ikke modsvares af skattemæssige afskrivninger eller –fradrag 

- 

Komplementarens fremtidige fradragsret = 
Tabel 4.1.3.1: Fradragskonto 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger i DJV C.C.3.3.4 Fradragsbegrænsning. Fradragskontoreglerne og JP m.fl. 2009, side 
723-724. 

Såfremt fradragskontoen udviser kr. 0 er der ingen mulighed for skattemæssig fradrag i indkomståret, da der 

ikke kan foretages skattemæssige af- og nedskrivninger på andelen af personselskabets aktiver. Den eneste 

måde at opnå fradrag på er, hvis der i personselskabet er overskud, som delvist tilkommer kommanditisten, 

hvor overskuddet skal indestå som ansvarlig indskudskapital. I dette tilfælde vil der opstå mulighed for at få 

fradrag svarende til den del af overskuddet, der overstiger kr. 0 eller den negative saldo122. Hvis 

kommanditistens (begrænsede) hæftelse stiger som følge af en kapitalforhøjelse eller lign., vil det resultere 

i, at indestående på fradragskontoen øges, og der gives mulighed for større fradrag. Hvis hæftelsen derimod 

nedsættes, er man ligeledes nødt til at reducere fradragskontoen med et tilsvarende beløb, og bliver saldoen 

negativ, skal der ske efterbeskatning af den negative saldo i det år, hvori nedsættelsen sker123. 

Som anført ovenfor er saldoen på fradragskontoen af afgørende betydning for kommanditistens fradrags-

muligheder. Hvis der foretages afskrivninger, som er større end saldoen på fradragskontoen, vil disse 

afskrivninger ikke have nogen skattemæssig effekt. Der er dog den mulighed, at andel i underskud og bundne 

afskrivninger, uden tidsbegrænsning, kan fremføres til senere indkomstår og i stedet fratrækkes 

fradragskontoen i et senere indkomstår, hvis der opstår en positiv saldo124.  

                                                           
120 Herunder hører selvskyldnerkaution, som kommanditist påtager sig over for selskabet. 
121 Det følger af LSRM 1974.38, at afskrivninger også er omfattet af fradragsbegrænsningen, hvilket også blev bekræftet 
ved U 1983.8 H.  
122 DJV C.C.3.3.4, afsnit Fradragsbegrænsning: Der henvises til LSRM 1982.166 samt FSR 2005, side 36 
123 DJV C.C.3.3.4, afsnit Fradragsbegrænsning 
124 DJV, C.C.3.3.4, afsnit Konsekvenser fra fradragsbegrænsning samt FSR 2005, side 36 
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4.1.3.2 Komplementar 

Ovenstående fradragsbegrænsninger er ikke gældende for komplementaren, da der ikke er en begrænset 

hæftelse for denne, fordi komplementaren hæfter ubegrænset for personselskabets forpligtelser125. 

Komplementaren kan på lige fod som kommanditisten fratrække afskrivninger svarende til ejerandelen i de 

afskrivningsberettigede aktiver126, såfremt komplementaren også har en ejerandel.  

Komplementaren opnår også mulighed for at fratrække yderligere driftsunderskud, som kommanditisten 

ikke kan fratrække på grund af fradragsbegrænsningen, dog er det en forudsætning at kommanditistens 

kapitalkonto er negativ, hvis komplementaren skal kunne ”anvende” underskuddet. Der er forskel i, 

hvorledes dette forhold skal behandles, da det afhænger af, hvorvidt der er indgået aftale herom selskabs-

deltagerne i mellem. Hvis der er en aftale om, at underskud tilfalder komplementaren, skal kommanditistens 

kapitalkonto debiteres ned til kr. 0. Hvis der ikke er indgået en aftale, skal kommanditistens kapitalkonto 

debiteres med det fulde beløb, hvor komplementaren således kan anvende den negative saldo 

skattemæssigt. Dog anvendes dette kun med henblik på senere at kunne udligne, hvis der opnås overskud 

efterfølgende. Kommanditistens negative kapitalsaldo vil således blive udlignet op til kr. 0. Der er således tale 

om en forskydninger af komplementarens indkomst127.   

4.1.4 Forskydning og ændring i ejerbrøk 

Ejernes ideelle andel af et personselskab kan også betegnes som ejerbrøken128 og er et udtryk for 

ejerforholdet imellem ejerne, hvilket er centralt i forbindelse med kommandit- og partnerselskaber. I 

forbindelse med ændringer i virksomhedens struktur eller organisation kan en konsekvens være, at der sker 

ændring i personselskabets fællesformue, men dette behøver ikke at medføre ændring i ejerbrøken, hvis der 

for eksempel sker afståelse af et aktiv. Modsætningsvis vil der dog ske ændring i ejerbrøken, når der sker 

optagelse eller afgang af en medejer.  

I skatteretlig sammenhæng tages der udgangspunkt i transparensprincippet, hvor hver selskabsdeltager 

anses for at eje en ideel andel af personselskabets aktiver og passiver. I de tilfælde, hvor en selskabsdeltager 

træder ud eller en ny træder ind, vil det dermed skulle behandles som delsalg eller delkøb af personselskabets 

aktiver og passiver, eftersom der sker en forskydning i ejerbrøken129. Hvis en udtrædende selskabsdeltager 

overdrager alle sine kommanditanparter eller -aktier til en ny indtrædende selskabsdeltager, vil der for den 

                                                           
125 JP m.fl. 2009, side 722 
126 DJV C.C.3.3.7, afsnit Afskrivning 
127 DJV C.C.3.3.7, afsnit Underskud på drift og DJV C.C.3.3.7, afsnit Efterfølgende overskud 
128 Det har været diskuteret, hvorvidt der for begrebet ideel andel/ejerbrøk i selskabs- og skatteretten er tale om en 
brutto- eller en nettoandel, hvilket behandles i LM 2011, side 94-99. Heraf fremgår det hvorfor der selskabsretligt tages 
udgangspunkt i nettoandel og skatteretligt tages udgangspunkt i en bruttoandel. 
129 LM 2011, side 101 
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udtrædende selskabsdeltager ske afståelsesbeskatning af hans ejerandel af personselskabets aktiver. 

Afståelsesbeskatning omfatter, for den udtrædende selskabsdeltager, hans andel af de i selskabet opnåede 

skattemæssige avancer og genvundne afskrivninger. Selvom den udtrædende selskabsdeltager sælger sine 

kommanditanparter eller –aktier er det væsentligt at bemærke, at der ikke sker beskatning efter ABL’s 

almindelige regler, idet kommanditanparter og –aktier betragtes som værende personselskabsandele130.    

4.2 Personbeskatning 
Det er tidligere fastlagt at kommandit- og partnerselskaber ikke er selvstændige skattesubjekter, men 

transparente i skatteretlig henseende. Selskabsdeltagere, som er fysiske personer, skal derfor beskattes af 

personselskabets indtægter på samme måde, som hvis der var tale om en enkeltmandsvirksomhed, hvor der 

skal anvendes de almindelige indkomstkategorier som personlig indkomst, kapitalindkomst og aktie-

indkomst131. 

Fysiske personer bliver som udgangspunkt beskattet efter reglerne i PSL132, men som selvstændig 

erhvervsdrivende har man mulighed for at anvende reglerne om VSO eller KAO i VSL, såfremt dette aktivt 

vælges133. Som tidligere nævnt medfører transparensprincippet, at hver selskabsdeltager har en andel i 

personselskabets indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Dette betyder for den enkelte kommanditists 

selvangivelse, at kommanditistens andel af årets resultat før renter i kommanditselskabet beskattes som 

personligt indkomst fra virksomhed134, mens årets nettorenter beskattes eller fradrages i kapital-

indkomsten135. 

4.2.1 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen 

Anvendelse af reglerne i VSO medfører, at virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af 

kapitalafkast136 skal medregnes i den skattepligtiges personlige indkomst i det indkomstår, overskuddet 

overføres til kommanditisten137. Dog er det muligt at opspare en del af overskuddet til senere indkomstår, 

mod at der betales en foreløbig virksomhedsskat. Ved beregning af virksomhedsskatten anvendes den 

skatteprocent, som på tidspunktet er gældende for selskaber138. Opsparing af overskud giver mulighed for at 

optimere kommanditistens indkomst til at ligge lige under grænsen for topskat – dog under forudsætning af, 

at kommanditisten ikke allerede betaler topskat i form af betydelige indtægter fra andre indkomstkilder. I 

                                                           
130 CF & NM 2012, side 301-302 
131 AM m.fl. 2013, side 1039-1040 
132 PSL § 1 
133 VSL § 1, stk. 1 
134 PSL § 3, stk. 1 og stk. 2 
135 PSL § 4 
136 Kapitalafkast beregnes iht. VSL § 7, som kapitalafkastgrundlaget (jf. VSL § 8) gange kapitalafkastsatsen (jf. VSL § 9). 
137 VSL § 10, stk. 1 
138 VSL § 10, stk. 2 som henviser til SSL §17, stk. 1 – virksomhedsskattesatsen er 24,5% i indkomståret 2014. 
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stedet for anvendelse af VSO kan kommanditisten alternativt vælge at anvende reglerne i KAO, hvilket 

betyder, at der i stedet beregnes et kapitalafkast139 af de erhvervsmæssige aktiver, som fragår i den 

personlige indkomst og i stedet tillægges kapitalindkomsten140. Man kan herudaf konkludere, at anvendelse 

af VSO giver mulighed for selskabslignende forhold, hvor der alene betales en foreløbig virksomhedsskat, 

mens resten af skatten betales i det indkomstår, hvor pengene overføres til kommanditisten.  

4.3 Kapitalselskabsbeskatning 
Beskatning af kapitalselskaber er reguleret i SSL § 1, som tidligere nævnt, og ved opgørelse af den 

skattepligtige indkomst, tages der udgangspunkt i skattelovgivningens almindelige regler141. Den 

skattepligtige indkomst opgøres på baggrund af indkomsten i det pågældende indkomstår142 og beskattes 

med 24,5% i indkomståret 2014143. Såfremt der i et indkomstår er en negativ skattepligtig indkomst, kan det 

fremkomne underskud fremføres til senere indkomstår og modregnes i senere positiv skattepligtig 

indkomst144. 

Det er vigtigt at der ikke sker en højere beskatning, hvis der indsættes et kapitalselskab som komplementar. 

Ved at indsætte et kapitalselskab som komplementar ”begrænses” komplementarens hæftelse, som ellers 

er ubegrænset, idet kapitalselskabet alene hæfter med sin egenkapital145. Det kan dog konstateres, at der 

ikke sker højere beskatning, såfremt der anvendes et kapitalselskab som komplementar, da der opnås en 

samlet beskatning hos den ultimative ejer på et beløb146, som tilnærmelsesvis svarer til marginal-

beskatningen på 56,2%147 for den personlige indkomst for fysiske personer. 

                                                           
139 Iht. VSL § 22 a, stk. 2 beregnes kapitalafkastet som kapitalafkastgrundlaget (jf. VSL § 22 a, stk. 5-7) gange 
kapitalafkastsatsen (jf. VSL § 9). 
140 VSL § 22 a, stk. 1 
141 SSL § 8 stk. 1 
142 SSL § 10, stk. 1. Det skal bemærkes, at indkomståret ikke behøver at følge kalenderåret, men godt kan være forskudt. 
143 Jf. SSL § 17, stk. 1. Indkomstskatten beregnes af den skattepligtige indkomst og nedsættes gradvist, således at 
indkomstskatten i 2016 udgør 22% – dette blev vedtaget ved L 792. 
144 SSL § 12, stk. 1-3. 
145 Den ubegrænsede hæftelse for komplementaren bliver ”begrænset” til kapitalselskabets egenkapital, hvorimod en 
fysisk person vil hæfte med hele sin personlige formue, som for eksempel kan omfatte likvider, værdipapirer, aktiver 
som hus, bil etc. 
146 Eksempel: skattepligtig indkomst for kapitalselskab kr. 100, hvoraf der betales 24,5% i selskabsskat i 2014 (kilde L 792 
om ændring af SSL § 17, stk. 1 hvor selskabsskatten gradvist nedtrappes fra 25% i 2013 til i 2016 af være 22%), hvorefter 
udbytter til den ultimative fysiske ejere udgør 27% i aconto udbytte, som afregnes af selskabet, hvorefter den fysiske 
person beskattes af 27% af de første kr. 49.200 og 42% fra kr. 49.201. 
147 Marginalskatteprocenter 

SKMhttp://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-
2015/   

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2015/
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2015/
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5 Scenarier 
For at kunne eksemplificere problemstillinger mv. i de efterfølgende afsnit, har vi opstillet følgende tre 

scenarier (A-C), som hver især indeholder oplysninger om selskabsdeltagere og formue. Vi vil løbende tilføje 

yderligere forudsætninger til scenarierne og i bilag 16.2 ses en samlet oversigt over alle tre scenariers 

udvikling hvad angår yderligere forudsætninger. 

Scenarie Komplementar Kommanditist Formue ved stiftelse af kommandit- eller 
partnerselskab 

A Kapitalselskab stiftes af A1  A1 (fysisk person) A1: t.kr. 50 + t.kr. 500 i bundne midler 

B Kapitalselskab tidligere 
stiftet af B1  

B1 (fysisk person) 
B2 (fysisk person) 

B1: t.kr. 62,5 
B2: t.kr. 62,5 

C C1 (fysisk person) 
 

C2 (fysisk person) 
C3 (juridisk person) 

C2: t.kr. 50 
C3: t.kr. 500 

Tabel 5.1: Scenarieoversigt 
Kilde: Egen tilvirkning 
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6 Økonomiske forhold 

6.1 Fordeling af afskrivninger, over- og underskud 
Det er ejerbrøken der anvendes i forbindelse med fordeling af de skattemæssige afskrivninger og 

avanceopgørelser ved ind- og udtræden. Hvis der i personselskabets formue indgår aktiver, som er 

afskrivningsberettigede, skal afskrivningerne foretages individuelt i forhold til de enkelte selskabsdeltageres 

ejerbrøk148. Afskrivninger har kun skattemæssig virkning, hvis de kan indeholdes i saldoen på 

fradragskontoen, da der ellers vil ske beskæring af fradragsretten149. I henhold til scenarierne kan der 

eksempelvis foretages følgende afskrivninger med udgangspunkt i ejerbrøken.  

kr. 
Scenarie A 

(K/S og P/S) 
Scenarie B  

(K/S) 
Scenarie C 

(P/S) 

Ejerandel/brøk A1: 100% B1: 50% B2: 50% B1+B2: 100% C2: 9% C3: 91% C2+C3: 100% 

Overskud I 60.000            60.000                  60.000  

Afskrivninger     10.000  5.000   5.000           10.000    900  9.100              10.000  

Overskud II       50.000               50.000                  50.000  

Fradragskonto 
(antaget) 

100.000 60.000 60.000  500 450.000  

Tabel 6.1.1: Scenarieoversigt vedrørende fordeling af afskrivninger, over- og underskud 
Kilde: Egen tilvirkning 

Det fremgår af ovenstående, at afskrivninger for C2 ikke kan indeholdes i saldoen på kontoen. Der opnås 

således kun fradrag for kr. 500. Selvom ejerbrøken ligger til grund for fordeling af skattemæssige 

afskrivninger, behøver den ikke at ligge til grund for fordeling af over- og underskud150. Til denne fordeling 

kan man således bruge en anden fordelingsbrøk, der indeholder bruttoindtægter- og udgifter, som 

selskabsdeltageren skal medregne ved opgørelse af hver deres skattepligtige indkomster151.  

I henhold til den grundlæggende selskabsretlige teori, kan det diskuteres, hvorvidt der vil være tale om 

anvendelse af ligedelingsprincippet i forbindelse med fordeling af over- og underskud og opgørelse af 

ejerbrøken. I henhold til juridisk litteratur foreligger der ofte den vurdering, at der som udgangspunkt vil 

være ligedeling152. Ligedeling vil også være et naturligt udgangspunkt for et personselskab, men det fremgår 

                                                           
148 Dette er bekræftet i dom fra Østre Landsret SKM 2004.29.ØLR, hvor en komplementar bliver afvist fradragsretten 
(herunder også mulighed for afskrivning), idet komplementaren ikke havde ejerandele i K/S’et. I dommen fremgår det 
endvidere, under henvisning til ligningsvejledningen, at ” …komplementaren ikke kan udnyttede skattemæssige 
afskrivninger, som kommanditisten i kraft af hæftelsesbegrænsningen ikke har fradrag for, idet komplementarens 
afskrivningsret alene hviler på hans egen ejerpart.”. Afskrivningsretten er endvidere bekræftet i DJV C.C.3.3.7, afsnit 
Afskrivning. 
149 DJV C.C.3.3.4, afsnit Konsekvenser af fradragsbegrænsning. Nærmere forhold vedrørende fradragskonto er tidligere 
behandlet. 
150 AM m.fl. 2013, side 1009-1010 
151 LM 2011, side 132 
152 LM 2011, side 135, som henviser til flere værker bl.a. en tidligere udgave af NM & LHK 2014, side 91. 
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bl.a. af ældre juridisk litteratur, at i de tilfælde hvor intet er aftalt i forbindelse med fordeling af over- og 

underskud, vil fordeling ikke falde tilbage på ligedelingsprincippet. Det må derfor formodes, at forskellige 

kommanditindskud vil blive anvendt forholdsmæssigt i forbindelse med fordeling af over- og underskud. Af 

litteraturen fremgår det også, at fordelingen af over- og underskud næppe kan opstilles efter regler, som vil 

være lige egnede i alle tilfælde, hvorfor det må være domstolenes anvisning og skøn af fordeling, som skal 

lægges til grund153. Det må således konkluderes, at der i litteraturen er en vis uenighed om hvorvidt 

ligedelingsprincippet er anvendeligt i forbindelse med over- og underskudsfordeling, mens ligedelings-

princippet godt kan være udgangspunktet for fordeling af ejerbrøk. Det skal dog bemærkes, at de særlige 

forhold vedrørende komplementarens økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser gør, at overskuds-

andelen ikke så simpelt kan fordeles efter indskud jf. nedenstående afsnit 6.3.   

Det fremgår af bindende svar fra Skatterådet, at fordeling af over- og underskud godt kan være uafhængig af 

ejerbrøken, hvis der er blevet aftalt noget andet. I SKM 2010.610.SR, blev der aftalt en anden fordelingsbrøk 

end ejerbrøken i kommanditselskabskontrakten (ejeraftalen), idet der blev taget højde for udført arbejde i 

kommanditselskabet, og denne kontraktaftalte fordeling må som udgangspunkt lægges til grund – også ved 

den skattemæssige fordeling. Skattemyndighederne skal derfor som udgangspunkt respektere deltagernes 

interne aftale, dog så længe der ikke er tale om interesseforbundne parter154. Den skattemæssige fordeling 

tager derfor udgangspunkt i civilretlige aftaler155, og ellers i ligedelingsprincippet. I forbindelse med 

aftaleindgåelsen skal selskabsdeltagerne være opmærksomme på, at en skævdelt overskudsfordeling 

imellem interesseforbundne parter kan have den skattemæssige konsekvens at blive tilsidesat, hvis den ikke 

er forretningsmæssigt begrundet156. Se afsnit 6.5 for yderligere gennemgang af interessefællesskab.  

I forlængelse af ovenstående gennemgang vil det ikke være muligt at kunne sige noget generelt om, hvilke 

skatteretlige forhold, der gælder i forbindelse med fordeling af over- og underskud. Dette skal ses i 

sammenhæng med, at ejeraftaler ikke udformes i ens og faste rammer som følge af aftalefriheden. 

Udgangspunktet må dog være, at der, trods begrænset praksis for partnerselskaber, må være 

overensstemmelse mellem den skattemæssige behandling mellem et kommandit- og partnerselskab, som 

følge af de næsten enslydende definitioner157 – med mindre der fremgår andet af øvrig regulering. 

                                                           
153 KS 1928, side 179, afsnit 5 
154 Begrebet interesseforbundne parter kan forstås bredt, da der kan være tale om en generel interesse, som ofte består 
af familieforhold, mens der også kan foreligge en konkret interesse i en bestemt situation. Der henvises til gennemgang 
af interessefællesskab. 
155 LM 2011, side 135 
156 LM 2011, side 142 
157 TfS 1992.234 LR. Et P/S (kommanditaktieselskab) følger de skatteretlige regler, der gælder for K/S’er. 
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På baggrund af ovenstående kan der således opstilles følgende eksempler på fordeling af personselskabets 

over- og underskud, som kan anvendes i scenarierne A, B og C: 

 Udbetaling af overskudsandel kan fordeles efter: 

o Ejerbrøken mellem selskabsdeltagerne 

o Antal arbejdstimer mellem selskabsdeltagerne  

o En optrapningsordning hos for eksempel én selskabsdeltager 

o En forretningsmæssig begrundet skævdeling mellem selskabsdeltagerne 

o Indtægter fordeles efter arbejdsindsats, men udgifter fordeles ligeligt blandt selskabs-

deltagerne 

 Indbetaling af underskudsandel kan fordeles efter: 

o Ejerbrøken mellem selskabsdeltagerne  

o Antal arbejdstimer mellem selskabsdeltagerne 

Det vil være gældende, at beskatning af over- og underskud tager udgangspunkt i den aftalte fordelingsbrøk, 

og hvis der ikke er aftalt en fordelingsbrøk, vil der foreligge en forholdsmæssig fordeling af resultatet efter 

ejerandele158. Ligedelingsprincippet vil derfor vurderes at blive tilsidesat, hvis der foreligger en aftalt 

fordelingsbrøk eller hvis ejerbrøken er skævdelt. Med baggrund i ovenstående er det udgangspunktet, at der 

skal ske ligedeling mellem kommanditist B1 og B2 i forbindelse med fordeling af over- og underskud, hvis der 

ikke fremgår for eksempel følgende af ejeraftalen: 

 Overskud fordeles efter antal arbejdstimer, som skønsmæssig vurderes at antage 1/6 for B1 og 5/6 for 

B2. Fordelingsbrøken opgøres årligt.  

Det vurderes, at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse for skævdeling af overskuddet mellem B1 

og B2, da der sker fordeling på baggrund af antal arbejdstimer. Dette betyder, at der vil være følgende 

skattepligtige overskud for B1 og B2 med udgangspunkt i tabel 6.1.2: 

kr. 
Scenarie B (K/S) 

Ligedeling af overskud 
Scenarie B (K/S) 

Skævdeling af overskud 

Ejerandel/brøk B1: 50 % B2: 50% B1+B2: 100% B1: 50 % B2: 50% B1+B2: 100% 

Overskud I 30.000 30.000 60.000 10.000 50.000 60.000 

Afskrivninger 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 

Overskud II 25.000 25.000 50.000 5.000 45.000 50.000 
Tabel 6.1.2: Scenarieoversigt vedrørende ligedeling og skævdeling 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
158 DJV C.C.3.3.3, afsnit Indkomstopgørelsen for deltagerne i P/S’et. Fradragsbegrænsning 
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Det skal dog bemærkes, at der skal tildeles komplementaren en økonomisk beføjelse, hvorfor ovenstående 

taleksempel ikke er endeligt udarbejdet endnu, hvilket vil blive viderearbejdet løbende.  

6.2 Særskilt vederlag 
Der kan opnås særskilt vederlag, når en selskabsdeltager stiller aktiver til rådighed for personselskabet, som 

for eksempel fast ejendom, driftsmidler, kapital og lignende. Aktivet skal alene være indskudt til brug for 

personselskabet og ikke til eje, da aktivet ellers vil overgå til personselskabet og blive anset for en del af 

fællesformuen i personselskabet. Modtaget særskilt vederlag skal ikke anses som overskudsandel, idet der 

kun er tale om overskudsandel når aktivet er indskudt til eje for personselskabet159. Udgangspunktet i 

forbindelse med særskilt vederlag er, at selskabsdeltagerne ikke har krav på særskilt vederlag for den 

arbejdsindsats, de eventuelt yder i personselskabet, men da der er begrænset regulering om området, kan 

det ikke endegyldigt afklares, hvorvidt selskabsdeltagere kan opnå særskilt vederlag160. 

Det vurderes, at der næppe kan forlanges særskilt vederlag for udført arbejde, såfremt der ikke er udarbejdet 

en særskilt aftale herom, og en yderligere arbejdsindsats må derfor anses for at være underlagt aftalen for 

personselskabet og ikke om et særskilt arbejde161.   

6.3 Komplementarens økonomiske beføjelser 
Det er tidligere vurderet, hvad der for komplementarens økonomiske beføjelser igennem ejendomsret/-

ejerandel ansås for utilstrækkeligt. I de opstillede scenarier er der ingen komplementar, som indgår i 

ejerbrøken for kommandit- eller partnerselskabet, men i henhold til krav om økonomiske beføjelser, vil der 

opstå mulighed for, at komplementaren i scenarierne skal indgå i en fordelingsbrøk for over- og underskud. 

At indgå i denne fordelingsbrøk betyder ikke, at komplementaren vil opnå medejerskab i personselskabet162. 

Komplementaren vil således opnå andel i over- og underskud, men vil ikke opnå mulighed for fradrag i 

forbindelse med eventuelle afskrivningsberettigede aktiver, som indgår i personselskabet, idet 

komplementaren ikke er medejer. Komplementaren kan dog også modtage et fast vederlag i stedet for andel 

i over- og underskud. 

Bliver komplementaren ikke tildelt at indgå i fordelingsbrøken for over- og underskud eller modtagelse af 

fast vederlag, vil komplementaren have krav på en anden form for honorering for sin særlige indsats, som 

                                                           
159 LM 2011, side 179-180 og TfS 2006.382 
160 Det følger af SFH & JVK 2011, side 646-647 med henvisning til UfR 1951.237 H. Dommen omhandler interessenter, 
men den vurderes også at kunne finde anvendelse for K/S’er og P/S’er.  
161 SFH & JVK 2011, side 646-647 og KS 1928, side 80 
162 DJV C.C.3.3.7, afsnit Ejerandel og afsnit Ret til overskudsandel 
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skal modsvare den personlige hæftelse. Der kan opstilles følgende eksempler på økonomiske beføjelser, som 

komplementaren i scenarierne kan få: 

 Andel i personselskabets overskud eller andel af bruttoindtægter via ejerandel eller overskudsandel. 

 Andel i personselskabets likvidationsprovenu.  

 Andel i personselskabets formue. 

 Andel i personselskabets indtægt ved salg af aktiver. 

 Forrentning af indskud / egenkapital i personselskabet163. 

Det følger endvidere af en udtagelse fra Erhvervsstyrelsen, at nedenstående punkter vil være gældende, for 

en komplementar, som ikke er tildelt ejerandel: 

 Hvis en komplementar er en juridisk person (scenarie A + B), skal komplementaren normalt modtage et 

beløb svarende til en mindsterente forrentning af komplementarens egenkapital. 

 Hvis en komplementar er en fysisk person (scenarie C), må der fastsættes en anden økonomisk beføjelse 

for eksempel rimelig andel af personselskabets overskud164. 

Det må således, med udgangspunkt i ovenstående, kunne vurderes, at tildeling af overskudsandel både kan 

ske til fysiske- og juridiske personer, men forrentning af komplementarens egenkapital ikke giver mening, 

når der er tale om en fysisk person – denne skal tilgodeses på anden økonomisk vis. Hvad angår størrelsen af 

overskudsandelen fremgår det, at der ikke ligger en klar afgrænsning i forhold til, hvilken procentdel, der 

skatteretligt accepteres for tildeling til komplementaren. Dog står det klart, at størrelsen på andelen af 

personselskabets overskud spiller en væsentlig rolle for bedømmelse af, om komplementaren reelt har en 

økonomisk beføjelse.  Vigtigheden af, at komplementaren skal have økonomiske beføjelser, er helt 

grundlæggende, for hvis komplementaren ikke både selskabs- og skatteretligt tildeles økonomiske 

rettigheder, vil komplementaren ikke anses for selskabsdeltager, og definitionen for hhv. kommandit- og 

partnerselskab vil ikke længere være opfyldt. 

Hvis man tager udgangspunkt i retten til en del af overskuddet som værende en økonomisk beføjelse, har 

Skatterådet i bindende svar SKM 2012.715.SR anført følgende: ”Komplementarens andel i overskud i 

partnerselskabet skal herved fastsættes ud fra det forhold, at komplementaren påtager sig særlig hæftelse 

for selskabets forpligtelser, og den risiko/gevinst, der er knyttet til deltagelsen, aktiviteten i og størrelsen af 

kapitalen i komplementarselskabet, sammenholdt med partnerselskabets aktivitet, økonomiske og finansielle 

                                                           
163 Egen tilvirkning med inspiration fra JB m.fl. 2012, JV 2013 og ERST 2010. 
164 JV 2013, side 134 



Kommanditselskab eller Partnerselskab | af Kristine Grønvall Bentsen og Kristina Lundfald Hansen 

 

Side 44 af 134 

forhold, risici m.v., deltagernes indsats, og som uafhængige parter eller parter uden interessesammenfald i 

øvrigt ville fastsætte. ”. 

Ovenstående angiver således nogle forhold, som skal medtages i vurderingen om komplementarens 

økonomiske beføjelser, men det giver samtidig en vis bredde i forhold til fordeling af overskuddet til 

komplementaren, da personselskabets finansielle forhold også spiller ind på vurderingen. Det er i LEV ikke 

nærmere defineret, hvad komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser indeholder. Det fremgår af 

bemærkningerne til Lovforslag L 198 at ”… de fuldt ansvarlige deltagere, komplementarerne, for at kunne 

anses som sådanne, skal have visse beføjelser. Af økonomiske beføjelser kan der være tale om, at 

komplementarerne f.eks. har andel i overskud, tab, formue og likvidationsprovenue, eller en forrentning af et 

evt. indskud”165. Man kan herudaf tolke, at hensigten med de økonomiske beføjelser er, at komplementaren 

bliver kompenseret for den ubegrænsede hæftelse i form af en slags ”bestemmende indflydelse” via de 

økonomiske beføjelser. I en erhvervsankenævnskendelse fra 20. december 2000 fremgår det ikke tydeligere, 

hvad de økonomiske beføjelser indebærer, men derimod bliver det slået fast, at en komplementar som ejer 

1/161 (0,62%) af kommanditselskabet ikke kan anses for at have økonomiske beføjelser166. Ankenævnet 

udtaler endvidere, at ”… komplementarerne skal have beføjelser, som modsvarer deres i forhold til 

kommanditisterne videregående engagement og risiko i form af ubegrænset hæftelse for 

kommanditselskabets forpligtelser”167. Man kan herudaf udlede, at det er vigtigt at komplementarernes 

økonomiske beføjelser står i fornuftigt forhold til den ubegrænsede hæftelse, som komplementaren har, men 

samtidig var det ikke muligt at sige andet kvantificerbart end, at 1/161 ikke var nok. Det følger af professor, 

dr.jur. Bernhard Gomards udtalelser om kendelsen168, at han undrer sig over, at det ikke er tilstrækkeligt kun 

at få ”en økonomisk beføjelse”. Den økonomiske beføjelse skal ifølge kendelsen være et passende vederlag 

for komplementarens faktiske risiko, og de forvaltningsmæssige beføjelser skal beskytte komplementarens 

interesse/rettigheder. Dette holder Bernhard Gomard op imod, at der i praksis foreligger accept ved brug af 

kapitalselskaber som komplementarselskab, hvorfor han undrer sig over, at en økonomisk beføjelse på 1/161 

ikke anses for tilstrækkelig, da der grundlæggende er tale om en økonomisk beføjelse. I den nævnte sag var 

antallet af kommanditister få, hvorfor deres ejerandel udgjorde den største andel.  

Niveauet for komplementarens overskudsandel ligger således ikke klart, og det skal derfor vurderes i hver 

enkelt sag. Det må udledes af ovenstående praksis, at en lav overskudsandel til komplementaren vil kunne 

accepteres, såfremt overskudsandelen til hver enkel kommanditist er lavere eller på niveau med 

                                                           
165 B LF L 198 1995-96, Tillæg A, side 3977 jf. EANK 00.79.736 
166 EANK 00-79.736 
167 EANK 00-79.736 
168 RR 9 2002, side 29 
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komplementarens andel. Af Erhvervsankenævnskendelsen fremgår det endvidere, at Erhvervsstyrelsen, som 

økonomisk beføjelse, tidligere har accepteret en vedtægtssikret bruttolejeindtægt på 10% og i et andet 

tilfælde 25% af overskud ved salg af selskabets aktiver – der var i begge tilfælde tale om en økonomisk 

beføjelse som beløbsmæssigt lå på et niveau over t.kr. 50169.   

I bindende forhåndsbesked SKM 2002.49.LR havde en komplementar en ejerandel på 5% i kommandit-

selskabet, hvor fordelingen af over- og underskud blev foretaget med baggrund i ejerskabet, og hvor der var 

en forlods forrentning af komplementarens kapitalindestående. Overskudsandelen blev af Ligningsrådet 

anset for sædvanlig og forretningsmæssig begrundet, da andelen kunne anses for en arbejdsbestemt andel. 

Skatterådet har ligeledes accepteret en vedtægtsbestemt overskudsandel på 5% til komplementaren i SKM 

2007.821.SR, hvoraf der fremgik følgende af vedtægterne: "… Komplementaren hæfter direkte og 

ubegrænset for alle kommanditselskabets forpligtelser. Som kompensation for komplementarens 

ovennævnte hæftelse oppebærer komplementaren 5% af selskabets overskud, opgjort efter finansielle 

omkostninger.". Endvidere har Skatterådet accepteret i SKM 2010.610.SR, at overskuddet kan fordeles 

uafhængigt af ejerandel og efter de principper, der er fastlagt i ejeraftalen. Der kan således udledes heraf, at 

skatteretten følger civilretten, samt at aftaleindgåelsen mellem selskabsdeltagerne også er gyldig over for 

SKAT. Det skal dog bemærkes, at der i bindende svar SKM 2010.610.SR ikke forelå en udarbejdet ejeraftale, 

hvorfor SKAT ikke kunne tage stilling til denne konkrete sag, men der var tale om et generelt spørgsmål, hvor 

det blev anerkendt, at ejeraftalen var gældende for kommanditselskabet.  

I henhold til de gennemgåede bindende svar/forhåndsbeskeder fra SKAT og udtagelser fra 

Erhvervsankenævnet, kan der således udledes følgende forhold vedrørende komplementarens økonomiske 

beføjelser, som må formodes at blive anderkendt: 

Anerkendt Ikke anderkendt 

Overskudsandel via vedtægtsbestemmelser på 5%  Overskudsandel via ejerandel på 0,62% (1/161) 

Overskudsandel via ejerandel på 5% inkl. forlods 
forrentning af kapitalindestående 

 

Vedtægtsbestemt bruttolejeindtægt på 10% 
(som beløbsmæssigt overstiger t.kr. 50) 

 

25% af overskud for salg af aktiver 
(som beløbsmæssigt overstiger t.kr. 50)   

 

Minimums rente på forrentning af egenkapital / 
indskudskapital 

 

Tabel 6.3.1: Økonomiske beføjelser 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
169 EANK 00-79.736, hvilket også bekræftes i JHM m.fl. 2007, side 61. 
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Som det fremgår af ovenstående, er der ingen klare retningslinjer for, hvornår komplementaren anses for at 

have økonomiske beføjelser i skatteretlig henseende. Udgangspunktet må derfor være, at følgende forhold 

skal tages med i overvejelserne ved fastsættelse af komplementarens økonomiske beføjelser: 

 Er der tale om en reel økonomisk beføjelse, som sikrer en passende honorering? 

 Hvilken risiko/gevinst er der knyttet til deltagelsen i personselskabet i forhold til den økonomiske 

beføjelse? 

 Hvordan og hvor stor er aktiviteten i personselskabet i forhold til den økonomiske beføjelse? 

 Hvor stor er kapitalen i personselskabet i forhold til den økonomiske beføjelse? 

 Hvad består selskabsdeltagernes indsats af i forhold til den økonomiske beføjelse? 

 Er der tale om en forpligtelse, som uafhængige parter eller parter uden interessesammenfald ville 

fastsætte? 

 Er der tale om en sædvanlig og forretningsmæssig begrundet økonomisk beføjelse? Er der for eksempel 

tale om en arbejdsbestemt fordeling? 

 Hvordan er forholdet for antallet af kommanditister og deres ejer/overskudsandel i forhold til antallet af 

komplementarer og deres ejer/overskudsandel? 

 Er der åbenbare misforhold mellem komplementarens økonomiske beføjelse i forhold til person-

selskabets økonomiske aktiviteter? 

 Kan den økonomiske beføjelse anses for at være i strid med intentionerne170 omkring økonomiske 

beføjelser for komplementaren171 

Den begrænsede regulering giver således anledning til diskussion af bl.a. intervallet for andel af 

overskudsandel. Ifølge Jesper Veiby172 foreligger der ikke entydig praksis fra Erhvervsstyrelsen, men det 

følger dog af godkendte vedtægter fra Erhvervsstyrelsen, at overskudsandel ned til 1% accepteres. Efter 

yderligere gennemgang og vurdering af de, af Jesper Vejby, anvendte kilder, vurderes det, at der ikke som 

udgangspunkt foreligger tiltrækkelig dokumentation for, at man kan tage anvendelse af 1% af 

overskudsandel til indtægt, når 0,6% ikke accepteres af Erhvervsankenævnet jf. foranstående. Man kan også 

stille sig undrende overfor, hvorvidt SKAT vil acceptere 1% med udgangspunkt i de tidligere gennemgåede 

bindende svar mv. fra hhv. Ligningsrådet og Skatterådet.  

                                                           
170 I RR 4 1999, side 22, bemærkes det, at ”kun ved at etablere en rimelig balance mellem komplementar og 
kommanditister kan intentionen om at nærme retstilstanden til den klassiske kommanditselskabsretlige teori 
imødekommes”. 
171 Egen tilvirkning med udgangspunkt i SKM2012.715.SR, EANK 00-79.736 og RR 4 1999, side 22-25, RR 9 2003, side 36-

38 samt LF L 170 § 373 bemærkninger hertil. 
172 JV 2013, side 31 
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Der kan med baggrund i den åbenstående problemstilling illustreres følgende taleksempel til brug for 

diskussionen. Der tages udgangspunkt i komplementaren i scenarie B, som skal tildeles økonomiske 

beføjelser. 

Regnskabstal for K/S  Eksempel 1   Eksempel 2  

   kr.    kr.   
Bruttoindtægt (aktivitet)                5.500.000                     100.000  
Overskud                      50.000                       50.000  
Egenkapital                2.000.000                 2.000.000  
      
Komplementar i scenarie B     
Overskudsandel 5%                        2.500                         2.500  

Værdi af økonomisk beføjelse i alt                        2.500                         2.500  
      
Økonomisk beføjelse / egenkapital 0,13% 0,13% 
Økonomisk beføjelse / aktivitet 0,05% 2,50% 
      
Komplementar i scenarie B     
Overskudsandel 1%                            500                             500  

Værdi af økonomisk beføjelse i alt                            500                             500  
      
Økonomisk beføjelse / egenkapital 0,03% 0,03% 
Økonomisk beføjelse / aktivitet 0,01% 0,50% 
      
Komplementar i scenarie B   
Overskudsandel 1%                            500                             500  
Bruttoindtægt 1%                      55.000                         1.000  

Værdi af økonomisk beføjelse i alt                      55.500                         1.500  
      
Økonomisk beføjelse / egenkapital 2,78% 0,08% 
Økonomisk beføjelse / aktivitet 1,01% 1,50% 

Tabel 6.3.2: Taleksempel med økonomiske beføjelser 
Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i tabel 6.1.2. 

Det fremgår af ovenstående Eksempel 1 i tabel 6.3.2, at en overskudsandel på 5% kontra 1% vil give et fald i 

forholdet mellem værdien af den økonomiske beføjelse set i forhold til egenkapitalen og aktivitet i 

kommanditselskabet på 80%. Med baggrund heri må det derfor antages, at der skal være øvrige forhold som 

gør, at der kan argumenteres for anvendelse af 1% i overskudsandel, som SKAT ikke tidligere har bekræftet i 

de anvendte bindende svar mv. Et eksempel på yderligere forhold end blot 1% af overskudsandel kunne 

være, at komplementaren foruden også får ret til 1% af kommanditselskabets bruttoindtægter. På den måde 

vil der ved særlige sammensætninger af komplementarens økonomiske beføjelser kunne opnås samme eller 

højere værdi end ved anvendelse af 5% overskudsandel. Dog fremgår det også af tabellen, at der ikke entydigt 

kan argumenteres for/imod at anvende 5% eller 1%, da det kommer an på, om der ved anvendelse af 1% 

også tildeles øvrige økonomiske rettigheder eller ej, samt hvad disse særlige rettigheder er.  
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I Eksempel 2 i tabel 6.3.2 vil en lavere omsætning i personselskabet derimod ikke give en højere værdi af den 

økonomiske beføjelse, ved tildeling af 1% af overskuddet og 1% af bruttoindtægterne i stedet for 5% 

overskudsandel, da bruttoindtægten/aktiviteten er væsentligt lavere. Man må i denne forbindelse stille 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt SKAT ikke også vil kigge på den reelle værdi af den økonomiske beføjelse end 

kun ud fra en procentdel. Der skal med andre ord vurderes, hvorvidt der reelt er tale om en økonomisk 

beføjelse. 

I forlængelse af ovenstående kan der opsættes følgende eksempler, som tager problemstillingerne op: 

Eksempel A: Komplementar opnår overskudsandel på 5%, som ikke er arbejdsbestemt, hvor der i 

personselskabet årligt opnås resultat på kr. 0 jf. budgetter, mens komplementarens risiko er særlig forhøjet, 

da personselskabet har væsentlig ubetalt gæld og begrænset likvider til rådighed.   

I dette eksempel må det vurderes, at komplementarens økonomiske beføjelse ikke er reel, da overskuds-

andelen reelt aldrig vil blive en realitet, da der årligt budgetteres og realiseres et resultat på kr. 0. Dette skal 

sammenholdes med den tilknyttede risiko, som komplementaren har, hvilket som udgangspunkt ikke kan 

anses for retfærdig eller tilfredsstillende. Der vil ikke være tale om en aftale om en forpligtelse, som ville blive 

indgået mellem uafhængige parter, hvis man isoleret set ser på komplementarens økonomiske beføjelser.   

Eksempel B: Komplementar opnår overskudsandel på 3%, som er arbejdsbestemt, hvor der i personselskabet 

årligt opnås resultat på t.kr. 100 jf. budgetter, mens komplementarens risiko er begrænset, da 

personselskabet har begrænset gæld og større likvide beholdninger til rådighed, samt har en sund drift og 

finansiel stilling.   

I dette scenarie kan der argumenteres for, at der skatteretligt skal accepteres en overskudsandel på 3%, hvis 

der er tale om en arbejdsbestemt fordeling samt det forhold, at der årligt overføres penge til 

komplementaren. Ligeledes vil den begrænsede forpligtelse, som følge af en sund drift af personselskabet, 

skabe et forhold, hvor der kan argumenteres for en lavere overskudsandel end 5% som SKAT tidligere har 

givet udtryk for.    

Den begrænsede regulering og retspraksis på området giver problemer, men det vurderes dog samtidig, at 

det vil være utænkeligt, at der i dansk ret vil blive accepteret en sådan markant afvigelse imellem risiko og 

afkast på baggrund af Erhvervsankenævnets kendelse. Som det følger af de gennemgåede bindende svar, 

forhåndsbeskeder, litteratur, taleksempler og opstillede eksempler, kan der ikke overordnet siges noget 

konkret om, hvilke økonomiske forhold, der skal værende gældende, for at en komplementar anses som 

selskabsdeltager. Der vil, som følgende af den manglende regulering, altid foreligge en vis usikkerhed i, at 

SKAT vil underkende de angivne forhold, da SKAT kan have en anden opfattelse. Det kan dog konkluderes, at 
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den anvendte økonomiske beføjelse skal stå i sammenhæng med komplementarens ubegrænsede hæftelse, 

og der skal foreligge en aftale, som vil kunne indgås mellem uafhængige parter. Aftalen skal være reel og ikke 

en prøvelse for skævvridning af skatter i mellem selskabsdeltagere, som evt. kan være interesseforbundne. 

Udgangspunktet for, at en aftale må anses for at være reel og uigenkaldeligt gældende, er, at der skal stilles 

krav om, at rettighederne skal fremgå af vedtægterne eller alternativt ejeraftalen173.   

Der må med udgangspunkt i en udvidelse af tabel 6.1.2 konkluderes, at komplementaren tildeles en 

økonomisk beføjelse, som eksempelvis er 5% af overskuddet, hvilket illustreres som følgende:  

kr. 
Scenarie B (K/S) 

Ligedeling af overskud (B1:50, B2:50) 
Scenarie B (K/S) 

Skævdeling af overskud (B1:1/6, B2:5/6) 

Ejerandel/brøk B1: 50% B2:50% Komplementar 
B1+B2: 

100% 
B1: 50 % B2: 50% Komplementar 

B1+B2: 
100% 

Overskud I 28.500 28.500 3.000 60.000 9.500 47.500 3.000 60.000 

Afskrivninger 5.000 5.000 0 10.000 5.000 5.000 0 10.000 

Overskud II 23.500 23.500 3.000 50.000 4.500 42.500 3.000 50.000 
Tabel 6.3 3: Scenarieoversigt vedrørende ligedeling og skævdeling af overskud inkl. komplementar 
Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i tabel 6.1.2. 

6.4 Komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser 
Det er tidligere blevet vurderet, at komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser kunne være retten til 

den daglige ledelse/administration af selskabet, retten til at tegne selskabet samt at have vetoret i 

forbindelse med større og betydningsfulde ændringer i personselskabet174. I henhold til de opstillede 

scenarier A-C kan der opstilles følgende eksempler på forvaltningsmæssige beføjelser, som komplementaren 

i scenarierne kan få: 

 Ret til repræsentation i personselskabets ledelse. 

 Ret til optagelse af ny komplementar eller kommanditist 

 Ret til at udpege medlemmer til bestyrelsen (eller tilsynsråd i partnerselskab). 

 Vetoret i forbindelse med valg af medlemmer til personselskabets bestyrelse (eller tilsynsråd i 

partnerselskab). 

 Vetoret175 i forbindelse med ændringer af vedtægterne for personselskabet. 

 Ret til deltagelse i den daglige ledelse. 

 Ret til at tegne personselskabet. 

                                                           
173 RR 4 1999, side 22-25 
174 NM & LHK 2014, side 172 
175 Det fremgår i LF L 170 § 373 bemærkninger hertil, at der fx kan foreligge vetoret over for valg af medlemmer i det 
øverst ledelsesorgan eller direktør (udpegningsret til ét eller flere medlemmer). Det må således også være en udtryk 
for, at beføjelsen skal være reel, da en vetoret er en særdeles omfattende beføjelse.    
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 Fysisk komplementar kan blive ansat som direktør176. 

I bindende forhåndsbesked SKM 2002.49.LR blev komplementaren tillagt den forvaltningsmæssige beføjelse 

selvstændig at kunne forpligte personselskabet og derved indgå aftale med personselskabets kunder direkte. 

I sagen blev der spurgt til, hvorvidt det havde betydning for en kommanditists beskatning af indkomst, at 

komplementaren (kapitalselskab med 5% ejerandel) udadtil fremstod som ejer af virksomheden, mens 

ejerforholdet indadtil forblev uændret (de to kommanditister ejede hver 47,5%). Baggrunden for at 

komplementaren skulle tegne selskabet udadtil var, at spørger (kommanditist) mente: ”… at det 

forretningsmæssigt kan være uheldigt at optræde udadtil som kommanditselskab på grund af denne 

selskabsforms udbredte anvendelse som ramme for skattebaserede aktiviteter”177. Komplementaren havde i 

sagen således indirekte opnået en væsentlig forvaltningsmæssig beføjelse, da han have opnået ret til at tegne 

selskabet 100% udadtil. 

Komplementarens ubegrænsede hæftelse har den betydning, at det er komplementaren som, ifølge de 

deklaratoriske regler, vil have den mest afgørende position i selskabet. Med dette forstås, at det både er 

komplementaren som kan varetage selskabets anliggender indadtil, men som samtidig kan repræsentere 

selskabet udadtil. Komplementaren kan derved indgå aftaler/retshandler med tredjemand og dermed alene 

forpligte kommanditselskabet178. Den deklaratoriske regel om, at det er komplementaren, som har en 

domminerende stilling i selskabet, hænger godt sammen med bestemmelsen i LEV § 7 om muligheden for at 

meddele prokura. Det er ifølge lovbestemmelsen kun muligt for komplementaren eller den ledelse, som er 

bemyndiget hertil ifølge vedtægterne, at meddele prokura til en anden. Prokuristen vil kunne handle og 

forpligte virksomheden i driftsmæssige sammenhænge, men må dog ikke overføre prokuraen til en anden179. 

Trods den begrænsede retspraksis vedrørende vurdering af komplementarens forvaltningsmæssige 

beføjelser, må det antages, at de indgåede aftaler omkring beføjelser ikke skal stå som proforma, men der 

skal være tale om reelle beføjelser. Der skal således være tale om forhold, som skal være sikret igennem 

vedtægter eller civilretlige forhold180.  

                                                           
176 LF L170, § 373 bemærkninger hertil. Ligeledes fremgår det af JHM m.fl. 2007, side 60-61, at Erhvervsstyrelsen har 
accepteret vedtægter, hvori komplementaren havde vetoret og var forretningsfører (sag 04-122.279). 
177 SKM 2002.49.LR. Uanset at den bindende forhåndsbesked hovedsagligt behandlede problemstillingen om rette 
indkomstmodtager, vurderes det, at sagen også kan anvendes til at sige noget om komplementarens forvaltnings-
mæssige beføjelser, idet Ligningsrådet har besvaret den bindende forhåndsbesked bekræftende, og dermed accepteret, 
at komplementaren alene tegner selskabet udadtil. 
178 NM & LHK 2014, side 169. Her nævnes den deklaratoriske regel, og der henvises endvidere til LKS 1981, side 77, § 9, 
hvori det tydeliggøres, at det er komplementaren som repræsenterer selskabet udadtil, og som derved egenrådigt kan 
forpligte selskabet i retshandler, som hører ind under selskabets formål. 
179 LEV § 7, stk. 1 og stk. 4 
180 NM & LHK 2014, side 182, som endvidere bekræftet i RR 9 2003, side 36-37 og RR 4 1999, side 23. 
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6.5 Interessefællesskab 
I henhold til de opstillede scenarier foreligger der i scenarie A personsammenfald og hermed 

interessefællesskab, da den ultimative ejer er den samme. Det samme vil også gøre sig gældende, hvis for 

eksempel B1 og B2 var far og søn. Som følge af de deklaratoriske regler og den begrænsede lovgivning og 

restpraksis kan det være svært at tydeliggøre, hvordan selskabsdeltagerne i disse scenarier skal forholde sig. 

Udgangspunktet må derfor være det generelle princip om, at der selskabsretligt skal ske handel mellem 

interesseforbundne parter på armslængdevilkår jf. LL § 2, stk. 1, mens der skatteretligt skal ske handel på 

markedsmæssige vilkår181. Problemstillingen opstår, da der civil- og skatteretligt ikke nødvendigvis er samme 

retsvirkning af de i personselskabet indgåede bindende aftaler, som hvis aftalerne i stedet var indgået i 

kapitalselskaber. Dette betyder, at SKAT kan underkende og korrigere forhold, som ikke er indgået på 

forretningsmæssige vilkår182. Det er også værd at bemærke, at uafhængige parter (ikke-interesseforbundne 

parter) også kan blive korrigeret, såfremt der vurderes, at være skattemæssige modstridende interesser i 

mellem disse183.    

Udgangspunktet i forbindelse med aftaleindgåelser i mellem interesseforbundne parter er derfor, at det skal 

vurderes, hvem der har erhvervet ret til indkomsten, og hvem der er forpligtet til at afholde omkostningen. I 

de tilfælde hvor der er transaktioner i mellem interesseforbundne parter, vil der være tale om en skærpet 

bevisbyrde. Der skal derfor rettes en særlig opmærksomhed ved begge personselskaber, hvis der indgås 

aftaler i mellem interesseforbundne parter, da det er vigtigt at disse aftaler er foretaget på 

forretningsmæssige vilkår. Det følger bl.a. af SKM 2012.202.VLR, at der i sager mellem interesseforbundne 

parter kan ske korrektion, hvis der ikke sker handel på markedsvilkår184.   

6.6 Rette indkomstmodtager og omkostningsbærer 
I de forskellige muligheder, der er for at sammensætte en optimal selskabskonstruktion i enten et 

kommandit- eller partnerselskab, kan der i visse situationer være mistanke om, hvorvidt konstruktionen og 

selskabsdeltager også skatteretligt vil blive accepteret. Udgangspunktet er, at skatteretten følger civilretten, 

men det må forventes, at der ud fra en konkret realitetsbedømmelse af konstruktionen kan ske en 

tilsidesættelse heraf. Indtægter og udgifter skal i skatteretlig henseende fordeles til det skattesubjekt, som 

er rette indkomstmodtager og omkostningsbærer. Spørgsmålet er altså hvorvidt personselskabet eller de 

tilhørende selskabsdeltagere er rette modtagere? Et kommandit- eller partnerselskab kan bl.a. drives som et 

                                                           
181 SFH & JVK 2011 nr. 2, side 202-203 
182 AM m.fl. 2013, side 907-908 
183 DJV C.D.11.1.1, afsnit Hvem er omfattet af armslængdeprincippet. 
184 I den nævnte sag forelå der interessefællesskab imellem to parter, hvor der imellem parterne var blevet udfaktureret 
for høje salgspriser hos den ene part, som dermed medførte for højt momsfradrag hos den anden part. Retten fandt 
derfor, at der skulle ske en korrektion. 
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slags ”stille selskab”, hvor det er en repræsentant, som tegner selskabet. Repræsentanten kan eksempelvis 

være en komplementar eller en kommanditist, hvorfor der kan opstå usikkerhed om, hvorvidt indkomsten 

reelt skal tilgå repræsentanten eller personselskabet. Ved at drive virksomheden på denne måde, vil 

kommandit- eller partnerselskabet fremstå som et ”stille personselskab” med administrator. Men det er 

fortsat personselskabet, som driver virksomheden.  

Praksis er ”… at domstole og Ligningsrådet lægger afgørende vægt på, om virksomheden reelt - i 

overensstemmelse med indgåede aftaler - drives af kommanditselskabet. Såfremt dette er tilfældet 

godkendes sidstnævnte som rette indkomstmodtager”185. Dette betyder, at der ud fra en konkret 

realitetsbedømmelse skal vurderes, hvorvidt virksomheden reelt drives af kommandit- eller partnerselskabet 

eller af repræsentanten. Det følger af Højesteretsdom SKM 2001.12.HR186, at et personselskab ikke bliver 

anerkendt som rette indkomstmodtager hvis personselskabet ikke har ét eller flere af følgende i forbindelse 

med udførelsen af driften af virksomheden: 

 Indgået aftaler med kunderne mod vederlag 

 Udstedt fakturaer 

 Lejet lokaler  

 Ejet aktiver 

 Hæfter for gælden af det udførte arbejde 

Konsekvensen af, at repræsentanten bliver vurderet til at være rette indkomstmodtager, er, at overskuddet 

fra repræsentantens drift anses for maskeret udlodning til personselskabet, idet personselskabet ikke er 

berettiget til denne indtægt. Det er derfor vigtigt, at der ved anvendelse af en repræsentant i en kommandit- 

eller partnerselskabskonstruktion ikke er mulighed for at anse denne som rette indkomstmodtager af 

virksomhedens drift. Virksomheden må således ikke både formelt udadtil anses for at blive accepteret af 

repræsentanten, samtidig med at det reelt også kun er repræsentanten, som også driver virksomheden.      

6.7 Løbende udbetaling og løn 
For selskabsdeltagere, der er berettiget til en vis overskudsandel, kan der opstå interesse og behov for, at 

der løbende kan modtages udbetaling fra kommandit- eller partnerselskabet. I den forbindelse kan der opstå 

problemer i henhold til, hvordan denne udbetaling civil- og skatteretligt skal behandles. Det, at 

partnerselskaber er omfattet af SEL, betyder, at der selskabsretligt er forskel i behandlingen af løbende 

udbetalinger fra personselskabet. Skatteretligt er der derimod overensstemmelse. Såfremt udbetalingen ikke 

                                                           
185 SKM 2006.732.SR, hvor der yderligere henvises til SKM 2006.69.ØLR, SKM 2002.49.LR og SKM 2001.12.HR. 
186 Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom af 13. december 1999, 5. afdeling, B-2161-97. 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=386677
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=149083
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=107006
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er et udtryk for et særskilt vederlag, som følge af aktiver stillet til rådighed for personselskabet, vil 

udbetalingen være løn eller aconto udbytte. Arbejdsløn vil som udgangspunkt ikke skatteretligt kunne 

kvalificeres som løn, men i stedet blive kvalificeret som en (yderligere) overskudsandel. Forståelsen for denne 

betragtning tager udgangspunkt i flere forhold, som vil blive gennemgået nedenfor.  

Personselskaber anses generelt for at være selvstændig erhvervsdrivende, hvor selskabsdeltageren ikke kun 

stiller sin arbejdskraft til rådighed, men hvor selskabsdeltageren også modtager vederlag for sin 

arbejdsindsats, forrentning af indskud og restoverskud. Selskabsdeltagerne bliver derfor ikke betragtet som 

almindelige lønmodtagere, hvorfor deres løn skatteretlig opkvalificeres til at være en del af overskuddet187.  

Lønindkomst bevarer således ikke sin skattemæssige kvalifikation ved selvstændig erhvervsvirksomhed, 

eftersom ”selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en 

virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå et overskud188. Selskabsdeltagerne i en 

selvstændig erhvervsvirksomhed kan som udgangspunkt ikke få løn, der beskattes som A-indkomst, da 

selskabsdeltagerne anses for at være selvstændige erhvervsdrivende. Det følger af LSRM 1963.90.LSR, at en 

interessent var selvstændig erhvervsdrivende, og interessentskabets overskud og udbetalt løn blev betragtet 

som erhvervsmæssig indkomst. Det kan derfor konkluderes, at selskabsdeltagere i personselskaber driver 

selvstændig erhvervsvirksomhed, hvorfor lønudbetalinger skal anses for at være erhvervsindkomst189. 

Lønudbetalingen får derved karakter af B-indkomst, og der skal således ikke svares A-skat heraf190.  

Det følger endvidere af SKM 2011.155.SR, at oparbejdede lønudbetalinger anses for at være andel i 

overskudsandelen, hvorfor udbetalte lønninger fratrækkes overskudsandelen. I det tilfælde hvor der er 

udbetalt mere i løn, end hvad der kan indeholdes i overskudsandelen, skal der ske tilbagebetaling af det for 

meget udbetalte beløb. Modsat kunne det i SKM 2012.42.SR ikke bekræftes, at lønudbetalinger til en partner, 

som indirekte ejede personselskabet, skulle beskattes som lønindkomst191, men det blev dog bekræftet, at 

                                                           
187 Der er i ældre afgørelser taget stilling til, hvorvidt selskabsdeltagere i personselskaber generelt kan anses for 
lønmodtagere i skattemæssig forstand, herunder at kunne opnå ret til lønmodtagerfradrag. I LM 2011, side 193-205 
behandles emnet, herunder refereres afgørelser tilbage fra 1961, hvortil der henvises. Afgørelserne fastslår, at deltagere 
i personselskaber ikke kan blive betragtet som lønmodtagere (heller ikke i det tilfælde at en selskabsdeltager ejer 1/12), 
men der kan dog undtagelsesvist foreligge mulighed for lønudbetaling, såfremt en deltagers ejerandel er meget lille, og 
hvor deltagerens indflydelse på beslutninger i personselskabet ikke afviger fra andre ansattes. Vi har ikke fundet forhold, 
som afviger fra denne vurdering, hvorfor vi er enige heri. Forholdet er endvidere blevet bekræftet i FSR 2005, side 35. 
188 DJV C.C.1.2.1, afsnit Regel 
189 DJV C.C.1.1.1, afsnit Interessenter, kommanditister mv. og RT 8 2012, side 4-5 
190 FSR 2005, side 35 og UK 2 2012, side 5 
191 Med udgangspunkt i SKM 2012.42.SR, og i afhandlingen øvrig anvendt litteratur, har vi ikke fundet tilfredsstillende 
retsgrundlag for, at en fysisk person skatteretligt kan modtage løn, når personen ejer kapitalselskabet, der er 
kommanditist. Det bekræftes endvidere i UK 2 2012, at aftalefriheden har visse begrænsninger i skattemæssig 
henseende, når der er tale om fysiske personer, som yder arbejde i et P/S, men hvor hans kapitalselskab er 
kommanditist. Der henvises i denne forbindelse yderligere til SKM2011.115.SR og FSR 2005, side 35. 
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løbende vederlæggelse skulle beskattes som overskud. Tilsvarende følger det af bindende svar fra 

Skatterådet SKM 2013.685.SR, at aconto fakturering af partnerselskabets overskudsandel til 

selskabsdeltagerne kan foretages uden skattemæssige konsekvenser. Der kan derved uden skattemæssige 

konsekvenser foretages hævning på den enkelte selskabsdeltagers mellemregningskonto. Hævning på 

mellemregningskontoen vil blive betragtet som en aconto overskudsandel, der beskattes hos selskabs-

deltageren, uanset om overskuddet udloddes løbende i takt med indkomsterhvervelsen eller først på et 

senere tidspunkt192.  

Det kan med baggrund i ovenstående konkluderes, at lønudbetalinger og aconto udbetalinger skatteretligt 

anses for erhvervsindkomst og betragtes som andel i overskuddet i personselskabet. Der er skatteretligt ikke 

tale om hverken lønindkomst eller lån men om en overskudsandel, hvilket begrænser arten af udbetalinger 

til selskabsdeltagerne. For partnerselskabet vil der selskabsretligt være tale om løn, når selskabsdeltageren 

yder en arbejdsindsats, eller være tale om en aconto udlodning, hvis der på generalforsamlingen er truffet 

beslutning herom, men skatteretlig vil alt blive klassificeret som overskudsandel.  

6.8 Lån omfattet af LL § 16E 
Idet der ikke skatteretligt er tale om lån i forbindelse med løbende udbetaling, da dette henholdsvis kan være 

løn eller aconto udbetaling, bemærkes det, at kommandit- og partnerselskaber ikke er omfattet af LL § 16E, 

som omhandler lån, der direkte eller indirekte er ydet til fysiske personer. Dette betyder dog ikke, at 

selskabsdeltagerne i personselskaber ikke kan blive omfattet af bestemmelsen på anden måde. 

Konsekvensen for at blive omfattet af LL § 16E er, at lånet bliver behandlet efter skattelovgivningens 

almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, da lånet bliver anset for regulering af 

selskabsdeltagernes kapitalkonti193. Lånet vil forsat eksistere i civilretlig forstand, hvor der er 

tilbagebetalingspligt. En tilbagebetaling af lånet vil ikke medføre mulighed for genoptagelse af beskatningen 

af lånet hos kommanditisterne, da lånet ikke anses for at eksistere skattemæssigt194. Der er i denne 

forbindelse forskel mellem kommandit- og partnerselskab på den selskabsretlige behandling af dette lån, 

som forsat eksisterer civilretligt. 

Eftersom kommandit- og partnerselskaber ikke er omfattet af SEL § 1 stk. 1 nr. 1 eller 2, vil disse 

personselskabsformer heller ikke være omfattet af LL § 16 E, men der kan være risiko for, at en komplementar 

eller en kommanditist kan blive omfattet uanset valg af personselskabsform. I henhold til de opstillede 

                                                           
192 Det fremgår ligeledes af det bindende svar, at det er uden betydning om aconto andelen effektueres via en 
fakturering.  
193 FSR 7 2012 og SKM2014.825.SKAT 
194 L 199, bemærkninger til § 1 nr. 2 til LL § 16E stk. 1, hvilket ligeledes bekræftes i RGD BR 2014, side 11. 
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scenarier A og B er komplementaren en juridisk person, som er omfattet af SEL § 1 stk. 1 nr. 1 eller 2. Det kan 

i denne forbindelse formodes, at kapitalselskabet eksempelvis yder lån til kommandit- eller partnerselskabet, 

hvor lånet ydes som følge af en presset likviditet eller for at give bedre anvendelse af ubrugte likvider i 

komplementarselskabet, der for eksempel kan stamme fra overskudsandel i personselskabet. Civilretligt er 

der ingen problemstilling i lånet fra komplementaren i scenarie A og B til kommandit- eller partnerselskabet, 

men skatteretligt opstår der et problem.  

Det følger af bindende svar SKM 2014.15.SR med henvisning til lovforarbejderne195, at ”Lånet til partner-

selskabet skal således skattemæssigt henføres til deltagerne i forhold til deres ejerandel i partnerselskabet. 

Beskatningen vil dermed afhænge af, om en eller flere af disse efter reglerne i ligningslovens § 2 skal anses 

for at have for at have bestemmende indflydelse i selskabet som yder lånet”196. 

Med udgangspunkt i scenarie A kan det konkluderes, at komplementaren ikke skal yde lån til kommandit- 

eller partnerselskabet, da dette vil resultere i beskatning direkte hos den fysiske person A1, da han har 

bestemmende indflydelse på kapitalselskabet, idet der ikke er andre selskabsdeltagere. Det bekræftes 

ligeledes i SKM2013.113.SR197, at lån ydet fra komplementaren til personselskabet skattemæssigt vil blive 

henført til deltageren i forhold til deres ejerandel198. Eftersom at kommanditisten A1 ejer kommandit- eller 

partnerselskabet 100%  og derved har bestemmende indflydelse, betyder det, at lånet henføres 100% til den 

fysiske person A1. Der kan opstilles følgende figur 6.8.1. herfor: 

 

Figur 6.8.1: Lån omfattet af LL § 16E 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
195 L 199, bilag 16 jf. SKM 2014.15.SR 
196 Se endvidere FSR 9 2012, hvor der ligeledes bekræftes den selskabsretlige og skatteretlige ulighed. 
197 Med henvisning til Skatteministeriets kommentar til LF L 199 om aktionærlån, bilag 16.  
198 Dette bekræftes endvidere af RGD BR 2014, side 7-9. 

A1 (fysisk person)  
Kommanditist 
ejerandel 100% 

A1 (fysisk person) 
ejerandel 100% 

Kapitalselskab 
Komplementar 

ejerandel 0% 

Personselskab (K/S eller P/S) 

Lån Lån henføres til ejerandel i K/S eller P/S 

Bestemmende indflydelse i selskabet, som yder lån 
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Som det følger af ovenstående figur 6.8.1, anses lånet fra kapitalselskabet (komplementar) til person-

selskabet for at være ydet direkte til A1. Hvis man udbygger eksemplet således, at flere personer er 

kommanditister, og derfor i stedet tager udgangspunkt i scenarie B, bliver konsekvensen, at både B1 og B2 

bliver skattepligtige af et, fra komplementarselskabet, ydet lån. Beskatning af hver deres andel af lånet 

afhænger af den bestemmende indflydelse, de hver især har i komplementarselskabet. Hvis B1 er underlagt 

bestemmende indflydelse via 100% ejerskab af komplementarselskabet, vil B1 blive beskattet 100% af lånet. 

Såfremt der er indgået aftale mellem B1 og B2 om at udøve fælles bestemmende indflydelse i komplementar-

selskabet, vil både B1 og B2 være underlagt LL § 16 E, hvorfor lånet vil blive fordelt 50/50 i henhold til deres 

ejerandel i personselskabet199.    

Såfremt lånet til personselskabet anses for at være et led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition200, er 

der ikke tale om et egentligt lån. Det antages her, at lånet ikke er led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition, hvorfor A1, B2 og B2 bliver omfattet af LL§ 16 E, hvilket betyder følgende: 

 Udbetalingen skal skatteretligt klassificeres som en hævning uden tilbagebetalingspligt, hvilket betyder, 

at udbetalingen beskattes som overskudsandel201. 

 Udbetalingen skal regnskabsmæssigt klassificeres som løn, såfremt kommanditisterne arbejder i 

personselskabet, men derimod som aconto overskudsandel / udbytte, såfremt kommanditisterne ikke 

arbejder i personselskabet.  

I henhold til de civilretlig forhold, foreligger der forsat et lån fra personselskabet til kommanditisterne. Dette 

lån er en civilretlig fordring, som personselskabet har mod kommanditisterne, men som skatteretligt ikke 

eksisterer. Personselskabet kan udlodde fordringen til kommanditisterne, hvorfor lånet stopper med at 

eksistere civilretligt. Skatteretligt har der fortsat aldrig eksisteret en fordring, men en hævning uden tilbage-

betalingspligt202. 

                                                           
199 Der er ved eksemplet taget udgangspunkt i SKM 2014.663.SR og de tilhørende bemærkninger og begrundelser samt 
henvisning til øvrige bindende svar.  
200 Det følger af SKM2014.825.SKAT, at en forretningsmæssig disposition er kendetegnet ved: ”…at selskabet løbende 
foretager dispositioner af denne karakter med uafhængige parter. Hvis der er tale om en enkeltstående disposition, som 
selskabet ikke tidligere har gennemført med uafhængige parter, må der foretages en konkret vurdering af, om selskabet 
ville foretage tilsvarende transaktioner med uafhængige parter...” 
201 Det følger af SKM2014.825.SKAT og RGD BR 2014, side 10-14, at der ved kapitalselskabet vil ske beskatning som løn 
eller udbytte. Eftersom af K/S’et og P/S’et ikke udgør et selvstændig skattesubjekt, kan der ikke ske beskatning som løn 
og udbytte, da det anses som andel i overskud. 
202 SKM 2014.825.SKAT, afsnit 4. SKATs opfattelse, situation 7 
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6.9 Forskelle mellem kommandit- og partnerselskab 

6.9.1 Offentliggørelse 

I scenarie A og B er der tale om et registreringspligtigt kommanditselskab203, hvilket betyder, at der bl.a. sker 

offentliggørelse af vedtægter. Som følge af de deklaratoriske regler kan selskabsdeltagerne undgå at 

indskrive ejerbrøken og fordelingsbrøken, samt komplementarens økonomiske og forvaltningsmæssige 

beføjelser i vedtægterne. Der kan derved opnås en begrænset offentliggørelse af kommanditselskabets 

forhold, herunder følsomme oplysninger, som selskabsdeltagerne ikke ønsker offentliggjort.    

Ejerbrøken vil i forbindelse med stiftelsen af partnerselskabet blive indskrevet i vedtægterne204, og der vil 

også i personselskabets stiftelsesdokumenter indskrives en fordeling af over- og underskud til 

komplementaren samt hans indflydelse af selskabets anliggender205. Det er således selskabsretligt gældende 

for et partnerselskab, at fordelingen af komplementarens overskudsandel, økonomiske og forvaltnings-

mæssige beføjelser bliver oplyst til Erhvervsstyrelsen og offentliggjort. For kommanditaktionærer i 

partnerselskaber vil der desuden ske offentliggørelse af ejerskab eller panteret fra 5% og op efter, hvilket i 

henhold til alle scenarier vil være gældende206.   

6.9.2 Ejeraftale 

I et tillæg til kommandit- eller partnerselskabets vedtægter kan der være udarbejdet en ejeraftale, som er en 

aftale mellem kommanditanpartshaverne eller -aktionærerne207. Ejeraftalen kan indeholde flere konkrete 

forhold, som typisk ikke vil stå i personselskabets vedtægter. En indgået ejeraftale i et kommanditselskab vil 

som udgangspunkt være bindende for ejerne efter de almindelige aftaleretlige regler, da der ikke er 

deciderede lovbestemmelser for ejeraftaler i kommanditselskaber. Det bekræftes bl.a. i SKM 2010.610.SR, 

at et kommanditselskab er aftalereguleret, og det fremgår, at ”overskud fordeles som deklaratorisk regel 

mellem kommanditisterne efter størrelsen af deres indskud. Da reglen er deklaratorisk kan den fraviges ved 

aftale, dvs. hvis der fremgår en anden fordelingsnøgle af kommanditselskabskontrakten, må denne lægges 

til grund - også ved den skattemæssige fordeling.” 208 

                                                           
203 Som det følger af afsnit 3.1.6. 
204 SEL § 27 samt NM & LHK 2014, side 386-387 
205 SEL § 360, stk. 1, nr. 3 
206 ERST E 2014 
207 SEL §, 5 nr. 6 definerer begrebet ejeraftale. Der er tale om et generelt begreb, hvorfor det må antages, at begrebet 
også vil have samme betydning for K/S’er. Der kan således anvendes den samme betegnelse ved begge personselskaber, 
selvom at K/S’er ikke er omfattet af SEL. 
208 Dette bekræftes ligeledes i SFH & JVK 2011, side 300 og KS 1928, side 178, hvor det fremgår, at ejeraftalen 
(interessentskabskontrakten) ofte vil skabe en bedre stilling hos kommanditisterne, såfremt intet andet er aftalt. 
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Ved anvendelse af et kommanditselskab må det formodes, at der skal udfærdiges en tilfredsstillende og 

omfattende ejeraftale, da dette vil modsvare partnerselskabets velkendte regelsæt (SEL), som er kendt fra 

kapitalselskaber. En omfattende ejeraftale vil skabe en betryggende sikkerhed for selskabsdeltagerne, hvilket 

vil kunne opveje partnerselskabets velkendte regelsæt209.   

Eftersom partnerselskabets vedtægter mv. bliver offentliggjort, vil der opstå et behov for begrænsning af 

personfølsomme oplysninger, hvorfor ejeraftalen også er attraktiv for kommanditaktionærer. Et 

partnerselskab er omfattet af SEL med de fornødne tilpasninger210, hvorfor der kan drages tvivl om, hvorvidt 

en indgået ejeraftale er gyldig for partnerselskabet eller kun indbyrdes for kommanditaktionærerne. Det 

fremgår af SEL § 5, stk. 1, nr. 6, at ejeraftaler ”regulerer ejer- og ledelsesforhold i selskabet, og som er indgået 

mellem kapitalejere”. Det følger endvidere af SEL § 82 at ”ejeraftaler ikke er bindende for kapitalselskabet og 

de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen”, hvilket betyder, at SEL kun regulerer selskabsretlige 

forhold mellem kommanditaktionærerne og partnerselskabet, men ikke civilretlige forhold for 

kommanditaktionærernes indbyrdes forhold. Ejeraftalen er således fortsat gældende (bindende) efter de 

almindelige civilretlige regler, men selve partnerselskabet kan ikke blive bundet af aftalen – ejeraftalen er 

derfor umiddelbart ugyldig for partnerselskabet. Kommanditaktionærerne kan derfor vælge i deres 

indbyrdes forhold at aftale, at ejeraftalen skal have forrang fremfor bl.a. partnerselskabets vedtægter, hvor 

en eventuel overtrædelse alene vil have aftaleretlige konsekvenser (misligholdelse)211.  

Det kan dog diskuteres, hvorvidt de fornødne tilpasninger i SEL § 358 spiller ind på spørgsmålet om ejeraftaler 

i et partnerselskab. Det fremgår af UfR 1996.1550 H, at ejeraftaler under visse omstændigheder kan få 

virkning for selskabet og dets beslutninger, såfremt samtlige selskabsdeltagere er omfattet af ejeraftalen. I 

den pågældende sag var alle ejere part i aftalen, og ejeraftalen ansås således for gældende, hvorfor den 

påvirkede selve gyldigheden af selskabets beslutninger212. Dette bekræftes endvidere af Søren F. Hansens 

udtalelser213, hvor det fremhæves, at der er usikkerhed om, hvilke betingelser, som skal være gældende før, 

at en ejeraftale vil blive tillagt selskabsretlig betydning.  

Det er ikke alle ejere, som behøver at være part i en ejeraftale, før end den er gældende for selskabet. Såfremt 

en ejeraftale tiltrædes af mange eller flere store kapitalejere, kan ejeraftalen godt blive gældende for 

                                                           
209 Forholdet bekræftes endvidere af CF & NM 2012, side 268. 
210 SEL § 358 
211  Forholdet kan udledes af ERST 2010-2, side 3 og dette underbygges endvidere i RR 12 2009, side 44-45, JB m.fl. 2012, 
side 41 samt LF L 170, bemærkninger til § 82, hvor der med henvisning til, at udvalget til ØEM 2008 foreslår, at: ” … 
aftaler ikke er selskabsretligt bindende for selskabet og de beslutninger, der træffes på kapitalselskabets general-
forsamling”. 
212 ØEM 2008, side 280 
213 NTS 2012:1, side 32-33 
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personselskabet. Det er dog under den forudsætning, at mange eller flere af de store kommanditaktionærer 

har så stor magt (set i forhold til stemmer på generalforsamlingen), at de vil være i stand til at ”kontrollere” 

generalforsamlingens beslutninger214. Selvom foranstående lægger op til, at ejeraftaler godt kan få 

indvirkning på partnerselskabet, vil der på visse områder være præceptive regler, som gør, at 

partnerselskabet ”… som sådant ikke kan blive bundet af en ejeraftale, og at selskabet derfor heller ikke kan 

være part i en ejeraftale”215. 

Der foreligger således en vis usikkerhed om, i hvilket omfang en ejeraftale vil opnå gyldighed overfor 

selskabsretlige beslutninger i et partnerselskab. Ejeraftalen indgås ofte med størstedelen af ejerne i 

partnerselskabet, mens selve indholdet af aftalen ikke klart kan generaliseres men vil variere fra selskab til 

selskab. Man skal derfor have for øje, at der ved udarbejdelse af en ejeraftale i et partnerselskab ikke må 

være indhold i strid med SEL eller selskabets vedtægter, da dette må forventes at blive underkendt i 

selskabsretlig henseende. Dog vil forholdet fortsat være gældende for aftalens parter i civilretlig henseende 

og vil dermed være et privat anliggende216.  

Partnerselskabets vedtægter skal bl.a. indeholde oplysninger om selskabskapitalens størrelse, antallet af 

kapitalandele samt disses pålydende værdi og rettigheder. Eftersom at ejeraftalen ikke må være i strid med 

selskabets vedtægter, kan man selskabsretligt ikke aftale en anden fordeling af ejerandele, rettigheder, 

kapitalklasser mv. end registreret i vedtægterne. Dette betyder, at partnerselskabets ledelse og 

generalforsamling ikke må tillægge ejeraftalens indhold betydning, og det er derfor selskabets vedtægter og 

indhold, som er gældende for partnerselskabets ledelsesmedlemmer og generalforsamling217. Det følger af 

SEL § 127 stk. 1, at medlemmerne af ledelsen er forpligtet af vedtægterne og derved ikke indholdet af en 

ejeraftale.  

Det må således kunne udledes af ovenstående, at misligholdelse af en ejeraftale som udgangspunkt ikke får 

selskabsretlig betydning for et partnerselskab men alene aftaleretlig betydning for kommandit-

aktionærerne218, og at indholdet af en ejeraftale kun i visse tilfælde kan anses som gyldigt for 

partnerselskabet, såfremt det ikke er i strid med SEL eller vedtægterne, der som nævnt har forrang frem for 

                                                           
214 ØEM 2008, side 280-281 
215 ØEM 2008, side 281, hvilket også bekræftes i NTS 2012:1, side 32-33. 
216 I det retlige hierarki er det er SEL, som har forrang, dernæst er det vedtægterne og til sidst ejeraftalen iht. ØEM 2008, 
side 281. Dette følger endvidere af ERST 2010-2, side 6, NTS 2012:1, side 38 og LF L 170, bemærkninger til § 82. 
217 JB m.fl. 2012, side 42 og NTS 2012:1, side 37-39 med henvisning til bl.a. SEL fra 1973, ØEM 2008 mv., hvilket vurderes 
at være relevante kilder.  
218 ØEM, side 282 
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ejeraftalerne. Det kan derfor konkluderes, at følgende eksempler ikke kan indgå i en ejeraftale for scenarie 

A-C: 

 Ugyldiggøre kommanditaktionærenes stemmeret, som er blevet tildelt i forbindelse med stiftelse jf. SEL 

§ 46 stk. 1. 

 Udlodde af udbytte til ikke-kommanditaktionærer, jf. SEL § 179 nr. 1 modsætningsvis. 

 Foretage kapitalforhøjelse uden om generalforsamlingen jf. SEL § 154 stk. 1 modsætningsvis. 

 Udarbejde vedtægter, som ikke indeholder komplementarens økonomiske og forvaltningsmæssige 

forhold jf. SEL § 360 nr. 3 modsætningsvis. 

6.9.3 Aflønning af ledelsesmedlemmer 

Selskabsretligt er der intet til hinder for, at der kan foretages lønudbetaling til arbejdende selskabsdeltagere. 

Dette gælder både for kommandit- og partnerselskaber219. Det følger dog af SEL § 138, at aflønning til 

ledelsesmedlemmer ikke må overstige, hvad der er sædvanlig for erhvervets art og arbejdets omfang, og 

desuden skal der tages hensyn til selskabets økonomiske stilling. Dette sætter en begrænsning for det 

selskabsretlige niveau i relation til partnerselskabets aflønning af ledelsesmedlemmerne, mens 

kommanditselskabet ikke er underlagt denne begrænsning. 

6.9.4 Løbende udbetaling og lån 

Som angivet i den skatteretlige gennemgang i afsnit 6.7 er der forskel på den selskabsretlige behandling af 

løbende udbetaling fra kommandit- og partnerselskabet, hvor den løbende udbetaling til 

kommanditanpartshavere og –aktionærer vil udgøre løn, udbytte eller lån.  

Selskabsretligt foreligger der forhold for partnerselskabet, som giver visse begrænsninger for 

kommanditaktionærerne. Såfremt der udbetales et aconto beløb til kommanditaktionærerne, som ikke 

udfører arbejde, vil det skulle ses som et lån i selskabsretlig forstand, hvor aktionærerne endnu ikke har 

erhvervet ret til udbetalingen via overskudsandelen. Partnerselskabet har således ydet lån, som senere helt 

eller delvis vil blive modregnet i forbindelse med udlodning af overskudsandel. Dette medfører, at der ikke 

selskabsretligt kan foretages hævning på den enkelte selskabsdeltagers mellemregningskonto uden 

konsekvenser. Dette kan bl.a. illustreres figur 6.9.4.1 med udgangspunkt i scenarie B: 

                                                           
219 RGD 6 2009    
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Figur 6.9.4.1: Løbende udbetaling og lån 
Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i tabel 6.3.3  

Partnerselskabet vil i forbindelse med aconto udbetalingen til B1 være omfattet af SEL § 210, hvor der ikke 

må lånes midler til kapitalejere (kommanditaktionærer) og ledelse220. Der er i ovenstående eksempel blevet 

udbetalt t.kr. 30 til B1, hvor der ikke foreligger en arbejdsindsats bag, hvorfor det selskabsretligt vil blive 

kvalificeret som lån til kapitalejere. Det følger af SEL § 212, at der alligevel kan ydes direkte eller indirekte 

lån, såfremt det er som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Dog vurderes det, at aconto 

udbetalinger ikke vil være en sædvanlig forretningsmæssig disposition, da selskabet ikke foretager denne 

disposition med samme vilkår omkring betalingsbetingelser, kreditvurdering, sikkerhedsstillelse mv. mellem 

uafhængige parter, og det ønsker partnerselskabet ikke at foretage over for en tredjemand221. Den 

selskabsretlige konsekvens af, at der foreligger et ulovligt aktionærlån er, at der skal ske tilbagebetaling af 

beløbet tillagt en årlig rente jf. SEL § 194 stk. 1.   

Der foreligger ingen selskabsretlige problemstillinger for lønudbetalingen til B2, hvor lønudbetalingen 

skatteretligt anses for at være andel i overskuddet. Det fremgår, at B2 har en tilgodehavende restudbetaling 

af overskudsandelen på kr. 12.500.  Det fremgår, at B1 skatteretligt har modtaget kr. 25.500 for meget i 

overskudsandel, hvorfor der foreligger tilbagebetalingspligt, da aconto udbetaling skatteretligt også anses 

for at være andel i overskuddet.  

                                                           
220 FSR 9 2012 og RR 1 2013 
221 Det fremgår endvidere af LF L 170 i bemærkninger til § 212 at ”Begrebet ’sædvanlige forretningsmæssige 

dispositioner’ er et fleksibelt og dynamisk begreb, der vil kunne ændre sig over tid”. Vi har ikke fundet grundlag for, at 
der foreligger antagelse om, at acontoudbetaling i et P/S er en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Dette 
bekræftes også i RR 1 2013. 

B1 (fysisk person)  
Kommanditist 
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(arbejder) 

B1 (fysisk person) 
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Aconto (lån) 30.000 

Arbejder ikke 
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Kommanditist 
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(arbejder ikke) 

Løn: 30.000 
Arbejder 

Overskudsandel efter 
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Løn udbetalt: 30.000 
 
Restudbetalt: 12.500 
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Det er vigtigt at bemærke i forbindelse med SEL § 210, at aconto udbetalingerne til B1 kun er omfattet af 

denne paragraf, såfremt der ikke foreligger en positiv mellemregningskonto. Hvis der ved udbetaling 

foreligger en gæld i partnerselskabet til kommanditaktionæren, vil den løbende aconto udbetaling blive anset 

som løbende afdrag på gælden til aktionæren (B1). Derfor må det være en fordel i forbindelse med et 

partnerselskab, hvor der løbende skal udbetales aconto udbetaling, at selskabsdeltageren indbetaler et beløb 

svarende til forventede aconto udbetalinger det kommende år. Hvad angår kommanditselskabet vil en 

aconto udbetaling til en kommanditanpartshaver, som ikke udfører arbejde, selskabsretligt ikke anses som 

et ulovligt lån efter SEL § 210, idet kommanditselskabet ikke er omfattet af SEL. Dette betyder, at 

udbetalingen ikke vil få samme konsekvenser i kommanditselskabet.   

Når der sker udbetaling til en kommanditaktionær, som ikke udfører arbejde, vil der ikke ske overholdelse af 

SEL § 179 stk. 1. Dette gælder endvidere alle de områder, hvor selskabet overdrager penge eller øvrige aktiver 

til kapitalejerne, uden at der foreligger nogen form for modydelse222. Det følger af SEL § 179 stk. 1, at 

udbetaling til kommanditaktionærerne kun kan finde sted via vedtaget udbytte eller udlodning i forbindelse 

med kapitalnedsættelse. Dette betyder samtidig, at udbetaling af partnerselskabets midler kun kan ske ved 

at overholde de gældende selskabsretlige regler i SEL § 180-183223. For at undgå at blive omfattet af SEL § 

210 vedrørende ulovligt lån, er der ligeledes mulighed for at foretage udlodning af ordinært eller 

ekstraordinært udbytte til de kommanditaktionærer, som ikke arbejder. Dette vil i henhold til ovenstående 

eksempel betyde, at både B1 og B2 skal modtage udbytte, da de hver besidder ejerandel på 50%. Alt afhængig 

af om der i partnerselskabet i scenarie B er valgt forskellige kapitalklasser, vil det være muligt kun at udlodde 

i én kapitalklasse. For at undgå situationen, som er illustreret i ovenstående figur 6.9.4.1, vil være omfattet 

af SEL § 210, er det i vedtægterne muligt at opdele selskabskapitalen i henholdsvis A-aktier og B-aktier, hvor 

der udloddes udbytte på t.kr. 30 i kapitalklassen B (B1)224. Der vil således ikke være tale om et ulovligt lån, 

men i stedet et udbytte i selskabsretlig forstand, så længe der sker overholdelse af SEL §§ 180-183. Det kan 

derved udledes, at der er flere selskabsretlige administrationskrav for acontoudbetaling til selskabsdeltagere, 

som ikke udfører arbejde i et partnerselskab.  

I forbindelse med kapitalindskuddet skal der således tages stilling til, hvorvidt opdeling i kapitalklasser er 

nødvendigt. En eventuel opdeling af selskabskapitalen i kapitalklasser har betydning for fleksibiliteten af 

fremtidige løbende udbetalinger fra partnerselskabet, da enhver udbetaling bliver omfattet af selskabslovens 

                                                           
222 ØEM 2008, side 986 
223 Det fremgår ligeledes af RR 4 1996, side 30, at P/S’er er omfattet af de almindelige regler i SEL vedrørende 
udbytteudlodning. Der kan således kun ske udbetaling af udbytte på baggrund af det senest godkendte årsregnskab, 
som er vedtaget på den ordinære generalforsamling og efter indstilling fra bestyrelsen.  
224 SFH & JVK 2011 nr. 2, side 53-54 og Tfs 2009, 358, side 1765 
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bestemmelser. Såfremt der senere skal foretages en ændring i kapitalklasserne, er det vigtigt at være 

opmærksom på, at det kan få skattemæssige konsekvenser. I praksis kan væsentlige vedtægtsændringer blive 

sidestillet med overdragelse af aktier, herunder delsalg og -køb225.    

Det bemærkes i forbindelse med udbytte, at der er tale om et selskabsretligt begreb, som ikke finder 

anvendelse for kommanditselskaber, der ikke er underlagt SEL. Begrebet kan dog anvendes, hvis 

selskabsdeltagerne i ejeraftalen for kommanditselskabet positivt vælger at ville følge reglerne i SEL226.  

6.9.5 Udbytteskævdeling 

I forbindelse med skævdeling af udbytte skal der i denne forbindelse forstås, at der foretages en udlodning 

til kommanditistanpartshaverne eller –aktionærerne, som ikke er i overensstemmelse med ejerandelen med 

tilhørende rettigheder ifølge personselskabets vedtægter, men fordelingen sker som angivet i ejeraftalen. 

For et kommanditselskab foreligger der ingen problemer i denne forbindelse, mens der ved et partnerselskab 

foreligger forhold i SEL, som giver anledning til gennemgang. I forbindelse med gennemgang tages der 

udgangspunkt i scenarie C jf. nedenstående figur 6.10.5.1 vedrørende udbytteskævdeling, hvor den samlede 

udbyttebetaling i eksemplet udgør t.kr. 20, og der er ingen kapitalklasser: 

 

Figur 6.9.5.1: Udbytteskævdeling 
Kilde: Egen tilvirkning 

Det følger af ovenstående eksempel, at der trods skævdelt ejerbrøk kan foreligge et ønske i ejeraftalen om, 

at der skal ske ligedeling af det selskabsretlige udbytte bl.a. med begrundelse i, at der skatteretligt skal 

foreligge ligedeling af overskud med forretningsmæssig begrundelse. Retsgrundlaget for den selskabsretlige 

skævdeling på t.kr. 8 kan ikke klart og kort præciseres. Det følger af SKM 2007.524.VLR, at der skatteretligt 

                                                           
225 TfS 2009.358. Delsalg og –køb er behandlet i særskilt afsnit. 
226 RR 4 2013, side 46 
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18.200 

Udbytte jf. ejeraftale: 
10.000 
Skævfordeling: -8.200 

 

C3 (fysisk person)  
Kommanditist 
ejerandel 91% 
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accepteres en skævdeling af udbytte. Både Trine Bonde Jensen227 og Martin Christian Kruhl228 er enige i, at 

ejerne selskabsretlig har en ret og ikke en pligt til at modtage udbytte, hvorfra ejerne kan fragive sig retten 

til denne pligt på generalforsamlingen, og derved foretages en skævdeling i forhold det angivne i selskabets 

vedtægter. Ejeren, som har fået nedsat sit udbytte (C3), har således på generalforsamlingen samtykket i en 

skævdeling ved at fragive sig retten på 45% (t.kr. 8) af det udbytte han ellers var berettiget til ifølge 

vedtægterne. Baggrunden for at fragive sig retten til udbytte fremgår af den bagvedliggende ejeraftale. Dette 

betyder også, at såfremt C3 alligevel ikke på generalforsamlingen fragiver sig retten på det i ejeraftalen aftale 

beløb, sker der intet selskabsretligt. Der er alene tale om et civilretligt problem, hvilket også betyder, at 

bestyrelsen/direktionen ikke vil ifalde erstatningsansvar. Der kan kun foreligge tilbagebetalingspligt for det 

skævfordelte beløb, såfremt partnerselskabet udbetaler det uden en generalforsamling, hvor der foreligger 

samtykke fra ejerne. Hvad angår retten til udbytte, som er blevet fravalgt på generalforsamlingen, så kan den 

ifølge forfatterne overdrages til tredjemand ved salg, pantsætning eller gave.  

Modsætningsvis fremgår det positivt af SEL § 1 stk. 2, at ”Kapitalejerne har ret til andel i kapitalselskabets 

overskud i forhold til deres ejerandel, medmindre andet er fastsat i selskabets vedtægter, hvor det i LF L 170 

fremgår, at ”udbytte skal udloddes forholdsmæssigt i forhold til størrelsen af den enkelte selskabsdeltagers 

kapitalandel, bortset fra de tilfælde, hvor der i vedtægterne er indsat bestemmelse om, at visse aktieklasser 

(kapitalklassen) er tillagt forlods ret til udbytte”. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at SKM 

2007.524.VLR ikke tog stilling til den selskabsretlige behandling, samt at ”en ejeraftale indgået mellem 

selskabsdeltagerne anses ikke for bindende for selskabet, og selskabet har både ret og pligt til at udlodde 

udbytte i henhold til forsvarligt kapitalberedskab”. Ligeledes fremgår det af ØEM 2008, s. 281 at ”bestyrelsen 

skal foreslå eller tiltræde størrelsen af udbytte og her vil en ejeraftale således ikke betyde, at bestyrelsen er 

forpligtet til at udlodde et udbytte af en vis størrelse”.  

Der kan med baggrund i ovenstående således ikke findes tilfredsstillende retsgrundlag for, at der kan 

foretages en selskabsretlig skævdeling for et partnerselskab, uden at det fremgår af kapitalklasserne. 

Tilsvarende bekræftes det, at en eventuel skævdeling er i strid med SEL §§ 1 og 82, hvilket betyder at § 194 

vil finde anvendelse vedrørende tilbagebetaling af ulovligt udbytte229. Partnerselskabet vil næppe gøre brug 

af denne bestemmelse, men det kan forventes, at en eventuel kurator vil. Det er dog enighed om blandt alle 

forfatterne, at der selskabsretligt kan fravælges retten til udbytte, men her stopper enigheden også. Det 

følger af Søren F. Hansen230, at der foreligger visse begrænsninger inden for afkald af udbytte. Den afgivne 

                                                           
227 RR 12 2009, side 46 
228 NTS 2013:3-2 og RR 1 2013, side 42 f. 
229 NTS 2012:1, side 48-49 og RR 6 2010, side 36 f. 
230 NTS 2012:1, side 48-49 
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ret på udbytte kan bl.a. ikke vælges at fordeles i henhold til omsætning mv., men at der fortsat skal ske 

fordeling heraf efter ejerandel, da det ellers vil falde uden for rammerne i SEL. Ligeledes foreligger der ikke 

retsgrundlag i GBL §29, § 27 og §24 stk. 2 til at tro, at en eventuel transport på det skævdelte udbytte kan 

udbetales i overensstemmelse med SEL.     

Modsætningsvis kan der for et kommanditselskab foretages en skævdeling i henhold til ejeraftale, da dette 

ikke er omfattet af SEL. Ligeledes må det bemærkes, at det ved etablering af et partnerselskab er vigtigt, at 

der etableres forskellige kapitalklasser indskrevet i vedtægterne med bl.a. forskellige udbytterettigheder231. 

Med udgangspunkt i ovenstående eksempel så vil der ikke foreligge selskabsretlige problemstillinger, såfremt 

det var angivet, at C2 og C3 har forskellig udbytteret. Dog vil dette også betyde, at der vil ske en offentlig-

gørelse af dette forhold.  

Skatteretligt vil der uanset usikkerhed omkring det selskabsretlige retsgrundlag for skævdeling af udbytte 

være tale om, at der skal kigges på, om der civilretligt er givet afkald på indkomsten inden retserhvervelsen232. 

Det vil betyde, at der trods intet selskabsretligt grundlag for en skævdeling, foreligger der et civilretligt 

retsgrundlag via ejeraftalen. C2 og C3 skal således skatteretligt beskattes på lige fod, såfremt der var tale om 

et kommanditselskab. Dette er bl.a. blevet bekræftet i SKM 2012.42.SR ”I et P/S – som i et K/S – fordeles 

overskud som deklaratorisk regel mellem partnerne efter størrelsen af deres indskud. Da reglen er 

deklaratorisk, kan den fraviges ved aftale, dvs. hvis der er aftalt en anden fordelingsnøgle mellem partnerne, 

må denne lægges til grund – også ved den skattemæssige fordeling”. 

  

                                                           
231 Ud over tidligere anvendte artikler af Søren F. Hansen, er også flere advokater enige i den selskabsretlige behandling, 
hvor ejeraftalen ikke er gyldig, og der skal foretages ændring i selskabets vedtægter, før at der er tale om selskabsretlig 
gyldighed jf. PLESNER 7 2009, MAAA 12 2009, KR TW DIAS og BL 3 2013. 
232 RR 12 2009, side 46 
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6.10 Delkonklusion på økonomiske forhold 
Omfanget af de økonomiske forhold er stort i forbindelse med vurdering af attraktiviteten for et kommandit- 

og partnerselskab. I henhold til den juridiske gennemgang og analytiske sammenligning kan der opstilles 

følgende tabel 6.10.1. med en oversigt over de økonomiske forhold: 

 Kommanditselskab Partnerselskab 

Muligheder  Skattemæssigt fradrag for afskrivninger efter ejerandel/brøk. 

 Skattemæssig fordeling af over- og underskud efter fordelingsbrøk, som indeholder 
bruttoindtægter- og udgifter. Fordelingen sker efter indholdet i ejeraftalen eller 
domstolenes anvisning. 

 Ingen civil- og skatteretligt krav om ejerandel (ejendomsret) for komplementar. 

 Civil- og skatteretligt muligt at anvende repræsentant ved aftaleindgåelse, som dog 
ikke må drive personselskabet.  

 Civilretligt muligt for selskabsdeltagerne at indgå ejeraftale, som reguleres deres 
indbyrdes forhold, som ikke offentliggøres. 

 Ingen civil- og skatteretlig krav om 
offentliggørelse af ejerbrøk, over- og 
underskudsfordeling og komplemen-
tarens indflydelse på selskabets 
anliggender. 

 Ingen civilretlig begrænsning for af-
lønning af ledelsesmedlemmer. 

 Ingen civilretlig regulering af løbende 
udbetalinger / løn.  

 Velkendt regulering (SEL) af selskabs-
forhold, som er kendt fra kapital-
selskaber. 
 

Begrænsninger  Skattemæssigt har kommanditisten begrænsninger i fradrag i forhold til indskud 
(fradragskonto). 

 Civil- og skatteretlig opfyldelse af komplementarens økonomiske beføjelse, som skal 
modsvare den ubegrænset hæftelse, hvilket typisk udgør overskudsandel. Der 
foreligger usikkerhed, hvad der skatteretlig accepteres.   

 Civil- og skatteretlig opfyldelse af komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser, 
som skal modsvare den ubegrænset hæftelse, hvilket typisk udgør vetoret ved større 
betydningsfulde beslutninger. 

 Civil- og skatteretlig skærpet bevisbyrde ved interessefællesskab. 

 Usikkerhed om udbetaling af særskilt vederlag / ikke mulighed for udbetaling af løn. 

 Lånet omfattet af LL §16 E vil skattemæssigt anses for hævet uden tilbagebetalings-
pligt.  

 Skattemæssige løbende udbetalinger / løn / aconto anses for overskudsandel og skal 
tilbagebetaling, hvis årets overskud er mindre end udbetalingen.  

 Ingen velkendt regulering af selskabs-
forhold, som er kendt fra kapital-
selskaber. 

 Der skal udfærdiges en omfattende 
ejeraftale, som regulerer kommandit-
selskabets og selskabsdeltagernes ind-
byrdes forhold. 

 Selskabsretlig krav om offentlig-
gørelse af vedtægter og stiftelses-
dokument, herunder offentliggørelse 
af ejerbrøk og over- og underskuds-
fordeling for komplementaren, samt 
hans indflydelse på selskabets anlig-
gender (SEL 360 stk. 1 nr. 3) (SEL § 27 
/ 360). 
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 Selskabsretlig aflønning til ledelses-
medlemmer må ikke overstige sæd-
vane for erhvervets art og arbejdets 
omfang (SEL 138). 

 Selskabsretlig ulovlig lån ved løbende 
udbetaling uden udførelse af arbejde 
(SEL § 210). 

 Selskabsretlig administration ifm. 
aconto udlodning af midler til ejere 
(SEL § 180-183). 

 Selskabsretlig skævdeling af udbytte 
kan kun forekomme efter opdeling i 
kapitalklasser (bl.a. SEL § 1 stk. 2, §82). 

Tabel 6.10.1: Delkonklusion på økonomiske forhold 
Kilde: Egen tilvirkning 

Med baggrund i de økonomiske forhold er det vores vurdering, at følgende forhold er væsentlige rationelle 

motiver i forbindelse med valget mellem kommandit- eller partnerselskabet: 

 Skattemæssige afskrivninger efter ejerbrøk og fordeling af over- og underskud efter fordelingsbrøk. 

 Skattemæssig løbende udbetaling, herunder lån til selskabsdeltagerne. 

 Ejeraftalens gyldighed og graden af aftalefrihed. 

 Graden af offentliggørelse. 

Den skatteretlige fordeling af afskrivninger samt over- og underskud vil ikke have afgørende betydning, 

eftersom personselskaberne skatteretligt behandles ens. Civilretligt foreligger der visse begrænsninger for 

partnerselskabet, da løbende udbetalinger under visse forudsætninger kan blive betragtet som ulovligt lån, 

idet der selskabs- og skatteretligt sker en skævvridning af behandlingen af løbende udbetalinger. For at undgå 

foranstående kræves der en skærpet opmærksomhed på området, hvilket ikke gør sig gældende for 

kommanditselskabet. Ejeraftalens indhold og gyldighed dækker bredt, da aftalen både regulerer 

selskabsdeltagernes indbyrdes forhold og kommanditselskabets forhold. Derimod kan ejeraftalen ikke gøres 

gyldig over for partnerselskabet, da aftalen alene regulerer selskabsdeltagernes indbyrdes forhold. SEL 

begrænser selskabsdeltagernes aftalefrihed i partnerselskabet, herunder øger graden af oplysninger der skal 

offentliggøres, hvilket ikke tilsvarende gælder i et kommanditselskab. Med baggrund i de behandlede forhold 

må det konkluderes, at kommanditselskabet generelt er mest attraktivt.  
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7 Kapitalforhold 

7.1 Komplementar 
En komplementars kapitalforhold er som udgangspunkt ikke af afgørende betydning for stiftelse af et 

personselskab, idet der ikke er et krav om kapitalindskud fra komplementaren. I henhold til scenarierne 

foreligger der ingen indskud fra komplementaren, som således ikke kommer til at blive medejer i kommandit- 

eller partnerselskabet.  

I forbindelse med stiftelse af et kommandit- eller partnerselskab er det vigtigt at se på, hvilke muligheder der 

er for organisering af personselskabet, da dette vil have indflydelse på kapitalbehovet. I scenarie A og B er 

der anvendt et kapitalselskab som komplementar, hvor der allerede er stiftet et kapitalselskab i scenarie B. 

Der er således ikke samme kapitalbehov ved stiftelse af kommandit- eller partnerselskab i scenarie B, da der 

anvendes et allerede eksisterende kapitalselskab kom komplementar. Modsætningsvis er der ingen 

yderligere kapitalkrav i scenarie C, da komplementaren er en fysisk person.   

Det er ikke ualmindeligt at anvende et kapitalselskab som komplementar233, hvor komplementaren reelt kun 

bliver stiftet og anvendt med det formål at begrænse hæftelsen i personselskabet. Et kapitalselskab kan via 

dets vedtægter angive formålet til at være komplementar i et personselskab234. Dette giver mulighed for at 

anvende et kapitalselskab som komplementar, men dog er det vigtigt at have for øje, at komplementaren vil 

blive omfattet af de selskabsretlige regler235. Der foreligger ingen skattemæssig effekt ved selve stiftelsen af 

et kapitalselskab som komplementar, da stifterne ikke opnår fradragsret for indskuddet i det nystiftede 

kapitalselskab, eftersom der blot er tale om en almindelig formueplacering236, og desuden bliver 

kapitalselskabet et selvstændigt skattesubjekt. 

I alle scenarier er det forudsat, at komplementaren ikke har ejerandel i kommandit- eller partnerselskabet, 

idet komplementaren ved stiftelsen ikke har foretaget indskud. I tilfælde af at der på sigt ønskes at blive 

foretaget en forhøjelse eller nedsættelse af selskabskapitalen i personselskabet, skal man være opmærksom 

på, hvordan kapitalændringen foretages. Såfremt det ikke skal have skattemæssige konsekvenser for 

selskabsdeltagerne, er det vigtigt, at ejerforholdene ikke ændres indbyrdes imellem dem, hvilket betyder, at 

såfremt komplementaren oprindeligt ikke har ejerandel, skal han heller ikke have ejerandel i forbindelse med 

en kapitalforhøjelse og –nedsættelse, da dette vil betyde ændring i ejerbrøken237.  

                                                           
233 NM & LHK 2014, side 174 
234 SFH & JVK 2011 nr. 2, side 94 
235 SEL § 1 stk. 1 
236 AM m.fl. 2013, side 815. 
237 LM 2011, side 100-101 
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7.1.1 Valg af kapitalselskab 

For at opnå begrænset hæftelse for komplementaren kan man indsætte et kapitalselskab. Valget af kapital-

selskab som komplementar i scenarie A kan med fordel være et anpartsselskab238 eller iværksætterselskab239, 

da dette vil begrænse kapitalbehovet og indskuddet i forhold til et aktieselskab240. Iværksætterselskabet er i 

forbindelse med ændring i SEL i 2013 blevet indført som en variant af anpartsselskabet. Det skal hermed 

understreges, at der ikke er tale om en ny selskabsform, men blot en ny variant af det traditionelle 

anpartsselskab men med begrænset hæftelse og minimum indskud241.  

Et anpartsselskab kan kun stiftes, såfremt selskabskapitalen tegnes og indbetales på mindst t.kr. 50242, men 

hvis man ikke har t.kr. 50 i kontanter, er det muligt, at en del af indbetalingen foretages som 

apportindskud243. Iværksætterselskabet skal derimod stiftes med en kapital på mindst kr. 1 og højst kr. 

49.999, hvilket skal indskydes kontant i danske kroner eller i euro244. Dette betyder samtidig, at der ved 

stiftelse af et iværksætterselskab ikke må være en egenkapital på t.kr. 50, da det ellers vil blive nægtet 

registrering245. Reglen om delvis indbetaling af selskabskapitalen i SEL § 33 finder ikke anvendelse på 

iværksætterselskaber, idet SEL § 33 kræver en minimumsindbetaling på t.kr. 50.  

Ud over kapitalkrav er der også en særlig regulering vedrørende iværksætterselskabet, hvor der bl.a. årligt 

skal der henlægges mindst 25% af selskabets overskud til en bunden reserve for opbygning af 

kapitalgrundlaget i selskabet. Denne henlæggelse skal foretages, indtil den bundne reserve sammen med 

selskabskapitalen udgør t.kr. 50246. Før niveauet på t.kr. 50 er nået, kan der ikke udloddes udbytte247.Når 

selskabskapitalen og reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag udgør mindst t.kr. 50 kan 

generalforsamlingen, med det stemmeflertal der kræves til en vedtægtsændring248, beslutte, at der skal ske 

omregistrering fra iværksætterselskab til anpartsselskab249. Trods at et kapitalselskab som komplementar vil 

                                                           
238 Defineret i SEL § 5, stk. 1, nr. 2 som værende ”et kapitalselskab hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på 
anparter. Anpartsselskaber kan ikke udbyde deres kapitalandele til offentligheden, jf. §1, stk. 3. Kapitalejerne hæfter 
alene med deres indskud i selskabet”. Det følger af SEL § 4 stk. 2, at selskabskapitalen udgør mindst t.kr. 80. 
239 Defineret i L 616, som værende ”et anpartsselskab … der ikke har en registreret selskabskapital på mindst 50.000 kr., 
og som opfylder betingelserne i § 357 a”. 
240 Af SEL § 4 stk. 2 fremgår, at selskabskapitalen udgør mindst t.kr. 500. 
241 Erhvervs- og Vækstministeriet, Høringsnotat ad L152 – Forslag til ændring af selskabsloven, den 26/02/13, side 13 
242 SEL § 33, stk. 1, samt følger det af SEL § 40 stk. 2, at der ikke kan ske registrering, før kapitalen udgør t.kr. 50. 
243 SEL § 33, stk. 1 og SEL § 35 
244 Lov nr. 616 af 12/06/2013, Kapitel 20 a, § 357 a stk. 2 og ERST 2014, side 11 
245 ERST 2014, side 12 
246 Lov nr. 616 af 12/06/2013, Kapitel 20 a, § 357 b, stk. 1 
247 Lov nr. 616 af 12/06/2013, Kapitel 20 a, § 357 b, stk. 2 
248 Kravene til vedtægtsændring i SEL § 106, stk. 1  
249 Lov nr. 616 af 12/06/2013, Kapitel 20 a, § 357 c, stk. 1 
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være underlagt selskabsretlig regulering, må det vurderes at forholdet omkring hæftelsens begrænsning vil 

overskygge dette.   

7.2 Kommanditist 
Kommanditistens kapitalforhold ved stiftelse af et kommandit- eller partnerselskab har umiddelbart en 

større betydning end kapitalforholdet for komplementaren. Dette skyldes, at det som hovedregel er 

kommanditisten, som vil tegne anparter eller aktier (dette er tilfældet i scenarierne). Kapitalbehovets 

størrelse vil foruden valg af personselskabsform også afhænge af antallet af kommanditister, 

selskabskapitalens størrelse og arten af indskuddet, herunder hvorvidt der er tale om kontant indskud eller 

apportindskud. I et kommanditselskab vil det som følge af aftalefriheden være muligt, med baggrund i 

selskabsdeltagernes ønsker og behov, at angive størrelsen af selskabskapitalen/kapitalindskuddet, hvorimod 

partnerselskabet er forpligtet til at følge reglerne i SEL, for så vidt angår størrelsen af selskabskapitalen m.fl.   

7.3 Forskelle mellem kommandit- og partnerselskab 

7.3.1 Kapitalindskud  

Størrelsen på det kapitalindskud, som skal indbetales ved stiftelse, kan i visse tilfælde være en begrænsning 

for selskabsdeltagerne. Der foreligger ikke et civilretligt krav til størrelsen eller arten af det kapitalindskud, 

der skal indskydes i kommanditselskabet (eller selskabskapitalens størrelse i det hele taget), hvilket giver 

mulighed for aftalefrihed mellem kommandianpartshaverne. Modsætningsvis gælder der et selskabsretligt 

minimumskrav på t.kr. 500250 ved et partnerselskab, hvoraf minimum 25% skal indbetales ved stiftelsen. Den 

selskabsretlige regulering begrænser derfor kommanditaktionærerne og stiller krav til deres økonomiske 

stilling på stiftelsestidspunktet. På baggrund i scenarierne er der mulighed for stiftelse af både et kommandit- 

og et partnerselskab i scenarie A-C, da selskabsdeltagerens økonomisk stilling tillader det.  

I forbindelse med stiftelse af kommanditselskabet foreligger der ingen krav om minimum kapitalindskud, 

men der kan i ejeraftale for eksempel aftales følgende i henhold til scenarierne: 

 A1 skal indbetale apportindskud svarende til en værdi på t.kr. 100 – der vil være værdier på t.kr. 400 hos 

A1, som ikke vil indgå i kommanditselskabets formue. Der tilgår på denne baggrund t.kr. 100 på A1’s 

fradragskonto. 

 B1 og B2 har hver indbetalt t.kr. 60 – der vil være værdier på t.kr. 2,5 hos B1 og B2, som ikke vil indgå i 

kommanditselskabets formue og der vil derfor ikke tilbagestå en resthæftelse. For både B1 og B2 vil der 

tilgå t.kr. 60 på hver af deres individuelle fradragskonti. 

                                                           
250 SEL § 4, stk. 2 
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 C2 er forpligtet til at indbetale t.kr. 50 ved stiftelse, men C3 er forpligtet til at indbetale t.kr. 500 fordelt 

ligeligt over 12 måneder fra stiftelsesdatoen. Fradragskontoen for C2 vil derfor blive tilskrevet med t.kr. 

50, og fradragskontoen for C3 vil blive tilskrevet med t.kr. 500. 

Der gælder ikke de samme regler for apportindskud i kommanditselskaber som i partnerselskaber. I et 

kommanditselskab kan ethvert aktiv indskydes, herunder arbejdsforpligtelse eller tjenesteydelse, hvilket ikke 

vil være gældende for et partnerselskab251. Det er således ingen civilretlige grænser for, hvad der kan 

indskydes som apportindskud i et kommanditselskab eller til hvilken værdi. Det eneste krav er, at 

selskabsdeltagerne skal være enige. Skatteretligt må det dog formodes, at der ikke foreligger en ubegrænset 

mulighed for at indskyde forhøjede værdier i kommanditselskabet252. 

På grund af den selskabsretlige regulering for partnerselskaber er der begrænsede muligheder for stiftelse, 

men der kan opstilles følgende figurer for stiftelse af et partnerselskab: 

 

Figur 7.3.1.1: Kapitalindskud 
Kilde: Egen tilvirkning 

I scenarie A skal hele selskabskapitalen indbetales ved stiftelse af et partnerselskab, eftersom A1 ikke har frie 

midler til at indbetale kontant ved stiftelsen, hvorfor t.kr. 500 i bundne midler indskydes som 

apportindskud253. Kommanditaktionær A1 får en ejerandel på 100%, og t.kr. 500 tilgår hans fradragskonto.   

I scenarie B har B1 og B2 tilsammen kr. 125.000 i kontanter, som kan indskydes ved stiftelsen, hvorved reglen 

om, at mindst 25% af selskabskapitalen skal indbetales ved stiftelsen opfyldes. Minimumskravet er derved 

t.kr. 125. Dette betyder samtidig, at der vil foreligge et restindskud på t.kr. 375. Det pågældende restindskud 

                                                           
251 SEL § 35 stk. 1 
252 SFH & JVK 2011, side 540-541 
253 Hele selskabskapitalen skal fuldt ud indbetales, når der sker indbetaling i andre værdier end kontanter jf. SEL § 33, 
stk. 1 og § 35, stk. 1. 

Kommanditist A1 

500 t.kr. 
apportindskud 

Selskabskapital 
500 t.kr. i alt 

Kommanditist B1 og B2 

Selskabskapital 
500 t.kr. i alt 

62,5 t.kr. 

62,5 t.kr. 

375 t.kr. 

Kommanditist C2 og C3 

Selskabskapital 
550 t.kr. i alt 

50 t.kr. 

75 t.kr. 

Indbetalt 
kapital 

Ikke indbetalt kapital 
(resthæftelse) 

Mulighed for ikke at         
indbetale kapital     
(resthæftelse) 425 t.kr. 
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fordeles blandt B1 og B2 efter indgået aftale omkring ejerandel i partnerselskabet. Der kan eksempelvis være 

aftalt følgende:  

 Selskabets egenkapital består af kapitalklasse A og B bestående af hver t.kr. 250 – i denne forbindelse 

kan B1 være aktionær med A-aktier, mens B2 er aktionær med B-aktier, hvorfor restindskuddet på t.kr. 

375 fordeles i mellem B1 til t.kr. 187,5 og B2 til t.kr. 187,5. For både B1 og B2 vil der i dette tilfælde tilgå 

t.kr. 250 til fradragskontoen, idet restindskuddet også tilgår. 

 Selskabets egenkapital består af i alt t.kr. 500 uden kapitalklasser – i denne forbindelse kan B1 være 

aktionær med t.kr. 125 og B2 er aktionær med t.kr. 375. Eftersom både B1 og B2 har indbetalt t.kr. 62,5 

vil restindskuddet på t.kr. 375 fordeles i mellem B1 til t.kr. 62,5 og B2 til 312,5. I dette tilfælde vil der for 

B1 tilgå t.kr. 125 på fradragskontoen og for B2 tilgå t.kr. 375 på fradragskontoen. 

I scenarie C vil C2 og C3 have mulighed for at stifte et partnerselskab kontant, hvor hele selskabskapitalen på 

kr. 550.000 indbetales ved stiftelsen. Alternativt kan det vælges at indbetale 25% ved stiftelsen, hvorfor der 

vil tilbagestå et restindskud på t.kr. 425. Det antages, at C2 indbetaler t.kr. 50 i henhold til aftale, mens C3 

kan indbetale t.kr. 75, hvorfor der tilbagestår et restindskud på t.kr. 425 for C3. Ejerandelen må i denne 

forbindelse antages at blive 9% for C2 og 91% for C3. Fordelingen på fradragskontoen vil ligeledes være t.kr. 

50 på C2’s og t.kr. 500 på C3’s.  

Det følger af SEL § 33 stk. 2, at det kun er ledelsen, som kan kræve indbetaling af ikke-indbetalt selskabs-

kapital, hvorfor restindskud i scenarie B og C indbetales på anfordring, med mindre andet er fastsat i 

vedtægterne.  

7.3.2 Kapitalforhøjelse 

Kapitalforhøjelse i et partnerselskab, hvor der bl.a. tegnes nye kapitalandele eller sker overførsel af 

selskabets reserver til selskabskapital jf. SEL § 153 stk. 1, skal følge de selskabsretlige regler i SEL § 154-178.  

Der er altså en del formelle regler i SEL, som skal overholdes, hvilket bl.a. betyder, at der skal indkaldes til og 

afholdes generalforsamling254, hvor beslutning om kapitalforhøjelse skal træffes med det stemmeflertal, som 

kræves for vedtægtsændringer255. En forhøjelse af selskabskapitalen behøver ikke at være et kontant indskud 

af likvider256, men kan også ske ved gældskonvertering, hvor der i den forbindelse stilles krav om en 

redegørelse for årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen samt begrundelse for forslag om 

gældskonvertering257. Disse forhold er som udgangspunkt ikke gældende i et kommanditselskab, men det 

                                                           
254 SEL § 154: Beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen træffes af generalforsamlingen 
255 SEL § 154, stk. 2 samt bekræftes dette i RR 4 1996, side 30  
256 SEL § 161, stk. 1 giver mulighed for at nye kapitalandele kan indskydes i andre værdier end kontanter (apportindskud). 
257 SEL § 161, stk. 2 
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afhænger af, hvad der er aftalt i ejeraftalen eller vedtægterne. Det er ikke sikkert, at forhold vedrørende en 

eventuel kapitalforhøjelse bliver indarbejdet i kommanditselskabets ejeraftale eller vedtægter, hvorved der 

vil opstå usikkerhed omkring de gældende civilretlige regler. Modsætningsvis kan det også fremgå, at SEL’s 

regler er gældende inden for området, samt at øvrige forhold skal overoverholdes for eksempel følgende: 

 Alle kommanditanpartshavere er forpligtet til at indbetale t.kr. 50 (dog i alt maksimalt t.kr. 200) til 

kapitalforhøjelse på opfordring fra selskabets ledelse, når ledelsen vurderer, at kommanditselskabets 

kapitalberedskab er kritisk.  

På denne måde opnås der mulighed for en hårdere regulering i kommanditselskabet end i partnerselskabet, 

hvor det giver mulighed for at forpligte kommanditistanpartshaverne. De selskabsretlige regler for 

partnerselskabet vedrørende kapitalforhøjelse kan i et vist omfang give kommanditaktionærerne en større 

sikkerhed. Kommanditaktionærerne opnår således sikkerhed for procedurekrav, som selskabsretligt skal 

overholdes i et partnerselskab. Modsætningsvis giver dette også en større administrativ byrde at have en 

partnerselskab frem for en kommanditselskab.  

I forbindelse med kapitalforhøjelsen er det vigtigt, at kommanditanpartshavere og –aktionærerne er 

opmærksomme på, at der ikke sker forskydning i ejerbrøken. Såfremt dette sker, vil der skatteretligt ske 

delbeskatning. Et yderligere kapitalindskud fra kommanditisterne vil skatteretligt tilgå på deres 

fradragskonto. 

7.3.3 Kapitalnedsættelse  

Ligesom der i forbindelse med kapitalforhøjelse er aftalefrihed i et kommanditselskab, er der det også ved 

kapitalnedsættelse. En kapitalnedsættelse i et kommanditselskab vil forekomme ved en udbetaling til 

kommanditanpartshaverne258. Aftalefriheden i kommanditselskabet giver mulighed for, at selskabskapitalen 

kan nedsættes til et lavere beløb end det, som er vedtaget ved stiftelsen, mens deltagerne i partnerselskabet 

skal følge reglerne i SEL259. Kapitalnedsættelse i et partnerselskab, hvor kommanditaktionærerne modtager 

udbetaling fra partnerselskabet jf. SEL § 179 stk. 1 nr. 3, skal følge de selskabsretlige regler i §§ 185-193, 

hvilket bl.a. betyder, at en nedsættelse af selskabskapitalen først kan foretages når selskabskapitalen er 

større end t.kr. 500, hvilket den i henhold til scenarie A og B kun kan være, når der sker en kapitalforhøjelse. 

Beslutningen om kapitalnedsættelse er efter samme procedure som ved beslutning om kapitalforhøjelse260.  

                                                           
258 SEL SKM 2014, afsnit 6.6.6   
259 SEL SKM 2014, afsnit 6.3.6 
260 PSM m.fl. 2014, side 903-932  
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Kapitalnedsættelsen i partnerselskabet kan både anvendes til underskudsdækning, men kan også udbetales 

til kommanditaktionæren. I henhold til scenarie A og B vil der ikke være behov for at gøre proklama gældende 

i forbindelse med kapitalnedsættelse i henhold til SEL § 192 stk. 1. Dette skal ses i sammenhæng med, at 

størrelsen af kapitalnedsættelsen maksimalt svarer til den tidligere kapitalforhøjelse. Det må således kunne 

udledes heraf, at nedsættelsen af kapitalen kan ske uden kreditoropfordring261.  

Hvis der derimod vælges at foretage en kapitalnedsættelse med udbetaling til kommanditaktionærerne i 

scenarie C på t.kr. 50, skal der udbetales kr. 4.500 til C3, mens C2 får kr. 45.500. Der skal i henhold til SEL § 

191 ske registrering senest to uger efter beslutningen om kapitalnedsættelse, og proklama foretages i 

forbindelse med Erhvervsstyrelsens registrering. Kreditorerne kan således på baggrund af offentliggørelsen 

anmelde deres krav mod selskabet. Udbetalingen til C2 og C3 foretages, når kreditorernes proklamafrist er 

udløbet, hvilket er efter fire uger jf. SEL § 193 stk. 1 og 2. Det er dog vigtigt at bemærke, at 

kapitalnedsættelsen kun kan finde sted, hvis det er forsvarligt262.  

På lige fod med kapitalforhøjelse må der skatteretligt ikke ske forskydning af ejerbrøken ved 

kapitalnedsættelse, da det vil udløse delbeskatning. Desuden vil en afgang af kapitalindskud fra 

kommanditisterne fragå på deres fradragskonto.  

7.3.4 Kapitaltab 

Såfremt partnerselskabet oplever kapitaltab efter stiftelsen, skal SEL § 119 overholdes, hvilket medfører, at 

der stilles krav til ledelsens opgaver i denne forbindelse.  SEL § 119 indeholder bestemmelse om, at såfremt 

selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede selskabskapital263, og selskabet dermed 

har ”tabt egenkapitalen”, skal ledelsen sikre afholdelse af generalforsamling ikke mere end seks måneder 

efter kapitaltabets konstatering. På generalforsamlingen skal ledelsen redegøre for partnerselskabets 

økonomiske stilling og stille forslag til, hvilke foranstaltninger, der skal foretages i forbindelse med 

partnerselskabets kapitaltab for at rette op på selskabets finansielle stilling264. Dette vil derimod ikke gøre sig 

gældende med et kommanditselskab. 

                                                           
261 PSM m.fl. 2014, side 943 vedrørende de nuværende selskabsretlige reguler vedrørende proklama. Det bekræftes 

endvidere i ERST 2010, side 28 og i RR 4 1996, side 30, at de selskabsretlige regler vedrørende kapitalnedsættelse er 

gældende for P/S’et. 
262 PSM m.fl. 2014, side 942-946 
263 Se tilsvarende RR 9 2002 NB s. 35  
264 SEL § 119, 3. pkt. 
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7.4 Delkonklusion på kapitalforhold 
På baggrund af den juridiske gennemgang og analytiske sammenligning af kapitalforhold kan attraktiviteten 

for henholdsvis et kommandit- og partnerselskab sammenfattes således, som nedenfor i tabel 7.4.1: 

 Kommanditselskab Partnerselskab 

Muligheder  Ingen civil- og skatteretlig krav om kapitalindskud fra komplementaren. 

 Anvendelse af kapitalselskab som komplementar. 

 Skatteretligt øges kommanditisternes fradragskonto ved forhøjelse af selskabs-
kapitalen. 

 Ingen civil- og skatteretlig krav om 
selskabskapitalens størrelse, herunder 
pligt til fuld indbetaling af selskabs-
kapital ved stiftelsen. 

 Ingen civilretlig krav om værdi-
ansættelse af apportindskud, men 
skatteretligt ikke muligt at indskyde 
med forhøjede værdier. 

 Ingen civil- eller skatteretlige krav til 
kapitalforhøjelse og -nedsættelse. 

 Formelle krav giver sikkerhed til at 
følge SEL’s regler om kapitalforhøjelse 
og -nedsættelse.  

 

Begrænsninger  Skatteretligt vil en ændring i ejerbrøken i forbindelse med kapitalforhøjelse og -ned-
sættelse medføre delbeskatning. 

 Skatteretligt mindskes kommanditisterne fradragskonto ved nedsættelse af 
selskabskapitalen. 

 Ingen civil- og skatteretlig krav til 
kapitalforhøjelse eller -nedsættelse. 

 Ejeraftalens indhold vedrørende 
kapitalforhold, såfremt der er aftalt 
yderligere indbetaling på anfordring.  

 Selskabsretlig krav på selskabskapital 
t.kr. 500 (SEL § 4, stk. 2).   

 Selskabsretlig krav på kontant ind-
betaling af selskabskapital på min. 
25% (t.kr. 125) eller 100% apport-
indskud (SEL § 33, stk. 1) 

 Formelle krav til at følge SEL’s regler 
om kapitalforhøjelse og -nedsættelse 

 Selskabsretlig krav i forbindelse med 
kapitaltab. 

Tabel 7.4.1: Delkonklusion på kapitalforhold 
Kilde: Egen tilvirkning 

Med udgangspunkt i ovenstående er det vores vurdering, at følgende forhold udgør væsentlige rationelle 

motiver i forbindelse med valget mellem kommandit- eller partnerselskabet: 

 Kapitalindskuddets størrelse. 

 SEL regulering for ændring i selskabskapitalen. 

Det må konkluderes, at der er klare økonomiske muligheder ved stiftelse af kommanditselskab frem for et 

partnerselskab, da der ikke er krav til størrelsen af kapitalindskuddet. Kapitalkravet på t.kr. 125 ved stiftelse 

af et partnerselskab, hvor der tilbagestår en resthæftelse på t.kr. 375, kan afskære nogle fra at stifte et 
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partnerselskab. Kapitalindskuddet på minimum t.kr. 500 tilgår fradragskontoen ved stiftelse af et 

partnerselskab, hvilket også vil kunne gøre sig gældende ved stiftelse af et kommanditselskab med samme 

kapitalindskud. Den selskabsretlige regulering i forbindelse med ændringer i selskabskapitalen kan give en 

vis sikkerhed for, at der foreligger et tilstrækkeligt og forsvarligt kapitalberedskab i partnerselskabet, og at 

udviklingen i selskabskapitalen foretages efter et velkendt regelsæt. Dette begrænser samtidig 

partnerselskabet, da bestemmelserne i SEL ikke kan fraviges. Det kan derfor positivt vælges, at indskrive 

relevante selskabsretlige kapitalforhold i ejeraftalen ved stiftelse af et kommanditselskab, hvorved 

kommanditselskabet som udgangspunkt er mest attraktiv hvad angår kapitalforholdene. 

  



Kommanditselskab eller Partnerselskab | af Kristine Grønvall Bentsen og Kristina Lundfald Hansen 

 

Side 77 af 134 

8 Hæftelsesforhold 

8.1 Komplementar 
En komplementars hæftelsesforhold er som udgangspunkt af meget væsentlig betydning i forbindelse med 

stiftelse og særligt drift af et personselskab. Uanset om man vælger kommandit- eller partnerselskab265 som 

personselskabsform, vil der som udgangspunkt være tale om samme form for hæftelse, som således er 

direkte, personlig, ubegrænset og solidarisk.  

Komplementarens direkte hæftelse skal anses for at være modificeret principal, da personselskabets 

kreditorer først skal søge sig fyldestgjort i kommandit- og partnerselskabet, før de kan gå til 

komplementaren266. Modsætningsvis følger det af U 1935.767 H, at en komplementars private kreditorer 

(særkreditorer) ikke kan søge sig fyldestgjort i det underliggende personselskab, så længe personselskabets 

kreditorer (fælleskreditorer) ikke har fået dækning for deres fordringer hos personselskabet. Det må således 

kunne udledes heraf, at kommandit- og partnerselskabets fælleskreditorer har fortrinsret til 

komplementarens formue, som først skal søges fyldestgjort i personselskabet før henvendelse til 

komplementaren267. Som konsekvens heraf må det samtidig gøre sig gældende, at en komplementars 

særkreditor(er) alene kan gøre udlæg i komplementarens nettoandel268 i fællesformuen i kommandit- eller 

partnerselskabet269. Der er således en særlig kreditorbeskyttelse for kreditorerne i et personselskab.  

Komplementarens personlige hæftelse betyder, at komplementaren hæfter med hele sin personlige formue 

for alle (ubegrænset) kommandit- eller partnerselskabets forpligtelser uden undtagelser. Hæftelsens 

størrelse afhænger således af tilvæksten eller fald af komplementarens formue og personselskabets 

forpligtelser270. Med udgangspunkt i de opstillede scenarier betyder det, at hæftelsens størrelse i scenarie C 

ved stiftelsen udgør hele den personlige formue for C1, som er ukendt. Den løbende udvikling i C1’s 

personlige formue vil ikke have konsekvenser for betydningen af den ubegrænset hæftelse. Hæftelsens reelle 

værdi begrænses i scenarie A og B, da der anvendes et kapitalselskab som komplementar. Hæftelsens niveau 

vil udgøre det eksisterende kapitalselskabs formue (egenkapital), som i scenariet er ukendt. Den 

”begrænsede” hæftelse i scenarie A og B vil løbende blive større eller mindre i forbindelse med udviklingen i 

kapitalselskabet og dets formue (egenkapital). Ved at have et kapitalselskab som komplementar er det 

                                                           
265 Det må ligeledes på området ”hæftelse” vurderes, at man vedr. hæftelse for komplementaren kan anvende 
interessentskabspræsumptionen i mangel på særaftale herom. Dette gælder både deres indbyrdes forhold og 
tredjemandsrelation jf. NM & LHK 2014, 74, 179, 185 og 388. 
266 RR 4 2013, side 46 
267 SFH & JVK 2011, side 497 samt bekræftes det i LM 2011 side 29-30. 
268 Med nettoandel menes andelen med fradrag for af gælden til fælleskreditorer. 
269 NM & LHK 2014, side 189 
270 JHM m.fl. 2007, side 75-76 
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nærliggende at tro, at den ubegrænsede hæftelse, som kreditorbeskyttelse, udvaskes, men det kan også have 

den betydning, at ingen kreditorer vil handle med personselskabet. Udgangspunktet må derfor være, at det 

ikke kan have afgørende betydning, da det ikke er ualmindeligt at anvende et kapitalselskab som 

komplementar. At anvende et kapitalselskab som komplementar kan ligeledes være en fordel, da en formue 

hos en mindre bemidlet kommanditist for eksempel C1 kan være lavere end hos en kapitalselskab A1 eller 

B1.  

I alle tre scenarier er der kun én komplementar, hvilket gør, at der ikke er en reel solidarisk hæftelse og 

kreditorerne har således kun én komplementar som sikkerhed ved aftaleindgåelse med personselskabet. I 

forbindelse med etablering af et kommandit- eller partnerselskab, vil der ikke være nogen fordel i, at der er 

flere komplementarer. Ved at holde antallet at komplementarerne nede på minimum én, som foreskrevet i 

definitionerne, så mindskes også den personlige, direkte, ubegrænsede og solidariske hæftelse.  

Hvis komplementaren tegner kommanditanparter eller -aktier og ikke indbetaler hele beløbet med det 

samme, vil selskabet have en fordring mod komplementaren, og komplementaren vil have en forpligtelse 

over for selskabet – en resthæftelse. I de tre scenarier er det forudsat, at komplementaren som hovedregel 

ikke ejer anparter eller aktier, hvorfor begrebet resthæftelse er nærmere behandlet nedenfor. 

En komplementar kan godt udtræde af et personselskab, men selvom dette sker, fjernes komplementarens 

hæftelse ikke samtidig med udtrædelsen. Selskabskreditorerne har, efter komplementarens udtræden, 

fortsat ret til at gøre deres krav mod selskabet gældende over for komplementaren vedrørende de 

forpligtelser, der eksisterede på tidspunkt for udtræden, men ikke for personselskabets fremtidige 

forpligtelser. En udtrådt komplementar hæfter derfor fortsat for den gæld, der på udtrædelsestidspunktet 

påhvilede selskabet271. 

8.1.1 Yderligere indbetaling og regreskrav 

En komplementar kan, som følge af den ubegrænsede hæftelse, blive opkrævet (evt. yderligere) indbetaling 

af kapital ved kommandit- eller partnerselskab. Som eksempel kan nævnes indbetaling af likvider til brug for 

dækning af personselskabets drift (dækning af de løbende forpligtelser). En komplementars hæftelse bliver 

ikke ændret, selvom der indskydes yderligere kapital. Komplementarens hæftelse vil således i scenarierne A, 

B og C være uændret og fortsat være personlig og ubegrænset – der opnås derfor ingen yderligere økonomisk 

gevinst fra komplementarens side, hvis der indskydes kapital i personselskabet efter stiftelsen. Der vil bare 

være tale om, at komplementaren har en fordring mod kommandit- eller partnerselskabet.  

                                                           
271 FSR 2005, side 30 
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Ligeledes som følge af den personlige hæftelse kan komplementaren være i en situation, hvor han direkte 

bliver opkrævet betaling fra en kreditor fra kommandit- eller partnerselskabet. I denne forbindelse er der 

ligeledes en fordring/regreskrav mod personselskabet, hvor dette først kan gøres gældende mod øvrige 

komplementarer, når personselskabet ikke længere består. I henhold til de opstillede scenarier foreligger der 

kun én komplementar. Dette betyder, at komplementaren ikke vil have mulighed for at gøre et regreskrav 

gældende mod andre komplementarer, hvis komplementaren har fyldestgjort et krav fra en kreditor i 

kommanditselskabet eller partnerselskabet272. Komplementaren er således den eneste, som skal betale på 

anfordring fra personselskabets kreditorer, såfremt personselskabet ikke kan indfri forpligtelsen.    

Skatteretligt vil der ikke være tale om en fordring mod kommandit- eller personselskabet, da personselskabet 

i skattemæssig henseende ikke er et skattesubjekt. Fordringen eksisterer således ikke i skatteretten, hvorfor 

komplementaren ikke kan opnå fradrag for fordringen, hvis denne ikke senere bliver indfriet fra 

personselskabet273.  

8.2 Kommanditist  
En kommanditists hæftelsesforhold er som udgangspunkt også af væsentlig betydning i forbindelse med 

stiftelse og drift af et personselskab, men kommanditistens hæftelse vil være indirekte, begrænset og 

solidarisk, uanset om man vælger et kommanditselskab eller et partnerselskab.  

Kommanditistens indirekte hæftelse betyder, at personselskabets kreditorer alene kan rette krav mod 

kommandit- eller partnerselskabet274. Den indirekte hæftelse beskytter således kommanditisten over for 

kreditorer, som ikke vil kunne på ”jagt” blandt flere kommanditister for indkrævning af forpligtelsen, som 

ligger i kommandit-275 eller partnerselskabet. Den begrænsede hæftelse gør, at kommanditisterne 

modsætningsvis ikke hæfter for alle forpligtelserne i personselskabet som komplementaren, men alene for 

et fast beløb og ikke kan opkræves yderligere. I det tilfælde at der sker en forøgelse af selskabskapitalen, vil 

det betyde en tilsvarende større hæftelse. I de opstillede scenarier betyder det, at der foreligger indirekte, 

begrænset og solidarisk hæftelse for kommanditisterne i scenarie B og C, hvor den solidariske hæftelse ikke 

gør sig gældende i scenarie A, da der kun er én kommanditist.  

Den begrænsede hæftelse vil dog i praksis have visse modifikationer, da en kommanditist kan blive nødt til 

(men ikke er forpligtet til) at indbetale og eventuel tegne yderligere kapital i kommandit- eller partner-

selskabet, såfremt personselskabet er tæt på konkurs, og dette ikke ønskes at ske. Dette skal ofte ses i 

                                                           
272 SFH & JVK 2011, side 481 
273 SKM 2004.29.ØLR 
274 JHM m.fl. 2007, side 76 
275 RR 4 2013, side 46 
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sammenhæng med, hvis et kommandit- eller partnerselskabet består af en snæver gruppe af personer, hvor 

en konkurs vil betyde tvangsrealisering af personselskabets aktiver mv.276  

Som det følger af tidligere afsnit, tilgår kommanditistens hæftelse (kapitalindskud) på fradagskontoen, men 

der kan være tvivl om, hvorvidt der reelt er tale om ansvarlig indskudskapital. Kommanditisten vil 

skattemæssigt altid have en interesse i en forhøjelse af den indskudte kapital, således at han kan opnå en 

forøgelse af fradagskontoens saldo og dermed et større fradrag. Skattemyndighederne har stigende fokus på 

dette problem, og det fremgår af SKM 2005.450.VLR, at den vedtægtsbestemte indskudskapital anses for 

ansvarlig indskudskapital, medmindre konstruktionen i projektet gør, at hæftelsen er rent hypotetisk. Der 

skal med andre ord være tale om en reel hæftelse for at opnå ret til fradrag. Det må således også forventes, 

at hvis kommandit- eller partnerselskabet har interesseforbundne parter som selskabsdeltagere, vil der være 

en naturlig skærpelse i kommanditistens bevisbyrde for, at der er tale om reel hæftelse, som ikke kun er 

hypotetisk. Det fremgår af SKM 2008.258.LSR og SKM 2006.96.LSR, at SKAT lægger vægt på, at der skal være 

tale om en reel hæftelse/indbetalingsforpligtelse for kommanditisterne, når der er tale om en 

vedtægtsbestemt indbetalingsforpligtelse ved underskud. Personselskabet skal altså også reelt opkræve 

beløbene i henhold til vedtægterne og indskrive fordringerne i regnskaberne, så det klart fremgår, at der er 

tale om en reel forpligtelse. Det er med andre ord ikke nok kun at indskrive forholdet i vedtægterne, forholdet 

skal også efterleves – dette udledes af de førnævnte domme.  

8.2.1 Resthæftelse og forældelse 

I forbindelse med stiftelse af et personselskab tegner hver af kommanditisterne sig for en bestemt del af 

selskabskapitalen. Indbetales denne ikke fuldt ved stiftelsen i henhold til gældende ejeraftale, vedtægter, SEL 

mv., så påhviler der en restforpligtelse – også kaldet resthæftelse – på kommanditisterne over for 

personselskabet. Hvordan og hvornår der (evt. senest) skal ske indbetaling, vil for partnerselskabet være 

reguleret i vedtægterne, mens det for kommanditselskabet kan være angivet i vedtægter, ejeraftale eller 

andre indgåede aftaler. Med udgangspunkt i figur 7.3.1.1 foreligger der en resthæftelse i scenarie B og C på 

henholdsvis t.kr. 375 og t.kr. 500 i forbindelse med stiftelse af et partnerselskab. Resthæftelse for 

kommanditselskabet foreligger kun i scenarie C, hvor C3 er forpligtet til at indbetale t.kr. 500 fordelt ligeligt 

over 12 måneder fra stiftelsesdatoen – der er således en resthæftelse på t.kr. 500.  

Inden ikrafttrædelse af lovforslag til Lov om ændring af forældelsesloven, med virkning fra 1. januar 2014, 

var kommandit- og partnerselskaber omfattet af FÆL277, hvilket som udgangspunkt betød, at 

                                                           
276 RR 4 2013, side 46 og NM & LHK 2014, side 185 
277 EJTS 2013, side 33 hvor forfatter konkluderer, at kommanditisters resthæftelse er en sædvandlig fordring, som er 
omfattet af FÆL.  
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personselskaberne var undergivet en forældelsesfrist på tre år278. Denne retsstilling var uhensigtsmæssig for 

både kommandit- og partnerselskabets kreditorer, hvorfor en ændring af loven blev vedtaget279. 

Forældelsesfristen for resthæftelsen af kapitalindskud kan senest starte ti år efter begyndelsestidspunktet280. 

Begyndelsestidspunktet for partnerselskabet, hvor der tidligst kan kræves opfyldelse af fordringen 

(kapitalindskuddet inkl. resthæftelse), er ved stiftelse281. For kommanditselskabet er det tidligste 

begyndelsestidspunktet afhængig af stiftelsesaftalens udformning, da der i aftalen kan fremgå tidsmæssige 

begrænsninger. Såfremt der intet fremgår i aftalen, vil begyndelsestidspunktet tidligst være ved stiftelsens 

aftaleindgåelse282. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt kan maksimalt udskydes i ti år i forhold til FÆL’s 

almindelige regler, og det er derfor ikke muligt at aftalte en længere betalingsperiode for indbetaling af 

resthæftelsen i stiftelsesdokument eller ejeraftale283.  

Forældelsesfristen for restfordringen i scenarierne starter således, når personselskabet gør krav på 

indbetaling af resthæftelsen inden for en periode på maksimalt ti år fra begyndelsestidspunktet, og det 

betyder samtidig, at resthæftelsen ikke kan løbe uendeligt284. Det vil for kommanditisterne i scenarierne 

betyde, at såfremt restfordringen ikke indkræves fra personselskabets side, vil der ske forældelse af 

restfordringen på maksimalt 13 år efter begyndelsestidspunktet som udgangspunkt285. Såfremt 

forældelsesperioden for fordringen afbrydes, vil datoen for forældelsen ændres, og forældelsen af 

restfordringen vil således kunne løbe længere, hvilket typisk er tre år286 eller ti år når der udstedes et 

gældsbrev287. For at afbryde forældelsen af fordringen skal kommandit- eller partnerselskabet aktivt gøre 

noget, da det ikke kan forventes, at restfordringsgiver selv gør dette. En afbrydelse af forældelsen kan blandt 

andet opnås ved en skriftlig erklæring fra restfordringsgiveren (eller via handlemåde) på fordringen af den 

ikke indbetalte kapital288.  

8.2.2 Frigørelse fra bestående hæftelse 

Trods den begrænsede hæftelse for kommanditisterne kan der fortsat foreligge ønske om at blive frigjort for 

hæftelsen. Dette er ofte i de situationer, hvor kommanditisten ikke har fået korrekte, realistiske eller 

                                                           
278 KR 12 2013  
279 LF L 12, bemærkninger til lovforslaget, afsnit 1.1 
280 LF L 12, § 2a 
281 FÆL § 2 og LF L 12, bemærkninger til lovforslaget, afsnit 1.1 
282 LF L 12, bemærkninger til lovforslaget, afsnit 2.3 
283 LF L 12, bemærkninger til lovforslaget, afsnit 3.6  
284 LF L 12, bemærkninger til lovforslaget, afsnit 1.2 
285 LF L 12§ 2a og FÆL § 3 
286 FÆL § 19 
287 FÆL § 5 
288 FÆL § 15 
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fyldestgørende oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelsen, og hvor kommanditistens hæftelse 

efterfølgende bliver gjort gældende fra en af følgende modparter: 

 Kommandit- eller partnerselskabet eller dennes konkursbo. 

 Transporthaver, som har modtaget komplementarens/personselskabets krav mod kommanditisten. 

 Kreditor, som har modtaget kautionsforpligtelse fra kommanditisten289. 

Selve frigørelsen af hæftelse kan ikke klarlægges entydigt, men der er i henhold til retspraksis givet frigørelse 

af hæftelse bl.a. på grund af følgende: 

 Urigtige oplysninger i prospektmateriale på tegningstidspunktet.290 

 Manglende realisation af personselskabets økonomiske mål, hvis det på forhånd må anses for umuligt at 

gennemføre projektet291. 

 Kommandit- eller partnerselskabets tilsagn herom292. 

8.2.3 Frigørelse som følge af ugyldighed  

Ved stiftelse af et personselskab skal man være opmærksom på, hvilke regler der gælder, herunder være 

opmærksom på, at stiftelsen (og indgåelse af andre aftaler) kan blive kendt helt eller delvist ugyldige og 

hæftelsen forsvinde, hvis de almindelige regler i aftaleloven ikke overholdes293. Der kan være flere årsager 

til, at en stiftelsesaftale kan anses for ugyldig, men dette vil ske, når der er tale om ugyldige viljeserklæringer, 

som er underlagt AFTL §§ 28-38. Hvis en selskabsdeltager i forbindelse med stiftelsen handler svigagtigt, vil 

stiftelsen blive kendt ugyldig efter AFTL § 30. I 1951 afsagde Højesteret dom i en sag om svig i et 

interessentskab294, hvor interessent A på baggrund af en forkert statusopgørelse, valgte at indtræde som 

interessent. Interessent A’s beslutning om deltagelse i personselskabet blev truffet på baggrund af en 

statusopgørelse udarbejdet af interessent B, men hvor det senere viste sig, at der var udeladt flere 

gældsposter, hvorfor egenkapitalen var forkert og væsentligt mindre end noteret i opgørelsen. Højesteret 

fandt, at interessentskabet var stiftet ugyldigt på grund af svig fra interessent B’s side og at interessent A 

                                                           
289 NM & LHK 2014, side 191-192 
290 Af NM & LHK 2014, side 192-193 følger det af U 1993.126 H, at ugyldige og vildledende oplysninger skal anses for 
ikke-bindende for kommanditisten, såfremt det er gjort gældende inden for en kort indsigelsesfrist, ellers fortabes 
muligheden for indsigelse pga. passivitet.  
291 Af NM & LHK 2014, side 193 følger det modsætningsvis af U 1996.271 H, U 1997.1347 H og U 2000.824 H, at det ikke 
var godtgjort, at det stod personselskabet klart, at det var umuligt at opnå budgetterne.  
292 NM & LHK 2014, side 196 følger af U 2005.83 Ø.  
293 SFH & JVK 2011, side 289 
294 UfR 1951.17 H – afgørelsen er refereret hos SFH & JVK 2011, side 290. Afgørelsen vurderes at finde analog anvendelse 
i K/S’er (og øvrige personselskaber), eftersom den omhandler selskabsdeltagernes ageren (svigagtig adfærd) og ikke om 
selve interessentskabet som personselskab, og desuden vurderes afgørelsen at være af principiel karakter.  
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kunne kræve det beløb tilbage, som han havde indskudt ved interessentskabets stiftelse. Afgørelsen er et 

eksempel på, at AFTL § 30 er blevet brugt til at kende et interessentskab for stiftet ugyldigt.  

En stiftelsesaftale (og øvrige aftaler imellem selskabsdeltagerne i øvrigt) kan også blive kendt ugyldig på 

grund af forhold som blandt andet bristende forudsætninger295, svig eller hvis det vil være urimeligt eller i 

strid med redelig handlemåde at gøre aftalen gældende296. Er der alene tale om ugyldighed i forhold til en 

eller flere af selskabsdeltagerene, men at de øvrige deltagere fastholdes i personselskabet, vil selskabets 

stiftelse ikke være ugyldig, og selskabet vil bestå297.  

Såfremt en selskabsdeltager udviser svigagtig adfærd, og de øvrige selskabsdeltagere ikke har haft kendskab 

hertil, sker der ikke en begrænsning i den enkeltes mulighed for at påberåbe sig svig og derved frigørelse af 

hæftelse. Den eller de selskabsdeltagere, som ikke har haft kendskab til, at en anden selskabsdeltager har 

handlet svigagtigt, har fortsat mulighed for at påberåbe sig den svigagtige adfærd som værende en bristende 

forudsætning over for den selskabsdeltager, der har handlet svigagtigt. Personselskabet kan kræves opløst 

på den baggrund298. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at såfremt en selskabsdeltager ved passivitet 

ikke påberåber sig svig, kan retten hertil fortabes. Dette betyder derved, at såfremt en selskabsdeltager 

ønsker at gøre en ugyldighedsgrund gældende, skal dette ske så snart vedkommende bliver gjort bekendt 

med forholdet, som kan medføre ugyldighed, ellers forsvinder retten hertil299. 

I de tilfælde at selskabsdeltagelse i et personselskab kendes ugyldig, kan det få skattemæssig betydning. 

Skatterådet har i et bindende svar fra 2012 truffet afgørelse om, hvilken betydning det har for en 

kommanditist, hvis hans deltagelse i et kommanditselskab findes ugyldig i forbindelse med erhvervelse af 

anparterne. I afgørelsen SKM 2012.279.SR kommer Skatterådet frem til ”… at hvis erhvervelsesaftalerne 

kendes ugyldige må dette anses for ændring i det privatretlige grundlag. Ændringen sker ved at 

erhvervelsesaftalerne bortfalder og har tilbagevirkende kraft …”. Kommanditisten skal ”… skattemæssigt 

stilles, som om erhvervelsesaftalen aldrig var indgået”. Dette betyder, at kommanditisten skal stilles, som om 

aftale om erhvervelse af kommanditanparter aldrig var indgået, og kommanditistens selvangivelser i årene 

fra erhvervelsestidspunktet og frem til kendelsen om ugyldighed skal ændres således, at evt. tillagte 

skattemæssigt beskattede overskud eller fradragne underskud skal henholdsvis fradrages eller tillægges300. 

                                                           
295 UfR 1942.508 H handler om bristende forudsætninger og er refereret hos SFH & JVK 2011, side 290-291. 
296 AFTL § 36 
297 SFH & JVK 2011, side 291. Såfremt selskabet skal fortsætte sin eksistens, kræver det dog, at der skal fastholdes 
minimum én komplementar og én kommanditist, således at selskabsdefinitionen fortsat er opfyldt. 
298 SFH & JVK 2011, side 291 og fodnote 93. 
299 SFH & JVK 2011, side 293 og fodnote 101 og videre på side 294. 
300 Genoptagelse af tidligere års selvangivelser kan ske efter § 27 i SFL jf. Skatterådets afgørelse i SKM 2012.279.SR. 
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8.3 Forskelle mellem kommandit- og partnerselskab 

8.3.1 Hæftelse før stiftelse 

Når der stiftes hhv. et kommandit- eller partnerselskab, er der forskel på, hvornår selskabet opnår 

retssubjektivitet. Det betyder, at stiftelse og retssubjektivitet opnås allerede ved aftaleindgåelse i et 

kommanditselskab, mens stiftelse og retssubjektivitet først opnås i et partnerselskab, når der sker 

registrering hos Erhvervsstyrelsen. I perioden mellem underskrift på stiftelsesdokumentet og registrering hos 

Erhvervsstyrelsen er der en anderledes hæftelse for kommanditisterne i et partnerselskab end i et 

kommanditselskab, som ikke kræver registrering for at opnå retssubjektivitet. Hvis der indgås aftaler i 

partnerselskabets navn, indtræffer der solidarisk hæftelse for dem, som har indgået aftalen/forpligtelsen 

eller har medansvar herfor301, hvilket for eksempel kan være kommanditaktionærerne. Disse kan således 

komme til at hæfte for mere end, hvad de indskyder i en mindre periode, hvis der inden registrering indgås 

en aftale, som overstiger det samlede kapitalindskud/hæftelse. Det kan således vurderes, at den begrænsede 

hæftelse for kommanditanpartshaverne indtræder allerede ved aftale om stiftelse af et kommanditselskab, 

mens der ved et partnerselskab først indtræder begrænset hæftelse for kommanditaktionæren ved 

registrering hos Erhvervsstyrelsen. Derfor givers der en mulighed for og forsikring om, at kommandit-

anpartshaverne ikke opnår større hæftelse end indskuddet, mens kommanditaktionærerne kan opnå en 

højere hæftelse i perioden frem til registreringen, hvilket begrænser lysten til at indgå aftaler inden 

registreringen.  

8.3.2 Kapitalnedsættelse 

I forbindelse med en kapitalnedsættelse i kommandit- og partnerselskab foreligger der en anmeldelse af 

kapitalnedsættelsen til kreditorerne, hvilket dog ikke behandles ens. Ved en kapitalnedsættelse, hvor 

kommanditanpartshaveren binder færre likvider i kommanditselskabet, vil det som udgangspunkt ikke 

medføre en begrænsning i hæftelsen over for tredjemand. Kommanditisten vil således ikke kunne nedbringe 

sin hæftelse ved en kapitalnedsættelse uden samtykke fra tredjemænd eller medkontrahenter302. Dette 

betyder med udgangspunkt i en viderebyggelse af scenarierne i afsnit 7.3.1 af følgende eksempelvis er 

gældende for kapitalnedsættelse i et kommanditselskab: 

 A1, som har indbetalt apportindskud på t.kr. 100, kan få nedsat sin hæftelse i forbindelse med en 

kapitalnedsættelse i kommanditselskabet på for eksempel t.kr. 50, såfremt der er samtykke fra alle 

kreditorer.  

                                                           
301 SEL § 41 stk. 3 
302 KS 1928, side 185, hvilket også bliver bekræftet i SEL SKM 2014, afsnit 6.6.6. 
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 B1, som har indbetalt t.kr. 60, kan på lige fod med A1 få nedsat hæftelsen med t.kr. 50, men dette kræver 

derudover også samtykke fra medkontrahent B2.    

Det er vigtigt at bemærke, at kapitalnedsættelsen ikke vil få skattemæssige betydning, da der ikke sker 

forskydning i ejerandelen i scenarie A. Modsætningsvis vil der i henhold til B1 og B2 ske en forskydning i 

ejerandele, da B1’s indskud og hæftelse falder. Dette vil betyde for scenarie B, at der vil ske 

afståelsesbeskatning, hvilket betragtes som delsalg og -køb303.  

En kapitalnedsættelse i et partnerselskab vil betyde, at kreditorerne i scenarie C har fire uger til at anmelde 

deres krav og få det fyldestgjort eller få stillet sikkerhed herfor304. Det må kunne udledes heraf, at faldet i 

hæftelsen for C2 og C3 først bliver effektueret, når fristen udløber og ingen kreditorer har anmeldt deres 

krav, samt at ledelsen anser det for forsvarligt at udbetale t.kr. 50 af kapitalen. Skatteretligt er der ingen 

konsekvenser, da der ikke sker forskydning i ejerbrøken, da kapitalnedsættelsen antages af blive foretaget 

forholdsvis.   

8.3.3 Minimumshæftelse  

I henhold til det selskabsretlige kapitalkrav foreligger der minimumshæftelse for kommandit-aktionærerne i 

et partnerselskab. Minimumshæftelsen for alle kommanditaktionærerne vil udgøre t.kr. 500 ved et 

partnerselskab, hvorfor der som udgangspunkt foreligger en højere minimumshæftelse i et partnerselskab 

end ved et kommanditselskab. Med udgangspunkt i viderebygning af scenarierne betyder det følgende i 

relation til hæftelse for kommanditisterne, såfremt der stiftes et partnerselskab: 

 A1 hæfter med t.kr. 500, som er indskudt i bundne midler. 

 B1 og B2 hæfter hver med t.kr. 250 (ved kapitalklasse A og B), eller B1 hæfter med t.kr. 125 og B2 med 

375 (ved ingen kapitalklasse). 

 C2 hæfter med t.kr. 500 og C3 hæfter med t.kr. 50. 

I scenarie B er der en resthæftelse for ikke indbetalt kapital. Denne restfordring fra partnerselskabet over for 

kommanditisterne B1 og B2 på i alt t.kr. 375 er underlagt den selskabsretlige regulering, og 

kommanditisternes hæftelse bliver ikke mindre af, at hele kapitalen er indbetalt. Omvendt kan 

kommanditisternes hæftelse som udgangspunkt heller ikke stige, da kommanditisterne ikke kan blive 

forpligtet til at indbetale mere end aftalt ved stiftelsen/mere end, hvad kommanditisterne har tegnet sig for.  

                                                           
303 LM 2011, side 101 
304 PSM m.fl. 2014, side 944 
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Minimumshæftelsen på t.kr. 500 er som følge af SEL kendt af tredjemand. Denne offentliggørelse gælder kun 

ved et kommanditselskab, hvis der foreligger registreringspligtigt, og hæftelsen indskrives i 

stiftelsesdokument eller vedtægterne. Det må formodes, at en eventuel kreditor (tredjemand) vil have 

interesse i at vide, hvor meget der er indskudt i personselskabet, da dette giver en vis ”sikkerhed” / 

kreditorbeskyttelse. Dog vurderes det, at komplementarens hæftelsesform gør, at den manglende 

offentliggørelse af niveauet for hæftelsen i et kommanditselskab ikke kan have afgørende betydning. 

Ligeledes kan valget af personselskab ikke udelukkende tages på baggrund af kreditorernes ønske.  

Som konsekvens af aftalefriheden for kapitalindskud i et kommanditselskab betyder det, at niveauet for 

kommanditisternes hæftelse er forskellig, alt afhængig af hvad der aftales ved stiftelsen. Der er derfor ingen 

civilretlig minimumsgrænse for indskud ved stiftelse, og derved ingen minimumshæftelse for 

kommanditanpartshaverne som udgangspunkt. I henhold til indbetalt selskabskapital i afsnit 7.3.1, er der 

følgende hæftelse i kommanditselskabet: 

 A1 hæfter for t.kr. 100 (hæftelsen er t.kr. 400 mindre end ved stiftelse af partnerselskab). 

 B1 og B2 hæfter hver for t.kr. 60 (hæftelsen er t.kr.  380 mindre end ved stiftelse af partnerselskab). 

 C2 hæfter for t.kr. 50 og C3 hæfter for t.kr. 500 (hæftelsen er højere end ved stiftelse af partnerselskab). 

Den manglende minimumshæftelse for kommanditanpartshaverne vil som udgangspunkt give mulighed for 

at have en lavere hæftelse end ved et partnerselskab. Derudover kan der både selskabs- og civilretligt være 

hæftelse, som overstiger t.kr. 500 for kommanditisterne i forbindelse med deres indskud. Med baggrund i 

ovenstående må det således vurderes, at kommanditanpartshaverne har mulighed for at aftale et lavere 

hæftelsesniveau end minimumshæftelsen hos partnerselskabet på t.kr. 500. 

8.3.4 Hæftelse over for tredjemand 

Som følge af det deklaratoriske regelsæt for kommanditanpartshaverne kan der i vedtægterne eller 

ejeraftalen ske en afvigelse fra den indirekte hæftelse hos kommanditanpartshaverne, dette følger bl.a. af U 

2001.1770 H305. Eksempelvis kan der aftales følgende med udgangspunkt i scenarierne: 

 B1 hæfter direkte og på lige fod med komplementarselskabet, når betaling i kommanditselskab til 

tredjemand skal foretages.  

 B2 er forpligtet til direkte at betale kreditor X, når forpligtelsen forfalder til betaling i 

kommanditselskabet. 

                                                           
305 NM & LHK 2014, side 186-187 
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 C3 vil i forbindelse med likviditetsproblemer i kommanditselskabet bidrage direkte med betaling af 

kreditorer i kommanditselskabet. Betalinger kan i alt pr. kvartal andrage t.kr. 30.  

Reglerne er derimod ikke deklaratoriske i et partnerselskab, hvorfor der ikke kan være direkte hæftelse hos 

kommanditisterne i et partnerselskab306 og kommanditisterne hæfter derfor kun med det indskud, der er 

aftalt ved stiftelsen.  

En yderligere mulighed for at kommanditanpartshaverne opnår direkte hæftelse er, hvis der gives transport 

på kommanditanpartshaverens resthæftelse. Transport på resthæftelse betyder, at resthæftelsen ikke kun 

er omfattet af FÆL, men også vil være omfattet af GBL307. Kreditor, som har transport på resthæftelsen, vil 

have ret til fyldestgørelse i restindskuddet forud for senere tilkomne selskabskreditorer308. Som konsekvens 

heraf vil der via transport være mulighed for, at der i et kommanditselskab kan etableres direkte hæftelse 

over for tredjemand, men det kræver dog at forholdet indskrives i for eksempel vedtægterne eller 

ejeraftalen. Hvad angår et partnerselskab, kan der ikke tages transport på resthæftelsen, da manglende 

indbetaling er omfattet af SEL § 33 stk. 2309. Det fremgår heraf, at kreditorerne ikke kan gå direkte til 

kommanditaktionærerne for indkrævning af resthæftelsen. Kreditor skal således erklære partnerselskabet 

konkurs, hvorefter kurator vil kunne indkræve resthæftelsen til partnerselskabet, og først herefter kan 

kreditor få dækket et evt. tab310. For selskabsdeltagerne vurderes det, at muligheden for direkte at hæfte 

over for tredjemand ikke kan anses for at være særlig tillokkende, og må således begrænse en 

selskabsdeltagers ønske om at blive kommanditanpartshaver. 

  

                                                           
306 SEL § 1 stk. 2 modsætningsvis, hvor det fremgår, at kommanditaktionæren ikke hæfter personligt for kapital-
selskabets forpligtelser. Der er i henhold til gennemgang af ejeraftale og SEL § 33, stk. 2 ikke fundet retlig grundlag for, 
at der i ejeraftalen for P/S’et kan aftales direkte hæftelse.   
307 GBL § 31 stk. 2 
308 NM & LHK 2014, side 187-188 
309 Det centrale ledelsesorgan kan kræve indbetaling af restindskuddet på anfordring. 
310 NM & LHK 2014, side 388 
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8.4 Delkonklusion på hæftelsesforhold 
Hæftelsesforholdene i forbindelse med vurdering af attraktiviteten vedrørende et kommandit- eller 

partnerselskab, kan i henhold til den juridiske gennemgang og analytiske sammenligning opstilles således:  

 Kommanditselskab Partnerselskab 

Muligheder  Komplementaren kan være et kapitalselskab, hvorved den personlige hæftelse 
”begrænses”.  

 Kommanditister hæfter indirekte, begrænset og solidarisk i forhold til indskud. 
Hæftelsen skal være reel og ikke kun hypotetisk. 

 Personselskabets fælleskreditorer har fortrinsret til komplementarens formue.  

 Komplementarens regreskrav over for personselskabet.  

 Frigørelse af kommanditistens hæftelse kan ske, når han ikke har fået korrekte-, 
realistiske- eller fyldestgørende oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelsen.  

 Frigørelse af hæftelse som følge af ugyldighed. 

 Ingen civilretlig krav til minimums-
hæftelse, men der kan aftales andet i 
ejeraftalen. 

 Kommanditanpartshavernes begræn-
sede hæftelse indtræder ved aftale-
indgåelse.  

 Ingen civilretlig krav om offentlig-
gørelse af kommanditanpartshavernes 
hæftelsesniveau og resthæftelse via 
vedtægter eller stiftelsesdokumentet. 

 Selskabsret krav ved kapital-
nedsættelse, at kreditorer i kun fire 
uger kan gøre krav gældende.  

 Selskabsretligt ikke muligt at give 
kommanditaktionærerne direkte 
hæftelse (SEL § 1 stk. 2 modsætnings-
vis). 

 Selskabsretligt ikke muligt at give 
transport på resthæftelse (SEL § 33 
stk. 2). 

Begrænsninger  Komplementaren hæfter modificeret principalt, direkte, personligt, ubegrænset og 
solidarisk. 

 En udtrådt komplementar hæfter forsat for gælden, der på udtrædelsestidspunktet 
påhviler personselskabet. 

 Forældelsesfristen for resthæftelse for ikke-indbetalt kapital skal senest starte ti år 
efter begyndelsestidspunktet. Fristen kan ikke udskydes ved hjælp af stiftelses-
dokument eller ejeraftale. Forældelsen af restfordringen vil derfor som udgangs-
punkt maksimalt være 13 år efter begyndelsestidspunktet (FÆL §§ 2-3 og LF L 12). 

 Civilretlig krav om, at kapitalned-
sættelse kræver kreditorsamtykke for 
samtlige kreditorer.  

 Civilretlig mulighed for at give trans-
port på resthæftelse. 

 Civilretlig mulighed for at give 
kommanditanpartshaver direkte 
hæftelse via ejeraftale eller vedtægter. 

 Kommanditaktionærernes begræn-
sede hæftelse indtræder ved stiftelse. 
Der er solidarisk hæftelse inden re-
gistrering mellem dem, som har ind-
gået forpligtelsen eller har medansvar 
herfor (SEL § 41 stk. 3). 

 Selskabsretlig krav på minimums-
hæftelse (t.kr. 500) for 
kommanditisterne (SEL 4 stk. 2). 

 Offentliggørelse af kommandit-
aktionærernes hæftelsesniveau via 
vedtægterne og resthæftelse via 
stiftelsesdokumentet. 

Tabel 8.4.1: Delkonklusion på hæftelsesforhold 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Med baggrund i hæftelsesforhold er det vores vurdering, at følgende forhold er væsentlige rationelle motiver 

i forbindelse med valget mellem kommandit- eller partnerselskabet: 

 Niveau for hæftelse og nedsættelse heraf.  

 Offentliggørelse af hæftelse. 

Hæftelsesniveauet, i forbindelse med den personlige og ubegrænsede hæftelse for komplementaren, kan 

mindskes i begge personselskabsformer ved brug af kapitalselskab. Dette betyder dog registreringspligt for 

kommanditselskaber, som derved skal offentliggøre dokumentation, der dog kan begrænses ved at indskrive 

”særlige” forhold ind i ejeraftalen i stedet. Tilsvarende og yderligere forhold offentliggøres ved et 

partnerselskab. Minimumshæftelsen på t.kr. 500 ved et partnerselskab, kan for nogen være betydelig 

begrænsning, hvorfor kommanditselskabet er mere attraktivt i denne forbindelse. Nedsættelse af 

hæftelsesniveauet i et partnerselskab giver visse muligheder, da nedsættelsen ikke kræver godkendelse fra 

tredjemand, dog vil niveauet som minimum være t.kr. 500, hvorfor det giver visse begrænsninger. En anden 

mulighed ved partnerselskabet er, at der ikke kan indgås aftale om direkte hæftelse, hvilket dog også kan 

undgås ved kommanditselskabet, såfremt det udebliver fra ejeraftalen. Det må således være 

kommanditselskabet, der som udgangspunkt er mest attraktiv hvad angår hæftelsesforholdene. 
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Selskab ApS 

(komplementar) 

Kommanditselskab K/S 
 
 
 
 

Person B1 
(kommanditist) 

Person B2 
(kommanditist) 

Aktiver X Aktiver Y 

50% 50% 

Ingen ejerandel 

Figur 9.1.1: Beskatning ved ophør 
Kilde: Egen tilvirkning 

9 Ophør 
Der kan være flere årsager til, at et personselskab skal ophøre. Selskabets levetid kan være tidsbestemt i 

vedtægterne, men der kan også være forhold blandt selskabsdeltagere som gør, at disse ønsker selskabet 

opløst. Såfremt komplementaren dør eller går konkurs, vil selskabsdeltagerene kunne kræve selskabet 

opløst, fordi komplementarens deltagelse i personselskabet er af afgørende betydning. En kommanditists 

død eller konkurs vil derimod ikke medføre krav om opløsning, med mindre kommanditisten har en 

resthæftelse i form af ikke indbetalt kapitalindskud311.  

9.1 Beskatning ved ophør 
Når det er besluttet, at kommandit- eller partnerselskabet skal ophøre, vil det for kommanditanpartshavere/-

aktionærer blive betragtet som afståelse af anparter/aktier, hvorfor der skattemæssigt skal ske beskatning 

efter skattelovgivningens almindelige regler om afståelse af de enkelte aktiver312. Beskatning ved udtræden 

eller ophør af selskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter, er ligeledes behandlet af lektor, cand.jur. 

Liselotte Madsen, som anfører: ”Udtræden og opløsning af selskabet må sidestilles med virksomhedsophør i 

AL § 9 forstand, således at fortjeneste eller tab ved det salg af ideelle anparter i driftsmidler … ikke skal fragå 

i saldoværdien efter AL § 5, stk. 2, men beskatning af gevinst og tab skal ske på normal måde, dvs. ved en 

direkte medregning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst…”313. Der skal med andre ord udarbejdes 

en avanceopgørelse, hvor samlet gevinst eller tab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 

for hver af selskabsdeltagerne314. Såfremt kommanditanpartshavere og -aktionærer ved personselskabets 

ophør deler selskabets aktiver imellem sig, vil det have skattemæssig konsekvens, hvilket illustreres ved at 

tage udgangspunkt i det tidligere opstillede scenarie B, hvori det forudsættes, at komplementaren ikke har 

ejerandel i personselskabet. 

  

                                                           
311 KS 1928, side 188-190 og NM & LHK 2014, side 198-199 
312 DJV C.C.3.3.5, afsnit Indhold 
313 AM m.fl. 2013, side 1047 
314 Dette følger endvidere af DJV C.C.6.3, afsnit Er virksomheden afstået? Hvorfor det vurderes at være både gældende 
ret og praksis på området. 
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De aktiver X, som B1 overtager fra personselskabet vil for B1 blive betragtet som erhvervede, og det vil 

samtidig betyde, at B2 skal beskattes af salg af X, da disse anses for afstået til B1. Omvendt vil de aktiver Y, 

som B2 overtager fra personselskabet for B2, blive betragtet som erhvervede, og B1 skal derfor beskattes af 

salg af Y, da disse betragtes som afstået til B2. Herudaf kan det konkluderes, at såfremt der sker en 

forskydning i ejerbrøken ved delsalg- og køb, vil det have skattemæssig konsekvens for selskabsdeltagerne315.  

Er der derimod tale om, at kommanditanpartshavere eller -aktionærer modtager selskabets aktiver i sameje, 

og der i den forbindelse ikke sker forrykning af ejerbrøkerne, vil det ikke have skattemæssig konsekvens for 

selskabsdeltagerne, eftersom aktiverne fortsat ejes i sameje selvom personselskabet er ophørt316. Kun ved 

ophør af samejet om aktiverne vil selskabsdeltagerene blive beskattet, da der sker en udskydning af skatten, 

selvom selskabet ophører. 

9.2 Forskelle mellem kommandit- og partnerselskab 

9.2.1 Konfusion i kommanditselskab 

Et kommanditselskab kan vælges opløst ved enighed mellem selskabsdeltagerne, men kan også opløses 

automatisk ved konfusion317. Konfusion indtræffer, når der ikke længere er to selskabsdeltagere, og hele 

selskabsformuen overgår til den tilbageværende selskabsdeltager, hvormed der sker universalsuccession318. 

Et kommanditselskabs opløsning ved konfusion og universalsuccession er slået fast i en kendelse fra Vestre 

Landsret i 2001, hvor komplementaren erhverver alle kommanditanparter i selskabet319. Afgørelsen er et 

eksempel på, at der til et kommanditselskab ikke stilles civilretlige krav om, at gennemførslen af selskabets 

ophør skal følge nogle bestemte, formelle, kreditorbeskyttende regler. Dette skyldes, at komplementaren, 

også efter selskabets ophør, fortsat hæfter for selskabets forpligtelser, som eksisterer ved ophør, over for de 

kreditorer, som endnu ikke er fyldestgjort. I scenarie C er det en fysisk person, som er komplementar, hvorfor 

han hæfter ubegrænset lige indtil den dag, alle kreditorer er fyldestgjorte. Er der derimod tale om, at 

komplementaren er et kapitalselskab, vil dette selskab ligeledes hæfte ubegrænset for kommanditselskabets 

gæld indtil alle kreditorer er fyldestgjorte. I det tilfælde hvor komplementarselskabet også lukkes, vil det dog 

                                                           
315 Eksemplificeret på baggrund af JB m.fl. 2012, side 147, afsnit 10.2. Endvidere er emnet omkring udlodning af aktiver 
i forbindelse med personselskabets opløsning behandlet i JP m.fl. 2009, side 729, hvor der endvidere henvises til TfS 
1983.318 H. Udlodning af skatterelevante aktiver vil skattemæssigt blive sidestillet med delsalg og delkøb af den ideelle 
andel af de udloddende aktiver.  
316 JB m.fl. 2012, side 147, afsnit 10.2 
317 Konfusion er defineret som en sammensmeltning af K/S’et og den eneste tilbageværende selskabsdeltager jf. SFH & 
JVK 2011, side 175, fodnote 145. 
318 Det må antages, at den tilbageværende selskabsdeltager skal være komplementaren som følge af, at dennes 
ubegrænsede hæftelse opretholdes, indtil selskabets kreditorer er blevet fyldestgjort. 
319 Kendelsen UfR 2001.1553 VLK er tolket enslydende i både SFH & JVK 2011, side 174-175 og FSR 2005, side 32. 
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betyde, at den ubegrænsede hæftelse ophører samtidig med selskabets lukning, da der ikke længere er tale 

om et eksisterende retssubjekt. 

Kendelsen fra 2001 fra Vestre Landsret er endnu et eksempel på, at det er retspraksis, som danner grundlag 

for, hvad der er gældende ret for kommanditselskaber, idet der ikke er nogen reel lovgivning på området. 

Hvis man ser på de tidligere opstillede scenarier, er det nærliggende at forestille sig, at der i scenarie A på et 

tidspunkt vil ske konfusion imellem selskabsdeltagerne, idet A1 er kommanditist, men samtidig ejer alle 

andele i det kapitalselskab, som er komplementar. Eftersom scenarie A også er udtryk for et 

registreringspligtigt kommanditselskab, vil der i forbindelse med ophør samtidig skulle ske afregistrering i 

Erhvervsstyrelsens register. 

9.2.2 Tvangsopløsning i partnerselskab 

Et partnerselskab kan ikke opløses ved konfusion som et kommanditselskab, idet partnerselskabet fortsat vil 

være et selvstændigt retssubjekt, selvom komplementaren erhverver alle kommanditaktier eller udtræder af 

selskabet (såfremt han er eneste komplementar)320. Dog skal det nævnes, at hvis et partnerselskab ikke 

længere opfylder de definitoriske krav, må det formodes, at selskabet kan/vil blive sendt til tvangsopløsning 

af Erhvervsstyrelsen. I SEL § 225, stk. 1, nr. 2 fremgår det, at Erhvervsstyrelsen har hjemmel til at anmode 

skifteretten om tvangsopløsning af et selskab, når selskabet ikke har den ledelse, der er foreskrevet i loven 

eller vedtægterne. Med udgangspunkt i denne bestemmelse må det derfor formodes, at i de tilfælde, hvor 

der ikke er mindst én komplementar og én kommanditist, vil Erhvervsstyrelsen kunne fastsætte en 

tidsgrænse for at få forholdet bragt i orden og efterfølgende anmode skifteretten om tvangsopløsning321. 

9.2.3 Likvidation i partnerselskab 

Når det tidligere er slået fast, at partnerselskaber følger reglerne i SEL med de fornødne tilpasninger, er det 

nødvendigt at se på bestemmelserne i SEL for at klarlægge, hvilke regler, der finder anvendelse for partner-

selskaber. Ifølge SEL kan opløsningen af et selskab frivilligt ske på to måder: 

 Ved indgivelse af betalingserklæring til Erhvervsstyrelsen322 eller 

 Ved indtræden i likvidation med tre måneders proklama323 

                                                           
320 Dette følger af diskussionen i FSR 2005, side 32-33. 
321 Forholdet er omtalt FSR 2005, side 33 og understøttes i ERST 2010, side 11. I ERST 2010 fremgår det endvidere, at 
selskabet vil blive givet en fire ugers frist til at genetablere antal og sammensætning af selskabsdeltagere eller at træffe 
beslutning om opløsning af selskabet i form af indtræden i likvidation – ellers sendes selskabet til tvangsopløsning. 
322 Jf. SEL § 216 
323 SEL §§ 217-221 
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Ved indgivelse af betalingserklæring til Erhvervsstyrelsen indestår kapitalejerne for, at al gæld (forfalden som 

uforfalden) er betalt, og at det er besluttet at opløse selskabet324. Kapitalejerne hæfter personligt, solidarisk 

og ubegrænset for gæld, som bestod på erklæringstidspunktet, og såfremt der er overskydende midler, kan 

disse fordeles til kapitalejerne325. I relation til partnerselskaber må det derved forstås, at både komplementar 

og kommanditist skal underskrive betalingserklæringen til Erhvervsstyrelsen. Kommanditisten skal 

underskrive betalingserklæringen i sin egenskab som kapitalejer, hvorimod komplementaren skal 

underskrive betalingserklæringen som følge af sin ubegrænsede hæftelse, selvom han ikke nødvendigvis ejer 

kommanditaktier326. Ifølge SEL § 216, stk. 3 vil partnerselskabet først blive betragtet som opløst, når det 

slettes i Erhvervsstyrelsens register, hvilket stemmer godt overens med betingelserne i forbindelse med 

stiftelsen. Partnerselskabet bliver retssubjekt ved registrering hos Erhvervsstyrelsen og er ikke længere 

retssubjekt (ophører) i forbindelse med afregistrering i Erhvervsstyrelsens register. 

Ifølge SEL § 216 er det endvidere et krav for Erhvervsstyrelsens registrering af selskabets opløsning, at der 

sammen med betalingserklæringen indsendes en erklæring fra SKAT, hvoraf det fremgår, at der ikke er 

skatte- og afgiftskrav mod selskabet. Eftersom partnerselskaber er underlagt de samme regler som 

aktieselskaber, dog med de fornødne tilpasninger, må det derfor formodes, at bestemmelsen i SEL § 216 skal 

modificeres, når det gælder partnerselskaber. Når partnerselskabet er skattetransparent, og det er 

selskabsdeltagerne, som hver især er skattepligtige, må den erklæring, der skal medsendes til Erhvervs-

styrelsen fra SKAT, alene skulle omfatte afgiftskrav såsom moms, lønsumsafgift og lignende, eftersom 

selskabet ikke er skattepligtigt (et skattesubjekt). 

Vælger man i stedet, at partnerselskabet skal likvideres med tre måneders proklama, er opløsningsprocessen 

noget mere omfattende og en del længerevarende, men må samtidig også vurderes at være mere sikker, 

fordi kreditorerne skal anmelde deres krav inden for de tre måneder for ikke at fortabe retten til tilgode-

havendet327. Beslutning om selskabets likvidation skal træffes på generalforsamling, hvor der samtidig skal 

vælges en likvidator, som kan forestå likvidationen328. I tilknytning hertil fremgår det endvidere af SEL § 217, 

stk. 2, at kapitalejere som ejer minimum 25% af selskabskapitalen har ret til at vælge en likvidator. Denne 

bestemmelse antages at skulle forstås således, at kommanditisten har ret til at vælge likvidator, da det som 

udgangspunkt er kommanditisten som ejer kommanditaktier. Eftersom komplementaren, som følge af den 

                                                           
324 SEL § 216, stk. 1 
325 SEL § 216, stk. 4 
326 Dette vurderes at være gældende praksis, idet synspunktet underbygges i ERST 2010, side 11. At dette vurderes som 
gældende praksis, fremgår endvidere i afsnit om ophør ved betalingserklæringen i JB m.fl. 2012, side 143. 
327 Dog kan fordringer, der først anmeldes, når boet er opgjort, godt blive dækket, men kun såfremt der endnu ikke er 
sket udlodning til kapitalejerne – dette følger af SEL § 221, stk. 4. 
328 SEL §§ 217-218 
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ubegrænsede hæftelse, skal have økonomiske- og forvaltningsmæssige beføjelser, må det forstås således, at 

komplementaren skal have ret til selv at være likvidator eller i hvert fald til også at have medbestemmelsesret 

på en generalforsamling 329. Efter valg af likvidator skal denne sikre at beslutningen, om at selskabet skal 

indtræde i likvidation, kommer til Erhvervsstyrelsens kendskab og dermed offentliggøres i styrelsens it-

system, samt at alle kendte kreditorer gøres opmærksom på selskabets beslutning om at træde i 

likvidation330. Ved registrering hos Erhvervsstyrelsen opfordres selskabets kreditorer til inden for tre måneder 

at anmelde deres krav til likvidator331. Når tre måneders fristen er udløbet, kan boet opgøres, et evt. 

likvidationsprovenu udbetales, og generalforsamlingen kan herefter træffe beslutning om endelig opløsning 

på baggrund af det foreliggende likvidationsregnskab332. Likvidationsregnskabet skal efter vedtagelse på 

generalforsamlingen indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med anmeldelse af likvidationens afslutning, 

og herefter slettes selskabet fra Erhvervsstyrelsens register333. 

I forbindelse med et partnerselskabs likvidation skal man være opmærksom på, at hvis ikke alle kreditorer er 

blevet fyldestgjort, hæfter komplementaren fortsat for selskabets gæld over for kreditorerne. Den 

manglende fyldestgørelse over for kreditorerne kan for eksempel skyldes, at nogle kreditorers krav først kan 

konstateres efter likvidationens gennemførsel eller blot som følge af, at selskabskapitalen ikke har været 

tilstrækkelig til dækning af alle kreditorernes krav334. I scenarie A og B er det et kapitalselskab, der er 

komplementar, og i det tilfælde, hvor komplementarselskabet likvideres umiddelbart i forlængelse af 

partnerselskabet vil det betyde, at kreditorerne ikke længere kan få dækket deres krav, da komplementaren 

ligeledes er ophørt med at eksistere. Hvis komplementarselskabet derimod fortsætter med at eksistere, efter 

partnerselskabet er endeligt likvideret, vil dette komplementarselskab fortsætte med at hæfte for 

partnerselskabets forpligtelser, indtil alle kreditorer har fået dækket deres krav. 

9.3 Delkonklusion på ophør 
På baggrund af ovenstående juridiske gennemgang og analytiske sammenligning af de ophørsmæssige 

forhold kan attraktiviteten for valg af personselskabsform sammenfattes som nedenfor i tabel 9.3.1: 

 Kommanditselskab Partnerselskab 

Muligheder  Personselskabet kan ophøre ved enighed blandt selskabsdeltagerne. 

 Skatteretligt kan deltagerne udskyde beskatning ved erhvervelse/afståelse af 
aktiver, såfremt aktiverne efter selskabets opløsning ejes i ligeligt sameje mellem 
kommanditanpartshavere/-aktionærer, og der er uændrede ejerbrøker. 

                                                           
329 Synspunktet om at komplementaren kan være likvidator i selskabet fremgår ligeledes i FSR 2005, side 32, hvoraf det 
også fremgår, at det som udgangspunkt er komplementaren, som varetager likvidationen af selskabet. 
330 SEL § 220, stk. 1 
331 SEL § 221, stk. 1 
332 SEL §§ 220-224 
333 SEL § 224, stk. 2 
334 FSR 2005, side 32 
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 Civilretlig mulighed for hurtig ophør 
ved konfusion. 

 Administrativ let løsning, hvor der 
ingen civilretlige krav er. 

 Cilvilretligt ophører kommandit-
selskaber, når beslutning herom 
træffes. 

 Selskabsretligt hurtig ophør ved 
betalingserklæring.  

Begrænsninger  Civilretligt hæfter komplementaren over for kreditorerne indtil forpligtelserne er 
opfyldt – også selvom personselskabet er ophørt. 

 Skatteretligt beskattes selskabsdeltagerne med det samme ved erhvervelse/-
afståelse af aktier, såfremt aktiverne fordeles imellem kommanditanpartshavere/-
aktionærer, og der dermed sker en forrykning af de ideelle ejerandele. 

  Selskabsretlig, administrativ tung løs-
ning, pga. flere formelle og juridiske 
krav i SEL. 

 Selskab ophører først ved afregistrering 
i Erhvervsstyrelsens register (rets-
subjektivitet ophører). 

 Hvis selskabsdeltagerne ikke ønsker at 
lukke selskabet med betalings-
erklæring, tager det lang tid at lukke 
selskab ved likvidation på grund af tre 
mdr. proklama (SEL §§ 217-221) og pligt 
til at udarbejde likvidationsregnskab. 

Tabel 9.3.1:Delkonklusion på ophør 
Kilde: Egen tilvirkning 

Med baggrund i afsnit vedrørende omdannelse er det vores vurdering, at følgende forhold er væsentlige 

rationelle motiver i forbindelse med valget mellem kommandit- eller partnerselskabet: 

 Ophørsprocessen. 

Det kan konkluderes, at et kommanditselskab giver mulighed for en hurtig lukning af selskabet, da der ikke 

er så mange administrative regler forbundet hermed. Hvor kommanditselskabet kan ophøre ved konfusion 

eller blot ved enighed imellem selskabsdeltagerne, er partnerselskabsformen begrænset af den selskabs-

retlige regulering, som er med til at forlænge ophørsprocessen. Når personselskabet er lukket, vil 

komplementaren i begge personselskaber fortsat hæfte for de af personselskabets kreditorer, som endnu 

ikke er fyldestgjorte, hvorfor det er attraktivt at anvende et kapitalselskab som komplementar, da dette 

efterfølgende kan lukkes. Der foreligger derfor ingen rationelle motiver for, at partnerselskabet som 

udgangspunkt er mere attraktivt end kommanditselskabet i forbindelse med personselskabets ophør. 
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10 Fra personselskab til aktieselskab 
En konsekvens af at et kommandit- eller partnerselskab ophører kan være, at selskabet samtidigt omdannes 

til en anden selskabsform, hvorfor dette afsnit vil omhandle kommandit- og partnerselskabers mulighed for 

omdannelse til aktieselskab. 

10.1 Fra kommanditselskabets til aktieselskab 
Når kommanditselskabet selskabsretligt ikke er reguleret, kan det være attraktivt at omdanne selskabet til 

for eksempel et aktieselskab, for på sigt at kunne eliminere den ubegrænsede hæftelse således, at hæftelsen 

begrænses til kapitalindskuddet. SEL kapitel 17 indeholder regler for omdannelse til/fra aktieselskab, og det 

formodes, at reglerne herom er udtømmende. Når kommanditselskaber ikke er nævnt i dette kapitel af SEL, 

vurderes det, at der ikke er mulighed for at omdanne et kommanditselskab direkte til et aktieselskab. Et 

aktieselskab kan stiftes ved apportindskud, og det vurderes derfor, at kommanditselskabet kan anvendes 

som apportindskud (minimum t.kr. 500) og dermed opfylde SEL § 35 om indskud af selskabskapital i andre 

værdier end kontanter, men en decideret omdannelse fra kommandit- til aktieselskab kan ikke finde sted. 

Grundet den manglende selskabsretlige regulering af kommanditselskaber, skal alle selskabsdeltagere335 

være enige om at indskyde kommanditselskabet som apportindskud i forbindelse med stiftelse af 

aktieselskab. Hvis komplementaren samtykker, vurderes der ikke at være krav om samtykke fra kreditorerne, 

fordi komplementaren fortsat hæfter for kommanditselskabets forpligtelser efter kommanditselskabets 

ophør. Såfremt kommanditselskabet skal ophøre og indskydes som apportindskud, vil det betyde, at der for 

aktieselskabet skal udarbejdes vedtægter, som er i fuld overensstemmelse med reglerne i SEL §§ 28-29. 

Da det ikke er muligt at omdanne et kommanditselskab til et aktieselskab, er der skattemæssigt heller ikke 

mulighed for succession, eftersom et kommanditselskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt, men er 

skattetransparent, og et aktieselskab derimod er et selvstændigt skattesubjekt336. 

Såfremt alle kapitalejere er fysiske personer, kan et kommanditselskab omdannes skattefrit til et 

kapitalselskab efter reglerne i LSV337. Ligningsrådet traf i 1998 afgørelse om, hvorvidt et kommanditselskab 

                                                           
335 Kommanditisterne fordi de ejer anparter i K/S’et og komplementaren som følge af den ubegrænsede hæftelse. 
336 FRS 2005, side 34 
337 LSV finder anvendelse i forbindelse med omdannelse fra personligt eget virksomhed til kapitalselskab jf. LSV § 1, stk. 
1. I bemærkninger til LF L 80 (spalte 1609) fremgår det, at lovforslaget vil give mulighed for, at i de tilfælde, hvor en 
virksomhed drives af flere i forening (herunder virksomheder med få interessenter), vil der under visse betingelser 
kunne ske skattefri omdannelse til aktie- eller anpartsselskab. Hvorvidt loven skal omfatte andre virksomhedsformer 
end enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber diskuteres dog aldrig under lovforslagets behandling. Eftersom 
interessentskaber er medtaget i lovforslaget som værende selvstændig erhvervsdrivende, vurderes lovforslaget også at 
omfatte K/S’er og P/S’er, da der også i disse tilfælde er tale om transparente personselskaber med flere 
selskabsdeltagere, som i et vist omfang hæfter personligt og bliver beskattet af årets over- eller underskud. Endvidere 
er det i FSR 2005, side 39 gjort klart, at reglerne i LSV finder anvendelse på omdannelse fra P/S til aktieselskab. På 
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kan betragtes som personligt ejet virksomhed, og dermed være omfattet af begrebet personligt ejet 

virksomhed efter LSV § 1, stk. 1. TfS 1998.161 LR omhandler kommanditselskabet K K/S, hvor selskab K Finans 

ApS er komplementar, og personen K er kommanditist og eneejer af alle kommanditanparter i K K/S. K Finans 

ApS er uden indskud og ejerandel i K K/S og Ligningsrådet finder derfor, at K K/S kan betragtes som personligt 

eget virksomhed, eftersom person K ejer alle kommanditanparter i K K/S. Af afgørelsen kan man derudaf 

tolke, at såfremt komplementaren er en juridisk person, men uden ejerandel, anses betingelserne for 

anvendelse af reglerne i LSV for at være opfyldt, når blot alle kommanditister er fysiske personer338. I relation 

til scenarier betyder det, at der kun i scenarie A og B kan ske skattefri omdannelse efter reglerne i LSV, og 

alene under den forudsætning, at komplementaren (den juridiske person) ikke har ejerandel i 

kommanditselskabet. I scenarie C vil det slet ikke være muligt at anvende reglerne i LSV, idet kommanditisten 

C3 er en juridisk person, og en omdannelse vil derfor medføre, at selskabsdeltagerene skal beskattes efter 

de almindelige regler vedrørende afståelse af anparter339. 

LSV stiller også krav til ejerforholdene i forbindelse med en virksomhedsomdannelse. Ejerne af et 

kommanditselskab skal på overdragelsestidspunktet eje hele selskabskapitalen i aktieselskabet, samt eje 

kapitalen i samme forhold, som gjorde sig gældende i kommanditselskabet, før værdien af 

kommanditselskabet indskydes som apportindskud i aktieselskabet340. LSV oplister i § 2 endvidere en række 

betingelser, som alle skal være opfyldt, før end lovens regler kan anvendes, herunder følgende: 

 at ejeren(erne) på omdannelsestidspunktet skal være fuldt skattepligtige341,  

 alle aktiver og passiver skal overdrages til selskabet342 og  

 omdannelsen skal finde sted senest seks måneder efter omdannelsesdatoen, som er den dag, der følger 

efter regnskabsårets udløb343 etc.  

For virksomheder med flere ejere er anvendelse af lovens regler endvidere betinget af, at alle ejerne 

anvender lovens regler, har anvendt samme regnskabsperiode, samt at alle ejere betales for deres andele i 

                                                           
baggrund af foranstående vil vi derfor formode, at reglerne i LSV både kan finde anvendelse på omdannelse fra hhv. K/S 
og P/S til kapitalselskab, også i kraft af at den definitoriske forskel imellem et K/S og P/S udelukkende er 
selskabskapitalens fordeling på forskellige værdipapirer. 
338 Dette synspunkt fremgår endvidere i INSPI 11 2004, side 37, afsnit 7, at: ”Afgørelsen er taget til indtægt for, at et K/S 
kan omdannes til et ApS eller A/S efter LSV, blot komplementaren ikke også er kommanditist, og forudsat lovens øvrige 
krav iagttages, herunder at alle kommanditister anvender loven”. De øvrige krav der i citatet henvises til er listet i LSV § 
2, herunder de særskilte krav til virksomheder med flere ejere.  
339 Afståelse af anparter blive betragtet som skattemæssig afståelse af aktiver, og gevinst/tab skal medregnes ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  
340 LSV § 1, stk. 2 
341 LSV § 2, stk. 1, litra 1 
342 LSV § 2, stk. 1, litra 2 
343 LSV § 2, stk. 1, litra 6, som henviser videre til LSV § 3, der definerer omdannelsesdatoen. 
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den personligt ejede virksomhed344. Dette vil i det tidligere opstillede scenarie B betyde, at både B1 og B2 

skal anvende reglerne i LSV, have samme regnskabsperiode, samt at de betales ligeligt i vederlag for deres 

andele, idet de antages at have samme ejerandel i kommanditselskabet. 

Såfremt alle deltagere er juridiske personer, kan der skattefrit ske en overførsel af selskabsdeltagerenes 

ideelle ejerandele i et kommanditselskab til et nystiftet kapitalselskab, dette følger af Ligningsrådets 

afgørelse i TfS 1998.825 LR. For at anvende reglerne om skattefri tilførsel af aktiver er det en betingelse, at 

selskabet tilfører/overfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab. Når 

der er tale om at skulle tilføre den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed, hører aktivitet om 

udelukkende at eje kapitalandele, i form af anparter og ideelle anparter i et interessentskab eller 

kommanditselskab, ikke under den definition. Det er dog alligevel muligt at foretage denne skattefri tilførsel 

af aktiver, såfremt alle andele i kommanditselskabet overføres, som det er tilfældet i den pågældende 

afgørelse fra Ligningsrådet. Afgørelsen er derfor et udtryk for, at det er muligt at foretage skattefri tilførsel 

af aktiver til et nystiftet selskab, dog under de førnævnte forudsætninger. 

10.2 Fra partnerselskabets til aktieselskab 
Som for de fleste større selskabsretlige beslutninger kræver det en beslutning på generalforsamlingen345 hvis 

en omdannelse til aktieselskab skal gennemføres, men beslutningen er ikke helt nok. Eftersom 

komplementaren er den fuldt ansvarlige deltager i partnerselskabet kræver en beslutning om omdannelse 

ligeledes, at komplementaren giver sit samtykke til omdannelsen346. Når blot komplementaren samtykker, 

kræves der ingen samtykke fra kreditorerne, fordi komplementaren fortsat hæfter ubegrænset for selskabets 

forpligtelser, som bestod på omdannelsestidspunktet347, og kreditorbeskyttelsen er derved fortsat intakt348. 

Partnerselskabets aktiver og passiver anses for overført ved universalsuccession til det nystiftede 

aktieselskab, hvilket medfører, at partnerselskabet skal vurderes efter SEL’s regler om apportindskud349. 

Eftersom omdannelsen sker under betragtningen om apportindskud, hvor aktieselskabet samtidig overtager 

alle rettigheder og pligter fra partnerselskabet, skal generalforsamlingen også gøres bekendt med en 

                                                           
344 LSV § 2, stk. 2, litra 1-3 
345 Der kræves samme flertal som kræves til en vedtægtsændring iht. SEL § 324 stk. 1. 
346 Dette fremgår af bemærkningerne til § 339, stk. 1 i LF L 170, samt i FSR 2005, side 34. 
347 At komplementaren fortsat hæfter for selskabets forpligtelser som bestod på omdannelsestidspunktet fremgår af 
bemærkninger til § 339, stk. 4 i LF L 170 og det fremgår endvidere, at forpligtelser som selskabet pådrager sig efter 
omdannelse til aktieselskab, hæfter komplementaren ikke for. 
348 SEL § 324, stk. 1 samt ERST 2010, side 10 
349 At aktiver og passiver overføres ved universalsuccession fremgår af FSR 2005, side 34, samt i SKAT’s indstilling og 
begrundelse i det bindende svar fra Skatterådet SKM 2009.410.SR. 
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vurderingsberetning350, inden beslutning om omdannelse endeligt kan vedtages. Omdannelsen fra 

partnerselskab til aktieselskab anses først for sket, når omdannelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, og 

selskabets vedtægter er ændret, således at kravene for aktieselskaber overholdes351. Dette betyder, at 

bestemmelserne om partnerselskabets komplementar, indskud og øvrige specifikke bestemmelser, som 

alene gælder for partnerselskaber, skal fjernes fra vedtægterne352.  

Selvom aktieselskabet succederer i partnerselskabets civilretlige stilling, hvad angår rettigheder og pligter, 

sker der ikke succession i skattemæssig henseende. Aktieselskabet har ikke mulighed for at succedere i 

partnerselskabets skattemæssige stilling, da det er selskabsdeltagerne som, efter transparensprincippet, 

beskattes i et partnerselskab og ikke partnerselskabet, da dette ikke betragtes som et selvstændigt 

skattesubjekt353. Omdannelse fra partnerselskab til aktieselskab skal derfor i skattemæssig henseende 

betragtes som afståelse af aktiver, hvor det er aktionærerne, som beskattes efter reglerne om afståelse354. 

Såfremt alle selskabsdeltagere i partnerselskabet er fysiske personer, kan der ske skattefri omdannelse til 

aktieselskab efter reglerne i LSV på samme måde som for et kommanditselskab. 

Såfremt alle selskabsdeltagere er juridiske personer, kan et partnerselskab også omdannes skattefrit til et 

aktieselskab, dette følger af bindende svar fra Skatterådet. I bindende svar SKM 2009.410.SR spørges der til, 

hvorvidt der, uden tilladelse fra SKAT, kan ske omdannelse af et partnerselskab til et aktieselskab som en 

skattefri tilførsel af aktiver efter FSL § 15c, stk. 1, 4. 4. pkt. og § 15d. SKAT finder på baggrund af lovgivning355 

og tidligere afgørelser356, at ”… idet et partnerselskab i skattemæssig henseende behandles efter de regler, 

der gælder for almindelige kommanditselskaber i dansk ret… ” kan ”… omdannelse af partnerselskabet til 

aktieselskab ske som en skattefri tilførsel af aktiver… ”. Det er dog forudsætning for skattefri tilførsel af 

aktiver og succession:  

 At samtlige aktiver og passiver bliver overført fra partnerselskabet til aktieselskabet, 

                                                           
350 Iht. SEL §324, stk. 1 skal vurderingsberetningen være udarbejdet efter reglerne i SEL §§ 36-38. At kommandit-
aktionærerne skal gøre bekendt med en vurderingsberetning fremgår endvidere af bemærkningerne til § 339, stk. 1, 4. 
pkt. i LF L 170. 
351 SEL § 324, stk. 3.  
352 Dette fremgår endvidere af ERST 2010, side 10. 
353 FSR 2005, side 34 og 39 
354 Dette underbygges i RR 9 2003, side 35, hvor det i forbindelse med omdannelse fra P/S til aktieselskab fremgår, at 
der hos selskabsdeltagerne sker ophørsbeskatning, hvilket er at sidestille med afhændelse af kapitalandele i K/S’er. 
355 I FSL § 15c, stk. 2 fremgår det, at ”tilførsel af aktiver” er defineret som værende overførsel af den samlede eller en 
eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs 
kapital. 
356 Ligningsrådet fandt i TfS 2000.66 LR, at der kun er tale om en gren af en virksomhed, når samtlige ideelle andele 
samles i ét selskab ved selve tilførslen, hvilket betyder, at alle selskabsdeltagere skal overføre hver deres andel, hvis der 
skal være tale om skattefri tilførsel af aktiver. 
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 At alle andele i partnerselskabet samtidigt samles i aktieselskabet, samt  

 At det indskydende selskab i tre år efter vedtagelsen af tilførslen ikke afstår aktier i det modtagende 

selskab. 

Det er endvidere en betingelse efter FSL § 5, at selve fusionsdatoen falder samtidig med statusdagen for det 

modtagende selskabs regnskabsår. Problemstillingerne, om omdannelse fra partnerselskab til aktieselskab, 

samt om denne kan foretages ved anvendelse af FSL’s regler om skattefri tilførsel af aktiver, i bindende svar 

SKM 2009.410.SR er efterfølgende refereret i bindene svar SKM 2010.21.SR, hvor Skatterådet kommer frem 

til samme konklusion. Det vurderes derfor at være gældende ret, at der kan ske skattefri omdannelse fra 

partnerselskab til aktieselskab (under de førnævnte forudsætninger) på baggrund af flere afgørelser fra 

Skatterådet. 

10.3 Delkonklusion fra personselskab til aktieselskab  
På baggrund af den juridiske gennemgang og analytiske sammenligning, kan attraktiviteten for valg af 

personselskabsform sammenfattes således: 

 Kommanditselskab Partnerselskab 

Muligheder  Skatteretlig muligt, hvis alle selskabsdeltagere er fysiske personer, at 
stifte/omdanne til A/S efter LSV. 

 Skatteretlig muligt, hvis alle selskabsdeltagere er juridiske personer, at 
stifte/omdanne til A/S efter FSL. 

 Selskabsretlig muligt at stifte et A/S, 
hvis aktivmassen i kommandit-
selskabet er tilstrækkelig, kan dette 
indskydes som apportindskud. 

 Kan selskabsretligt omdannes direkte til 
A/S efter reglerne om 
universalsuccession. 

 Mindre tilpasning af vedtægter, hvor 
forhold vedrørende komplementaren 
fjernes. 

Begrænsninger  Komplementaren skal give samtykke til stiftelse/omdannelse. 

 Skatteretligt ikke mulighed for succession, fordi ikke selvstændigt skattesubjekt. 

 Ikke selskabsretlig muligt, at 
omdanne til A/S. 

 Etablering af vedtægter mv. som 
opfylder SEL bestemmelser.  

 

Tabel 10.3.1: Delkonklusion på omdannelse 
Kilde: Egen tilvirkning 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold er det vores vurdering, at følgende vil være rationelle motiver for 

valg af personselskabsform: 

 Omdannelsesproces. 

 Stiftelsesproces. 
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I forbindelse med omdannelse/stiftelse af et aktieselskab må det vurderes, at partnerselskabet er mere 

attraktivt end kommanditselskabet, fordi partnerselskabet allerede følger reglerne i SEL med de fornødne 

tilpasninger. Partnerselskabet følger de formelle regler vedrørende kapital, vedtægter, registrering og 

offentliggørelse, og der er derfor færre administrative tilpasninger af de lovpligtige dokumenter end i 

kommanditselskaber, hvor der ikke i samme grad stilles reguleringsmæssige krav. Partnerselskabet opfylder 

kapitalkravet med det samme og skal ikke fremskaffe evt. yderligere kapital ved omdannelse, men kan 

omdanne direkte efter reglerne om universalsuccession. 
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11 Øvrige forhold  

11.1 Kendskab og branche 
I forbindelse med valg af personselskabsform kan kendskab hertil have betydning. Af nedenstående graf 

fremgår udviklingen for antal registrerede kommandit- og partnerselskaber over en 15 årig periode. Det 

fremgår klart af grafen, at kommanditselskabet har en større udbredelse end partnerselskabet, men det må 

ligeledes vurderes, at partnerselskabet har haft en procentvis større stigning357.  

  

Graf 11.1.1: Udvikling i antal registrerede kommandit- og partnerselskaber 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra bilag 16.3 

Forskellen mellem udviklingen i kommandit- og partnerselskabet skal dels ses i sammenhæng med den 

historiske baggrund og tilhørende angivelse i historisk litteratur358. Endvidere er der i nyere tid blevet anvendt 

kommanditselskaber i forbindelse med ejendomskøb mv., hvilket var særdeles populært før finanskrisen359. 

Der blev dog for alvor opnået kendskab til kommanditselskaber i forbindelse med de mange konkurser under 

finanskrisen, hvor denne selskabsform var indblandet. Der kan i denne forbindelse nævnes Estatum-

koncernen, som var en af landets største udbydere af ejendomsprojekter, hvori der indgik 158 

kommanditselskaber, der ejede ejendomme for 9 mia. kr.360. Ligeledes kan Griffins konkurs nævnes, som har 

givet dårlig ry for kommanditselskaberne361.  Desværre er partnerselskabet heller ikke gået ubemærket hen, 

                                                           
357 CF & NM 2012, side 265-266, hvor det bemærkes, at stigningen bl.a. skyldes Erhvervsstyrelsens ”markedsføring” af 
P/S’et, hvor der forelå sammenligning til kapitalselskaber. 
358 Jf. afsnit 2 
359 BB 1 2007  
360 BB 9 2009 
361 BB 10 2008  
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hvad angår den historiske baggrund. I Stein Bagger sagen har der angiveligt været anvendt partnerselskaber 

i forbindelse med svindlen, hvor disse skyldte IT Factory 180 mio. kr.362.   

Som det følger af nedenstående grafer, så foreligger der overensstemmelse mellem anvendelse af 

kommanditselskaber til køb/udlejning/administration af ejendomme både i 2014 og ti år tilbage. 

Modsætningsvis fremgår det, at partnerselskaber er spredt ud over brancher i 2004, hvor der ti år senere er 

sket en markant stigning idenfor flere brancher, herunder køb/udlejning/administration af ejendomme samt 

rådgivning og juridisk bistand.  

 

 

Graf 11.1.2: Brancheudvikling for kommandit- og partnerselskaber 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra bilag 16.3 

                                                           
362 BB 12 2008  
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Det må med udgangspunkt i ovenstående grafer vurderes, at antallet af brancher for partnerselskabet er 

særdeles bred i forhold til antallet af registrerede partnerselskaber, hvilket modsætningsvis ses ved 

kommanditselskabet363. Dette skal ses i sammenhæng med, at der foreligger begrænsninger for enkelte 

erhverv i kommanditselskabet jf. afsnit 11.3.1.  

11.2 Kaution 
Uanset valg af personselskabsform er det vigtigt, at eventuelle kautioner bliver gennemgået og 

konsekvenserne heraf bliver vurderet, da kaution kan have afgørende betydning for selskabsdeltagerne. 

Afhængig af personselskabsformen og behovet for likviditet i selskabet kan en konsekvens være, at der opstår 

behov for yderligere kapital end den allerede indskudte. I den forbindelse kan penge- eller kreditinstitutter 

bidrage med yderligere likviditet i form af for eksempel en kassekredit til kommandit- eller partnerselskabets 

drift og vækst. Afhængigt af lånebeløbet kan det forekomme, at kreditor ikke anser sikkerhed i kommandit- 

eller partnerselskabet for tilfredsstillende og ønsker personlig kaution fra ejeren af komplementarselskabet 

(i de tilfælde hvor der ikke er tale om en fysisk person) eller fra kommanditisterne. En personlig kaution er 

yderst afgørende for selskabsdeltagernes hæftelse, da der ved kaution alligevel kan blive tale om en 

personlig, direkte og ubegrænset hæftelse. Hæftelsesforholdet vil kun være gældende i mellem kreditor og 

kautionist, hvorfor en eventuel tredjemand ikke kan gøre brug af kautionen. Kaution kan indgås i forbindelse 

med stiftelsen, men kan også etableres efterfølgende, hvad enten der er tale om et kommandit- eller 

partnerselskab. Et par af de typiske kautionsformer, som kan etableres, er følgende: 

 Simpel kaution: Ydelsestiden indtræder ved hovedmandens misligholdelse af forpligtelse, hvor der 

samtidig er godtgjort manglende betaling hos hovedmanden. Kautionisten hæfter således for 

hovedmandens solvens. 

 Selvskyldnerkaution: Ydelsestid indtræder ved hovedmandens misligholdelse. Kautionisten hæfter 

således for hovedmandens rettidige opfyldelse af forpligtelsen364. 

I scenarie A kan man forestille sig, at A1 vil blive bedt om at etablere en selvskyldnerkaution365 som 

supplerende sikkerhed over for en evt. långiver i forbindelse med stiftelse af det kapitalselskab, som skal 

være komplementar i personselskabet. En selvskyldnerkaution vil betyde, at A1 foruden at hæfte begrænset 

for personselskabets forpligtelser (hæfter med sit indskud), samtidig vil have en personlig hæftelse over for 

komplementarselskabets kreditor og vil kunne blive pålagt at betale komplementarselskabets gæld, hvis 

                                                           
363 Det fremgår af bilag 2, at der er registreret 125 brancher af i alt 647 registrerede P/S’er i 2014, hvor der er registreret 
208 brancher af i alt 3.594 registrerede K/S’er i 2014. Den brede erhvervsområde bekræftes endvidere i CF & NM 2012, 
side 271.   
364 HVGP 2011, side 33-38 
365 I erhvervsmæssig sammenhæng vil der som oftest blive etableret selvskyldnerkaution jf. HVGP 2011, side 36. 
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selskabet ikke opfylder forpligtelserne rettidigt. Kreditor kan med andre ord kræve pengene hos A1 i det 

tilfælde, hvor komplementarselskabet ikke overholder sine betalingsbetingelser. Det er dog vigtigt at slå fast, 

at A1 fortsat kun hæfter med sit indskud over for personselskabets forpligtelser. 

Det må forventes, at der i alle tre scenarier er mulighed for at etablere kaution, og at der derved kan blive 

tale om personlig, direkte hæftelse for kommanditisterne. Dette gælder dog kun for de af personselskabets 

kreditorer, hvormed der aftales kaution. Som følge af kommanditisternes begrænsede hæftelse, vurderes 

det meget sandsynligt, at personselskabets primære kreditor (typisk kredit- eller pengeinstitut) vil kræve 

kaution fra kommanditisterne som en supplerende sikkerhed366. Alternativt kan der i et kommanditselskabs 

vedtægter indskrives afvigelser fra den deklaratoriske hæftelse – vedtægtsbestemmelser som gør hæftelsen 

for kommanditister direkte. Eksempelvis kan der i vedtægterne indskrives bestemmelser om, at 

kommanditisterne skal afgive kautionserklæring direkte over for én eller flere af selskabets kreditorer, efter 

påkrav fra kommanditselskabets komplementar367. 

Når kommanditisterne har påtaget sig en kautionsforpligtelse over for én af personselskabets kreditorer, og 

denne har gjort kravet gældende, har kommanditisterne et regreskrav mod komplementaren368. Hvis 

komplementaren ikke kan opfylde sin forpligtelse over for kommanditisterne og indfri deres krav, vil 

kommanditisterne lide et tab på at have kautioneret. Hvorvidt dette tab er fradragsberettiget afhænger af 

den kaution, han har stillet. Som følge af KGL § 17 er kautionstabet fradragsberettiget, når kautionen er 

påtaget som led i at erhverve, sikre og vedligeholde kommanditistens indkomst, og tabet kan dermed 

fradrages efter SL § 6 a. Er kautionen derimod påtaget for at sikre formuen, vil førnævnte bestemmelser ikke 

finde anvendelse, og kautionstabet er ikke fradragsberettiget369. I dom fra Østre Landsret370 blev det afgjort, 

at en kommanditist ikke kunne fradrage tab som følge af en selvskyldnerkaution over for en långivende bank 

og et forsikringsselskab, der begge havde stillet garanti. Den personlige, solidariske hæftelse kommanditisten 

pådrog sig over for kommanditselskabets kreditorer, blev ikke betragtet som hæftelse for alle 

kommanditselskabets forpligtelser, og kommanditisten blev nægtet fradrag for tabet. 

I forbindelse med at en kommanditist påtager sig en kautionsforpligtelse over for tredjemand, er det vigtigt, 

at denne forpligtelse indgås korrekt og med fyldestgørende oplysninger, da kommanditisten ellers vil have 

                                                           
366 JB m.fl. 2012, side 18 
367 NM & LHK 2014, side 186-187 
368 LM 2011, side 241 
369 LM 2011, side 243 og TfS 1989.368 Ø 
370 Skat 1989.7.525, ØLD, som er omtalt i DJV C.C.3.3.2. 
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mulighed for at frigøre sig fra hæftelsen. I de tilfælde hvor kommanditisterne ikke modtager korrekte og 

fyldestgørende oplysninger, kan de påberåbe sig svig371 eller andre ugyldighedsgrunde372.  

11.3 Forskelle mellem kommandit- og partnerselskab 

11.3.1 Liberale erhverv  

Der er som udgangspunkt ingen former for erhvervsmæssig virksomhed, som ikke kan konstrueres i 

kommandit- eller partnerselskabsform, men der er dog en del næringsretlig lovgivning, som sætter nogle 

begrænsninger for valg af personselskabsform. Det har tidligere været sådan, at liberale erhverv såsom 

revisorer, advokater, ejendomsmæglere, translatører, dispachører, forsikringsmæglere, taxivognmænd, 

læger, tandlæger m.fl. hverken har kunnet anvende kommandit- eller partnerselskaber som selskabsform373, 

men dette har ændret sig inden for de sidste ca. 15 år for enkelte typer af erhverv. I år 2003 så man den 

første ændring af næringsretlige lovgivning, hvor revisorer374 fik lov til at organisere sig i partnerselskaber – i 

2006 fulgte ejendomsmæglerne375 og i 2008 advokaterne376, men det er fortsat ikke tilladt at anvende 

kommanditselskabet som personselskabsform i de førnævnte erhverv.  

11.4 Delkonklusion på øvrige forhold  
På baggrund af gennemgang af øvrige forhold, kan attraktiviteten for valg af personselskabsform 

sammenfattes som nedenfor i tabel 11.4.1: 

 Kommanditselskab Partnerselskab 

Muligheder  Kendskab til / og udviklingen i antallet af registrerede personselskaber. 

 Anvendelse af kaution.  

Begrænsninger  Indgåelse af kaution kan forøge den begrænsede hæftelse hos kommanditisterne. 

 Indgåelse af kaution kan give en direkte hæftelse hos kommanditisterne.  

 Næringsretlig lovgivning. 
Tabel 11.4.1: Delkonklusion på omdannelse 
Kilde: Egen tilvirkning 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold, er det vores vurdering, at følgende vil være rationelle motiver for 

valg af personselskabsform: 

 Kaution. 

                                                           
371 AFTL § 30 
372 NM & LHK 2014, side 191 
373 FSR 2005, side 20-22 
374 Revisorer har siden vedtagelsen af revisorloven i 2003, haft mulighed for at anvende P/S’et som selskabsform, jf. FSR 
2005, side 21. 
375 Ejendomsmæglere har siden 1. juli 2006 haft mulighed for at anvende P/S’et som selskabsform jf. JB m.fl. 2012, side 
23-24. 
376 Advokater har siden 1. januar 2008 haft mulighed for at anvende P/S’et som selskabsform, jf. JB m.fl. 2012, side 23-
24, som henviser videre til vedtagelse af L 520, som ændrer ordlyden af § 124. 
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 Næringsretlig lovgivning. 

Det kan ikke anses for at være rationelt, at personselskabets attraktivitet ses ud fra kendskab og antal 

registrerede personselskaber. Derimod er muligheden for at anvende kaution relevant, men da dette udgør 

samme mulighed for anvendelse inden for begge personselskaber, kan dette ikke være argumentet for at 

anvende det ene frem for det andet. Derimod fremgår det klart, at begrænsningen via den næringsretlige 

lovgivning betyder, at der foreligger brancher, hvor der kun kan vælges partnerselskab frem for kommandit-

selskab.  
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12 Beslutningstræ til valg af personselskabsform 
Vi har på baggrund af vores analyse udarbejdet nedenstående beslutningstræ, som kan anvendes til at 

vurdere personselskabsformernes generelle attraktivitet:  

Ønskes der begrænset hæftelse og personlig beskatning? 
nej 

Kapitalselskab: Uden for afhandlingen 
    

ja                   

Foreligger der liberale erhverv? 
ja 

Der kan kun stiftes et P/S 
    

nej                   

Foreligger der min. to selskabsdeltager og max ti, hvor den ene 
hæfter personlig og ubegrænset? 

nej Anpartsreglerne finde anvendelse eller 
kapitalselskab: Uden for afhandlingen     

ja                   

Foreligger der min. t.kr. 125 i kontanter eller t.kr. 500 i andre 
værdier end kontanter? 

nej 
Der kan kun stiftes et K/S 

    

ja                   

Ønskes der mulighed for, at fordringen på resthæftelsen kan 
overgå til andre end personselskabet?  

ja 
Der kan kun stiftes et K/S 

    

nej / uden betydning                   

Ønskes der mulighed for, at kommanditisterne kan hæfte direkte 
overfor tredjemand? 

ja 
Der kan kun stiftes et K/S 

    

nej / uden betydning                   

Ønskes det, at ejeraftale skal kunne forpligte både 
selskabsdeltagere og personselskabet? 

ja 
Der kan kun stiftes et K/S 

    

nej / uden betydning                   

Ønskes der mulighed for løbende udbetaling, som ikke følger 
ejerandel/kapitalklasse? 

ja 
Der kan kun stiftes et K/S 

    

nej / uden betydning                   

Ønskes der en begrænset offentliggørelse af selskabets- og 
selskabsdeltagernes oplysninger? 

ja 
Der kan kun stiftes et K/S 

    

nej / uden betydning                   

Ønskes der mulighed for hurtig ophør / lukning af 
personselskabet? 

ja 
Der kan kun stiftes et K/S 

    

nej / uden betydning                   

Foreligger der ønske om omdannelse til A/S? 
ja Der kan kun stiftes P/S, men er værdien af 

K/S'et er tilstrækkeligt, kan der stiftes A/S     

nej           
          

Ønskes der en selskabsretlig regulering, som udgør et velkendt 
regelsæt? 

nej Der kan kun stiftes et K/S, men det kan 
aftales at følge bestemmelserne i SEL     

ja           
          

Valg af personselskabsform afhænger af 
selskabsdeltagernes ønsker og behov 

        

        
Figur 12. 1: Beslutningstræ til valg af personselskabsform 
Kilde: Egen tilvirkning 
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13 Konklusion 

Med udgangspunkt i de gennemgåede civil- og skatteretlige forhold i afsnit 3 og 4 fremgår flere områder, 

som skal tages med i overvejelserne for at vurdere den generelle attraktivitet mellem et kommandit- og 

partnerselskab. Udgangspunktet må være, at lighederne i mellem personselskaberne ikke giver en rationel 

konklusion på, hvilken personselskabsform der er mest attraktiv. Lighederne vil i begrænset omfang kunne 

bidrage til vurderingen af personselskabernes attraktivitet, hvorfor dette indgår i begrænset omfang i 

konklusionen. Modsat gælder det for forskellene mellem personselskabsformerne, hvor der kan foreligge 

områder, som er mere rationelle end andre.  

En af lighederne mellem kommandit- og partnerselskabet er, at der er tale om personselskaber, som er 

selvstændige retssubjekter, men ikke selvstændige skattesubjekter. Der foreligger skattemæssig 

transparens, således at beskatning sker hos selskabsdeltagerne efter PSL eller VSL. Endnu en lighed er, at der 

for både kommandit- og partnerselskab skal være minimum to selskabsdeltagere, heraf én kommanditist og 

én komplementar, som kan bestå af fysiske eller juridiske personer. Det er i den forbindelse dog vigtigt at 

bemærke, at i de tilfælde, hvor der er mere end ti selskabsdeltagere, vil anpartsreglerne finde anvendelse. I 

de tilfælde hvor der foreligger interessefællesskab mellem selskabsdeltagerne, skal der desuden også være 

en særlig opmærksomhed på, at aftaler skal indgås på forretningsmæssige vilkår. 

Komplementaren hæfter personligt, direkte og ubegrænset for personselskabets forpligtelser og solidarisk 

ved flere komplementarer, hvorimod kommanditisten hæfter indirekte og begrænset for selskabets 

forpligtelser. Komplementaren har ret til økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser, som skal stå i 

rimeligt forhold til den ubegrænsede hæftelse, og komplementaren er forpligtet til at have en central rolle i 

personselskabet. Komplementaren kan bl.a. blive repræsentant og indgå aftaler på vegne af personselskabet, 

men der må ikke kunne skabes tvivl om, hvem der er rette indkomstmodtager og omkostningsbærer. 

Kommanditisten derimod, har ret til andel i over- og underskud samt ret til forvaltningskontrol. Skatteretligt 

har kommanditisten på baggrund af den begrænsede hæftelse, begrænsning i fradagsmulighederne, hvorfor 

der anvendes en fradragskonto, hvori afskrivninger skal kunne indeholdes. 

Definitorisk er der forskel på et kommandit- og partnerselskab, da kapitalen i kommanditselskabet er fordelt 

på anparter mod aktier i et partnerselskab. Reguleringsmæssigt følger kommanditselskaber bestemmelserne 

i LEV, og der foreligger aftalefrihed imellem selskabsdeltagerne, hvorfor der ikke er krav eller begrænsninger 

til indholdet i ejeraftalen. Der foreligger derimod en begrænsning ved partnerselskabet, da det følger SEL 

med de fornødne tilpasninger bl.a. inden for områderne selskabsstruktur, kapital, stiftelse, registrering og 

vedtægter. 
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Med udgangspunkt i de generelle civil- og skatteretlige forhold må det derfor konkluderes, at der foreligger 

væsentlige forskelle i reguleringen af kommandit- og partnerselskaber. Det vurderes, at kommanditselskabet 

generelt er mere attraktivt, da der ikke er begrænsninger i forhold til indholdet i SEL, hvilket giver større 

aftalefrihed og administrativ lettelse, hvor en ejeraftale både kan omfatte forhold for selskabsdeltagere og 

kommanditselskabet. Modsætningsvis må det dog konkluderes, at partnerselskabet generelt vil give en 

større sikkerhed, da der i den retlige regulering i SEL indgår velkendte forhold, som er kendt fra kapital-

selskaber. Reguleringen kan derfor ikke alene udgøre et rationelt motiv for at vælge den ene personselskabs-

form frem for den anden. 

Attraktiviteten for kommandit- og partnerselskab skal konkluderes ud fra flere forhold, hvor forholdene både 

kan være rationelle og irrationelle. Inden for området økonomiske forhold i afsnit 6, fordeles kommandit- og 

partnerselskabets afskrivninger skattemæssigt efter ejerandel, mens overskudsfordeling også kan ske efter 

en anden fordelingsbrøk, som for eksempel antal arbejdstimer. Komplementaren skal som følge af den 

økonomiske beføjelse for eksempel tildeles en andel i overskuddet eller en anden tilsvarende økonomisk 

rettighed. Den begrænsede regulering giver en vis usikkerhed omkring værdien af den økonomiske beføjelse, 

men beføjelsen skal stå i forhold til den risiko, som er tilknyttet den ubegrænsede hæftelse. Kommanditister 

har ret til en andel i over- og underskud, herunder den beføjelse at kunne foretage kontrol af, hvordan 

midlerne forvaltes, hvilket gælder både for kommandit- og partnerselskabet.  

I forbindelse med de økonomiske forhold vurderes det med baggrund i SEL, at anvendelse af partnerselskabet 

giver visse begrænsninger, hvorfor der skal indgå en skærpet opmærksomhed inden for flere områder. 

Løbende udbetalinger vil for et partnerselskab under visse forudsætninger selskabsretligt blive betragtet som 

et ulovligt lån med tilbagebetalingspligt. På grund af den skattemæssige transparens er der både for 

kommandit- og partnerselskabet tale om en udbetaling af overskudsandel, som betyder, at der for 

partnerselskabet foreligger skævvridning mellem den selskabs- og skatteretlige regulering, hvilket ikke 

vurderes som attraktivt. I skatteretlig forstand kan der kun foreligge et ulovligt lån uden tilbagebetalingspligt 

efter LL § 16E, såfremt kommandit- og partnerselskabet modtager lån fra et komplementarselskab, som 

kommanditisterne har bestemmende indflydelse på. I forbindelse med den selskabsretlige skævdeling af 

udbytte, kan dette kun ske, hvis der foreligger opdeling i kapitalklasser i partnerselskabet. I relation til 

udbetalinger fra partnerselskabet skal det også bemærkes, at der foreligger selskabsretlig begrænsning for 

aflønning af ledelsesmedlemmer. 

Det er selskabsretligt heller ikke muligt at forpligte partnerselskabet via en ejeraftale, hvorimod kommandit-

selskabet godt kan blive forpligtet af ejeraftalen, hvis det indarbejdes. SEL begrænser derved 

selskabsdeltagernes aftalefrihed i partnerselskabet, og desuden er graden af selskabsoplysninger, som skal 
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offentliggøres, større ved et partnerselskab. Det må med udgangspunkt i den økonomiske analyse derfor 

rationelt konkluderes, at kommanditselskabet generelt indeholder større aftalefrihed og mindre 

offentliggørelse end partnerselskabet, hvorfor kommanditselskabet vurderes mest attraktivt.  

Inden for kapitalforhold, må attraktivitet for kommandit- og partnerselskab også skulle vurderes ud fra 

kapitalindskud, hvilket fremgår af afsnit 7. Der foreligger ingen minimumskapitalkrav ved anvendelse af et 

kommanditselskab, hvor der ved et partnerselskab minimum skal være t.kr. 500 i selskabskapital. Den 

selskabsretlige regulering i forbindelse med kapitalforhøjelse og -nedsættelse skal overholdes for partner-

selskabet, hvilket bl.a. betyder, at der ikke kan ske nedsættelse til lavere end minimumskapitalen. Foruden 

mindstekrav til selskabskapitalen, skal også kapitaltabsreglerne i SEL overholdes for et partner-selskab. Det 

må med udgangspunkt i kapitalforhold derfor rationelt kunne konkluderes, at når kommanditselskabet ikke 

indeholder minimumskapitalkrav, og selvom den selskabsretlige regulering i partnerselskabet kan give en vis 

form for sikkerhed, må kommanditselskabet generelt vurderes at være mest attraktivt, da denne ”sikkerhed” 

også kan indskrives i ejeraftalen for kommanditselskabet.  

Hvad angår hæftelsesforhold i afsnit 8, skal dette ses i sammenhæng med kapitalkravet for kommandit- og 

partnerselskabet. Det er kapitalen, som er styrende for hæftelsen, men der er som nævnt ikke en 

minimumshæftelse i et kommanditselskab, hvorimod der foreligger minimus-hæftelse på t.kr. 500 i et 

partnerselskab. I de tilfælde hvor hele indskudskapitalen ikke er indbetalt, foreligger der resthæftelse, der 

som udgangspunkt forældes efter 13 år. Hæftelsen for kommanditisterne kan dog frigøres, såfremt der 

foreligger ukorrekte, urealistiske, ugyldige eller ikke-fyldestgørende oplysninger i forbindelse med 

aftaleindgåelsen eller stiftelsen. 

I forbindelse med kapitalnedsættelse nedsættes hæftelsen ikke tilsvarende for kommanditisterne i et 

kommanditselskab, da det kræver samtykke fra tredjemand eller medkontrahenter. I partnerselskabet kan 

nedsættelsen af hæftelsen (dog minimum til t.kr. 500) kun effektueres fire uger efter registreringen, da 

tredjemand i denne periode kan anmelde sit krav. Kommanditisternes hæftelse/resthæftelse er som 

udgangspunkt indirekte, men der kan i kommanditselskabets vedtægter/ejeraftale ske en afvigelse herfra. 

Dette er derimod ikke gældende for partnerselskabet, da det vil stride mod SEL's bestemmelser. Det må med 

udgangspunkt i hæftelsesforholdene konkluderes, at det generelt er mere attraktivt at anvende et 

kommanditselskab. Selvom partnerselskabet kan være attraktivt på grund af effektueringen af nedsættelse 

af hæftelsen på fire uger, samt ingen mulighed for direkte hæftelse blandt kommanditisterne, må det dog 

alligevel rationelt kunne konkluderes, at det er kommanditselskabet der er mest attraktivt, eftersom 

hæftelsesniveauet kan være lavere end t.kr. 500, og den direkte hæftelse kan undgås ved at indskrive 

forholdet i ejeraftalen.  
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I forbindelse med ophør af kommandit- og partnerselskabet, foreligger der ifølge afsnit 9 ingen væsentlige 

forskelle, som kan anses at påvirke attraktiviteten i mellem personselskaberne. Der kan ske ophør i 

forbindelse med konfusion i et kommanditselskab, hvor der opnås en hurtig lukningsproces, mens der ved 

partnerselskabet kan ske tvangsopløsning eller likvidation i henhold til de velkendte regler i SEL. Ved 

indtrædelse i likvidation, har kreditorerne tre måneder til at anmelde deres krav eller alternativt kan 

selskabet opløses ved anvendelse af en betalingserklæring. Komplementaren fortsætter med at hæfte for 

personselskabets forpligtelser efter selskabets ophør, uanset om der er tale om et kommandit- eller 

partnerselskab. I den forbindelse fremgår det, at det vil være en fordel at anvende et kapitalselskab som 

komplementar, da hæftelsen forsvinder ved lukning af komplementarselskabet. Der foreligger ingen 

væsentlige forskelle, hvad angår ophør, hvorfor kommanditselskabet generelt må anses for mest attraktivt, 

da selskabet administrativt er lettere at lukke. 

Det er muligt, at gå fra kommandit- eller partnerselskab til et aktieselskab, når blot visse betingelser er opfyldt 

i henhold til afsnit 10. SEL's regler finder ikke anvendelse på omdannelse fra kommandit- til aktieselskab, 

men der kan stiftes et aktieselskab ved apportindskud af kommanditselskabets virksomhed. Partnerselskabet 

opfylder allerede fra stiftelsen en lang række betingelser, som letter administrationen i forbindelse med 

omdannelsen til aktieselskab, og endvidere er en omdannelse fra partnerselskab til aktieselskab direkte 

reguleret i SEL. Det må på denne baggrund derfor må være rationelt at konkludere, at partnerselskabet i 

forbindelse med omdannelse generelt er mest attraktivt. 

I forbindelse med øvrige forhold i afsnit 11, må det konkluderes, at kendskabet til personselskabsformerne 

også spiller ind, men ikke som et rationelt motiv, trods flere registrerede kommandit- end partnerselskaber. 

Øvrige forhold indeholder kaution, som både kan anvendes i kommandit- og partnerselskabet, hvorfor dette 

forhold ikke vurderes rationelt at konkludere ud fra. Desuden bemærkes det, at der er begrænsninger for 

anvendelse af kommanditselskaber i visse brancher som følge af den næringsretlige lovgivning, hvorfor 

partnerselskabet her må vælges i stedet for. 

Hvorvidt et kommandit- eller partnerselskab generelt er mest attraktivt skal konkluderes ud fra ovenstående 

gennemgang og annalyse, og det må derfor være mere rationelt at vælge et kommanditselskab frem for et 

partnerselskab. Kommanditselskabet vurderes også mest attraktivt, da der foreligger større aftalefrihed 

inden for flere områder, mindre offentliggørelse og ingen kapitalkrav. Desuden vil ejeraftalen også kunne 

give mulighed for at medtage forhold, som regulerer forhold for både selskabsdeltagerne og kommandit-

selskabet eller at følge en eller flere områder efter reglerne i SEL. Modsætningsvis må det dog konkluderes, 

at såfremt selskabsdeltagerne ønsker en velkendt regulering og selskabsretlig sikkerhed inden for kapital-
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forhold og organisatoriske forhold, vil partnerselskabet generelt anses for mere attraktivt. Attraktivitet 

afhænger således af selskabsdeltagernes ønsker og behov, hvilket ikke kan generaliseres. 

14 Perspektivering 

Kommanditselskabet har i afhandlingen påvist, at denne personselskabsform kan anses for generelt at være 

mere attraktiv end partnerselskabet, men attraktiviteten afhænger dog også af selskabsdeltagernes ønsker 

og behov, som ikke kan generaliseres. Partnerselskaber kan derfor være mere attraktive i visse situationer. I 

nedenstående følger nogle situationer, hvor partnerselskabet vurderes at være mest attraktivt.  

Generelt må det vurderes, at kommanditselskabet er mest attraktivt, når et personselskab skal etableres, da 

der foreligger begrænsede etableringsomkostninger, fordi dokumentationen ikke skal opfylde 

bestemmelserne i SEL. Desværre betyder den begrænsede regulering også, at det i forbindelse med 

udarbejdelse af ejeraftalen kan forglemmes at blive indarbejdet flere relevante områder, som SEL ellers 

regulerer. Dette betyder også, at når der skal etableres et personselskab i mellem selskabsdeltagere, som 

ikke kender hinanden, kan det være mere sikkert at etablere et partnerselskab. Hvis personselskabet opnår 

kapital fra en investor, som ønsker at have en central rolle i selskabet, kan investor blive komplementar. Det 

må for investor være en fordel at have investeret i et partnerselskab, som delvist reguleres efter de velkendte 

regler, som gælder for kapitalselskaber, da dette vil skabe en vis form for sikkerhed inden for særligt 

kapitalområdet.  

I selskaber, hvor der kan forventes løbende udskiftning eller indsættelse af selskabsdeltagere, kan det være 

en fordel at anvende partnerselskabet som selskabsform, da der er et velkendt regelsæt, og det sikrer 

samtidig, at der ikke indgås ejeraftaler, som er i strid med de gældende selskabsretlige regler. Da der i SEL er 

krav om en selskabskapital på min. t.kr. 500 medfører det samtidig, at selskabet fremstår mere kapitalstærkt 

på lige fod med et aktieselskab, hvorimod der kan være mere tvivl om selskabskapitalen i et 

kommanditselskab. 

I det tilfælde, at to kapitalselskaber ønsker at indgå i et samarbejde eller indgå et projekt sammen, kan det 

være en fordel at anvende et partnerselskab, da løbende under- og overskud tilgår selskabsdeltagerne. Det 

vil også i denne situation gøre sig gældende, at SEL’s regler giver mere sikkerhed for selskabsdeltagerne og 

samarbejdspartnerne. Det kan være et krav fra hovedleverandøren eller øvrige samarbejdspartnere, at der 

anvendes en personselskabsform som både har et velkendt regelsæt, men samtidig også har et stort 

minimums kapitalkrav. På denne baggrund kan det udledes, at det altid er selskabsdeltagernes ønsker og 

behov, der skal ligge til grund for valg af personselskabsform.  
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SKM 2007.524.VLR Andelsbeskatning af aktieselskab – krav til vedtægterne – fradrag for bonus til 
aktionærerne 

SKM 2007.821.SR Kommanditselskab – vederlag til komplementaren for påtagelse af hæftelse m.v. – 
selskabsdeltager – antal ejere – anpartsreglerne  

SKM 2008.258.LSR Opgørelse af fradragskonto 

SKM 2008.612.HR Kommanditister – opgørelse af fradragskonto – selvskyldnerkaution 

SKM 2009.410.SR Skattefri omdannelse af et kommandit-aktieselskab, P/S, til et aktieselskab 

SKM 2010.21.SR Omdannelse af P/S til A/S og fusionsskatteloven 

SKM 2010.610.SR Kommanditselskab – overskudsdeling uafhængigt af ejendele – 
virksomhedsordning – rette indkomstmodtager – afvisning 

SKM 2011.155.SR Beskatning af overskudandel fra I/S eller P/S. Rette indkomstmodtager 

SKM 2011.165.ØLR Kommanditist – opgørelse af fradragskonto 

SKM 2012.42.SR Beskatning af partnere i P/S-advokatfirma 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=386677
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SKM 2012.202.VLR Korrektion – afgiftsgrundlag – fradragsberettige købsmoms – større kompleks af 
anpartsprojekter  

SKM 2012.279.SR Anpartsprojekt – ugyldighed i forbindelse med erhvervelse eller tegning – 
genoptagelse af tidligere år – erstatning  

SKM 2012.715.SR Udenlandsk komplementars overskudsandel skattepligt 

SKM 2013.113.SR Beskatning af aktionærlån 

SKM 2013.685.SR Partnerselskab – fakturering af a conto-overskudsandel 

SKM 2014.15.SR Anpartshaverlån – Selskabs lån til kommanditselskab 

SKM 2014.207.SR Partnerselskab – transparent – fast driftssted  

SKM 2014.663.SR Anpartshaverlån – Lån til kommanditselskab 

TfS 1983.318 H Interessentskabs udlodning af aktier til interessenterne medførte pligt for disse til 
at betale særlig indkomstskat. 

TfS 1989.368 Ø Østre Landsrets dom af 17. maj 1989, j.nr. 404/1987: Kommanditister – 
Selvskyldnerkaution – Formuetab 

TfS 1992.190 Kommanditselskaber eller ej?  

TfS 1992.234 LR Selskaber – bindende forhåndsbesked – kommanditaktieselskab – subjektiv 
skattepligt 

TfS 1998.161 LR Virksomhedsomdannelse – Skattefri – Kommanditselskab – Personligt drevet 
virksomhed 

TfS 1998.742 SKM Komplementar – kommanditselskab – medejendomsret 

TfS 1998.825 LR Fusionsskatteloven § 15 c om skattefri tilførsel af aktiver. 

TfS 2000.66 LR Tilførsel af aktiver – Gren af en virksomhed – Ideelle andele – Tidsmæssig 
sammenhæng 

TfS 2003.274 H Periodisering af overskud i interessentskab  

TfS 2006.382  Personselskaber – transparens, ejerbrøk og særskilte vederlag 

TfS 2009.358 Vedtægtsændringer – allokeret udbytte 

U 1993.126 H Tegningsmateriale vedrørende kommanditselskab om bygning af skibe 
ufyldestgørende og vildledende, men adgangen til at hæve var tabt ved passivitet. 

U 1935.767 H Komplementaren K's private kreditorer kunne ej søge fyldestgørelse i selskabets 
aktiver, så længe selskabskreditorerne S ej var dækket. S kunne ej i K's bo anmelde 
deres fordringer med disses fulde beløb efter at have fået delvis dækning af 
selskabets midler. 

U 1983.8 H Praksisændring vedrørende kommanditisters fradragsret havde fornøden 
hjemmel, men burde ikke gives tilbagevirkende kraft. 

U 1984.947 H Mellemværende imellem bank og to kautionister for kommanditselskab. 
Spørgsmål om kautionens omfang og gyldighed. 

U 1985.324 H Kommanditisters rekaution for kaution for udlandslån ikke bortfaldet 

U 1996.271 H Kommanditistaftaler ikke tilsidesat som uforbindende 

U 1997.1347 H Kommanditists tegning af anparter i hotelprojekt ikke ugyldig 

U 2000.824 H Tegning af anparter i hotelprojekt ikke ugyldig 

U 2001.1770 H Kommanditists påstand om frifindelse for tiden for selskabskreditorers krav om 
betaling af ikke-indbetalt indskudskapital ikke taget til følge 

U 2005.83 Ø Kommanditist frigjort fra tegningsaftale, da K/S ikke kunne modbevise indsigelse 
om at være frigjort 

UfR 1921.959 H Kommanditselskabet W. Buchtrups Eftfl., Morsbøl og Pedersen, i Likvidation og 
Kommanditist i nævnte Selskab, Gaardejer J.P. Pedersen mod Gaardejer Jørgen 
Buhrkal 
 

http://msoeg.karnovgroup.dk.esc-web.lib.cbs.dk/document/rel/LBKG20051129_P15C?src=document&versid=905-1-2013
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UfR 1942.508 H Ved stiftelse af I/S udstedte A som vederlag for goodwill til B et gældsbrev på 
14.000 kr., hvilket skulle svare til B's årsindtægt. Da indtægten var meget lavere, 
kunne A erklære gældsbrevet ugyldigt såvel over for B som over for C, til hvem det 
var overdraget til sikkerhed for tilgodehavende. 

UfR 1951.17 H Interessents indtræden uforbindende pga. svig, og indskud anerkendt som simpelt 
krav i medinteressents bo 

UfR 1983.8 H Praksisændring vedrørende kommanditisters fradragsret havde fornøden 
hjemmel, men burde ikke gives tilbagevirkende kraft 

UfR 1996.1550 H Generalforsamlingsbeslutning i strid med stemmebindingsaftale ugyldig. Retlig 
interesse 

UfR 2001.1553 VLK Når kommanditselskab skifter identitet til anpartsselskab, kan ejerbetegnelse 
ændres i adkomstrubrikken uden tinglysning af overdragelsesdokument 

UfR 2002.1803 H Deltager i interessentskab ikke berettiget til at få sit indskud tilbagebetalt. Advokat 
ikke handlet ansvarspådragende 

TSS-Cirkulære 1995-20 (dog ophævet ved SKM2008.13.SKAT) 

TS-cirkulære 1990-1 

15.5 Erhvervsstyrelsens vejledninger 
Vejledning om Udgiver Udgivelses-

tidspunkt 
Forkortelse 

Partnerselskaber 
(kommanditaktieselskaber) 

Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen 

Oktober 2010 ERST 2010 

Etablering af et iværksætterselskab 
(IVS) 

Erhvervsstyrelsen Juli 2014 ERST 2014 

Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) Erhvervsstyrelsen Juli 2010 ERST 2010-2 
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15.6 Kendelser fra Erhvervsankenævnet 
Emne Nævnets 

medlemmer 
Lovgivning Dato for afsigelse 

af kendelse 
Forkortelse 

Spørgsmål om 
komplementars 
forvaltningsmæssige 
og økonomiske 
beføjelser 

Finn Møller 
Kristensen, 
Suzanne 
Helsteen og 
Vagn Joensen 

Aktieselskabslovens 
§ 173, stk. 8 

20. december 
2000 

EANK 00-79.736 

Kommanditselskab, 
hvis eneste 
komplementar var 
tvangsopløst, opfyldte 
ikke længere 
betingelserne for at 
være 
kommanditselskab 

Mads Bryde 
Andersen, 
Merete 
Cordes, Gert 
Kristensen, 
Eskil Trolle og 
Vagn Joensen 

LEV § 2, stk. 2 18. november 
1996 

EANK 96-100.454 

Intet til hinder for at 
kommanditselskab 
udelukkende kunne 
bestå af en 
komplementar og en 
kommanditist, selvom 
komplementaren var 
ejet af 
kommanditisten 

Mads Bryde 
Andersen, 
Merete 
Cordes, Gert 
Kristensen, 
Eskil Trolle og 
Vagn Joensen 

LEV § 2, stk. 2 3. december 1996 EANK 96-38.871 

15.7 Love og bekendtgørelser 
Love og 
bekendtgørelser 

Titel Link Forkortelse 

Lov nr. 520 af 
6. juni 2007 

Lov om ændring af retsplejeloven 
(Revision af regler om advokaters 
virksomhed) 

http://jm.schultzboghandel.dk/u
pload/microsites/jm/ebooks/hvid
bog/520(all).pdf  

L 520 

Lov nr. 616 af  
12. juni 2013 

Lov om ændring af selskabsloven, 
lov om visse erhvervsdrivende 
virksomheder, årsregnskabsloven 
og lov om Det Centrale 
Virksomhedsregister 

https://www.retsinformation.dk/
forms/r0710.aspx?id=151851  

L 616 

Lov nr. 792 af 
28. juni 2013 

Lov om ændring af 
selskabsskatteloven, lov om afgift 
af lønsum m.v., 
kulbrinteskatteloven og 
forskellige andre love 

https://www.retsinformation.dk/
forms/r0710.aspx?id=152726  

L 792 

Lov nr. 1367 af 
10. december 
2013 

Lov om ændring af 
årsregnskabsloven, selskabsloven 
og forskellige andre love 
(Årsrapporter på engelsk og 
redegørelse for samfundsansvar) 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=160439  

L 1367 

LBK nr. 1298 af 31. 
oktober 2013 

Bekendtgørelse af lov om den 
skattemæssige behandling af 

https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=158688  

ABL 

http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/hvidbog/520(all).pdf
http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/hvidbog/520(all).pdf
http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/hvidbog/520(all).pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=151851
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=151851
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152726
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152726
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160439
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160439
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158688
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158688
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gevinster og tab ved afståelse af 
aktier m.v. 
(aktieavancebeskatningsloven) 

LBK nr. 781 af 26. 
august 1996 

Bekendtgørelse af lov om aftaler 
og andre retshandler på 
formuerettens område 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=82218  

AFTL 

LBK nr. 1120 af 14. 
november 2012 

Bekendtgørelse af lov om fusion, 
spaltning og tilførsel af aktiver 
m.v. (fusionsskatteloven) 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=143661  

FSL 

LBK nr. 1063 af 28. 
august 2013 

Bekendtgørelse af lov om 
forældelse af fordringer 
(forældelsesloven) 

https://www.retsinformation.dk/
Forms/r0710.aspx?id=143125  

FÆL 

LOV nr. 169 af 05. 
juni 1953 

Danmarks Riges Grundlov 
(Grundloven) 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=45902  

GRL 

LBK nr. 1113 af 18. 
september 2013 
 

Bekendtgørelse af lov om 
skattemæssig behandling af 
gevinst og tab på fordringer, gæld 
og finansielle kontrakter 
(Kursgevinstloven) 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=158213  

KGL 

LBK nr. 1295 af 15. 
november 2013 

Bekendtgørelse af lov om visse 
erhvervsdrivende virksomheder 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=158851  

LEV 

LBK nr. 1041 af 15. 
september 2014 

Bekendtgørelse af lov om 
påligningen af indkomstskat til 
staten (ligningsloven) 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=164594  

LL 

LBK nr. 963 af 19. 
september 2011 

Bekendtgørelse af lov om 
skattefri virksomhedsomdannelse 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=138284  

LSV 

LBK nr. 382 af 8. 
april 2013  

Bekendtgørelse af lov om 
indkomstskat for personer m.v. 
(personskatteloven) 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=145909  

PSL 

LBK nr. 322 af 11. 
april 2011 

Bekendtgørelse af lov om aktie- 
og anpartsselskaber 
(selskabsloven) 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=135933  

SEL 

LBK nr. 175 af 23. 
februar 2011 

Bekendtgørelse af 
skatteforvaltningsloven 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=132792  

SFL 

LBK nr. 1264 af 31. 
oktober 2013 

Bekendtgørelse af 
skattekontrolloven 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=152434  

SKL 

LOV nr. 149 af 10. 
april 1922  

Lov om Indkomst- og Formueskat 
til Staten (Statsskatteloven) 

https://www.retsinformation.dk/
Forms/r0710.aspx?id=63303  

SL 

LBK nr. 1082 af 14. 
november 2012 

Bekendtgørelse af lov om 
indkomstbeskatning af 
aktieselskaber m.v. 
(Selskabsskatteloven) 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=143677  

SSL 

LBK nr. 1114 af 18. 
september 2013 

Bekendtgørelse af lov om 
indkomstbeskatning af 
selvstændige erhvervsdrivende 
(virksomhedsskatteloven) 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=158215  

VSL 

LBK nr. 1253 af 1. 
november 2013 

Bekendtgørelse af 
årsregnskabsloven 

https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=158560#No
t1  

ÅRL 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=82218
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=82218
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143661
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143661
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=143125
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=143125
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=45902
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=45902
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158213
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158213
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158851
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158851
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164594
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164594
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=138284
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=138284
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=145909
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=145909
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=135933
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=135933
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132792
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132792
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=152434
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=152434
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=63303
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=63303
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143677
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143677
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158215
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158215
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158560#Not1
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158560#Not1
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158560#Not1
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15.8 Lovforslag, herunder bemærkninger og høring 
Lovforslag Titel Link Forkortelse 

L 12 af 2. oktober 
2013 

Forslag til Lov om ændring af 
forældelsesloven (Forældelse af 
udestående selskabsindskud) 

https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=158408  

LF L 12 

L 80 af 8. 
december 19821 

Forslag til lov om skattefri 
virksomhedsomdannelse, 
herunder ministerens 
fremsættelse, behandling af- og 
betænkning over lovforslaget 

Folketingstidende 1982-1983, 
spalte 2941-2942, 3995-4014 
og1074610750, samt Tillæg A, 
spalte 1601-1618 og Tillæg B, 
spalte 1385-1406 

LF L 80 

L 170 af  
25. marts 2009 

Forslag til Lov om aktie- og 
anpartsselskaber (selskabsloven), 
herunder bemærkninger til 
lovforslaget 

http://www.ft.dk/samling/20081
/lovforslag/l170/html_som_frems
at.htm#Not1  

LF L 170 

L 199 Forslag til lov om ændring af 
ligningsloven, kursgevinstloven, 
skattekontrolloven og 
kildeskatteloven. 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/
20111/lovforslag/L199A/20111_L
199A_som_vedtaget.pdf  
Endvidere anvendt i 
kursusmateriale i forbindelse 
med RGD-kursus den 3. 
november 2014 (RGD BR 2014) 

LF L 199 

Bemærkninger til 
lovforslag 

Titel Link Forkortelse 

L 198 Finanstilsynet, 1995-96 Anvendt i forbindelse med EANK: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites
/default/files/20-december-2000-
1.pdf  

B LF L 198 
1995-96 

Høring Titel Link Forkortelse 

Høringssvar fra 
FSR – danske 
revisorer den 25. 
januar 2013 

Høringssvar vedrørende forslag til 
ændring af selskabsloven 

http://www.fsr.dk/Faglige_infor
mationer/Virkomhedsret/Aktie-
%20og%20anpartsselskaber/~/m
edia/Files/FSR/Faglige_informatio
ner/Virkomhedsret/Aktie-
%20og%20anpartsselskaber/H29
912%20%20Forslag%20til%20ndri
ng%20af%20selskabsloven25011.
ashx  
 

HS L 152 
FSR 

Høringsnotat ad L 
152 fra Erhvervs- 
og 
Vækstministeriet 
den 26. februar 
2013 

Forslag til ændring af 
selskabsloven, lov om visse 
erhvervsdrivende virksomheder, 
årsregnskabsloven og lov om Det 
Centrale Virksomhedsregister 

http://www.ft.dk/samling/20121
/lovforslag/l152/bilag/1/1220339
.pdf  

HN L 152 
EVM 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158408
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158408
http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/l170/html_som_fremsat.htm#Not1
http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/l170/html_som_fremsat.htm#Not1
http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/l170/html_som_fremsat.htm#Not1
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20111/lovforslag/L199A/20111_L199A_som_vedtaget.pdf
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20111/lovforslag/L199A/20111_L199A_som_vedtaget.pdf
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20111/lovforslag/L199A/20111_L199A_som_vedtaget.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/20-december-2000-1.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/20-december-2000-1.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/20-december-2000-1.pdf
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/H29912%20%20Forslag%20til%20ndring%20af%20selskabsloven25011.ashx
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/H29912%20%20Forslag%20til%20ndring%20af%20selskabsloven25011.ashx
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/H29912%20%20Forslag%20til%20ndring%20af%20selskabsloven25011.ashx
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/H29912%20%20Forslag%20til%20ndring%20af%20selskabsloven25011.ashx
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/H29912%20%20Forslag%20til%20ndring%20af%20selskabsloven25011.ashx
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/H29912%20%20Forslag%20til%20ndring%20af%20selskabsloven25011.ashx
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/H29912%20%20Forslag%20til%20ndring%20af%20selskabsloven25011.ashx
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/H29912%20%20Forslag%20til%20ndring%20af%20selskabsloven25011.ashx
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/H29912%20%20Forslag%20til%20ndring%20af%20selskabsloven25011.ashx
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l152/bilag/1/1220339.pdf
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l152/bilag/1/1220339.pdf
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l152/bilag/1/1220339.pdf
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15.9 Ørige kilder 
Titel Udgiver og 

tidspunkt 
Link Forkortelse 

Kommanditselskaber 
myldrer frem af Morten 
Johnsen 

Berlingske 
Business – 
Nyheder: 
Ejendomme, 
31. januar 2007 

http://www.business.dk/ejendo
mme/kommanditselskaber-
myldrer-frem  

BB 1 2007 

Ejendomsselskab konkurs 
tirsdag af Louise Lyck 
Dreehsen og Simon Nyborg 

Berlingske 
Business – 
Nyheder: 
Ejendomme, 
27. oktober 2008 

http://www.business.dk/ejendo
mme/ejendomsselskab-konkurs-
tirsdag  

BB 10 2008 

Betalingsfrist udløber for IT 
Factory-partnere af Ritzau 

Berlingske 
Business – 
Nyheder: Digital, 
29. december 
2008 

http://www.business.dk/digital/b
etalingsfrist-udloeber-for-it-
factory-partnere  

BB 12 2008 

Stort ejendomsprojekt 
erklæret konkurs af Birgitte 
Erdhardtsen 

Berlingske 
Business – 
Nyheder: 
Ejendomme, 
24. november 
2009 

http://www.business.dk/ejendo
mme/stort-ejendomsprojekt-
erklaeret-konkurs  

BB 9 2009 

Ejeraftaler af advokat 
Søren Toft Bjerreskov 

Børsen – Ledelse, 
Ledelseshåndbog: 
Bestyrelse, 
marts 2013 

http://ledelse.borsen.dk.esc-
web.lib.cbs.dk/article/view/129/e
jeraftaler.html?hl=ZWplcmFmdGF
sZXI7RWplcmFmdGFsZXI,  

BL 3 2013 

Ulovlige aktionærlån bliver 
skattepligtige 

FSR – Faglig 
nyhed, 
3. juli 2012 

http://www.fsr.dk/Faglige_infor
mationer/Skat/Faglige%20inform
ationer%20fra%20sekretariatet/u
lovlige%20aktionarlaan%20bliver
%20skattepligtigt  

FSR 7 2012 

Indgrebet mod aktionærlån 
er vedtaget 

FSR – Faglig 
nyhed,  
13. september 
2012 

http://m.fsr.dk/Faglige_informati
oner/Skat/Faglige%20information
er%20fra%20sekretariatet/indgre
bet%20mod%20aktionarlan%20e
r%20vedtaget  

FSR 9 2012 

Ændringen af forældelses-
loven er i dag blevet 
vedtaget 

Kromann 
Reumert, 
Nyheder, 
19. december 
2013 

http://www.kromannreumert.co
m/Nyheder/2013/12/Aendringen
_af_foraeldelsesloven_er_blevet_
vedtaget  

KR 12 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.business.dk/ejendomme/kommanditselskaber-myldrer-frem
http://www.business.dk/ejendomme/kommanditselskaber-myldrer-frem
http://www.business.dk/ejendomme/kommanditselskaber-myldrer-frem
http://www.business.dk/ejendomme/ejendomsselskab-konkurs-tirsdag
http://www.business.dk/ejendomme/ejendomsselskab-konkurs-tirsdag
http://www.business.dk/ejendomme/ejendomsselskab-konkurs-tirsdag
http://www.business.dk/digital/betalingsfrist-udloeber-for-it-factory-partnere
http://www.business.dk/digital/betalingsfrist-udloeber-for-it-factory-partnere
http://www.business.dk/digital/betalingsfrist-udloeber-for-it-factory-partnere
http://www.business.dk/ejendomme/stort-ejendomsprojekt-erklaeret-konkurs
http://www.business.dk/ejendomme/stort-ejendomsprojekt-erklaeret-konkurs
http://www.business.dk/ejendomme/stort-ejendomsprojekt-erklaeret-konkurs
http://ledelse.borsen.dk.esc-web.lib.cbs.dk/article/view/129/ejeraftaler.html?hl=ZWplcmFmdGFsZXI7RWplcmFmdGFsZXI
http://ledelse.borsen.dk.esc-web.lib.cbs.dk/article/view/129/ejeraftaler.html?hl=ZWplcmFmdGFsZXI7RWplcmFmdGFsZXI
http://ledelse.borsen.dk.esc-web.lib.cbs.dk/article/view/129/ejeraftaler.html?hl=ZWplcmFmdGFsZXI7RWplcmFmdGFsZXI
http://ledelse.borsen.dk.esc-web.lib.cbs.dk/article/view/129/ejeraftaler.html?hl=ZWplcmFmdGFsZXI7RWplcmFmdGFsZXI
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/ulovlige%20aktionarlaan%20bliver%20skattepligtigt
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/ulovlige%20aktionarlaan%20bliver%20skattepligtigt
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/ulovlige%20aktionarlaan%20bliver%20skattepligtigt
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/ulovlige%20aktionarlaan%20bliver%20skattepligtigt
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/ulovlige%20aktionarlaan%20bliver%20skattepligtigt
http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/indgrebet%20mod%20aktionarlan%20er%20vedtaget
http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/indgrebet%20mod%20aktionarlan%20er%20vedtaget
http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/indgrebet%20mod%20aktionarlan%20er%20vedtaget
http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/indgrebet%20mod%20aktionarlan%20er%20vedtaget
http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/indgrebet%20mod%20aktionarlan%20er%20vedtaget
http://www.kromannreumert.com/Nyheder/2013/12/Aendringen_af_foraeldelsesloven_er_blevet_vedtaget
http://www.kromannreumert.com/Nyheder/2013/12/Aendringen_af_foraeldelsesloven_er_blevet_vedtaget
http://www.kromannreumert.com/Nyheder/2013/12/Aendringen_af_foraeldelsesloven_er_blevet_vedtaget
http://www.kromannreumert.com/Nyheder/2013/12/Aendringen_af_foraeldelsesloven_er_blevet_vedtaget
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Den nye selskabslov ved 
Torben Waage 

Kromann 
Reumert, 
Dias show 

http://www.google.dk/url?sa=t&r
ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=18&ved=0CEMQFjAHOAo&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.aditusbiz.co
m%2Ffiles%2F1%2Fden_nye_sels
kabslov.ppt&ei=P7umVNazIoX7y
wP-
uYKICw&usg=AFQjCNFbC9BMmd
b7GU0-
Kq8kA0WhGO6V9Q&sig2=yNZCP
C-Wbw4WJxrxHgyLJw  

KR TW DIAS 

Den nye selskabslov Maare Advokater, 
8. december 2009 

http://maare-
advokater.dk/default.asp?mn1=9
7&mn2=&mn3=&sid=97&nid=10  

MAAA 12 2009 

Marginalskatteprocenter 
1993 og 1998-2015 

Skatteministeriet, 
31. oktober 2014 

http://www.skm.dk/skattetal/sta
tistik/tidsserieoversigter/margina
lskatteprocenter-1993-og-1998-
2015/ 
 

Marginalskatte-
procenter SKM 

Ejeraftaler og skævdeling 
af udbytte af advokat 
Micha Fritzen og advokat 
Jacob V. la Cour 

Plesner – 
Nyhedsbrev, 
juli 2009 

http://www.plesner.com/plesner
_publikationer/files/pdf/610.pdf  

PLESNER 7 2009 

Partnerselskaber – En 
overset, men interessant 
selskabsform  

RevisorGruppen 
Danmark, 
12. juni 2009 

http://www.revisorgruppen.dk/fa
glig-
viden/raadgivning/vis/partnersels
kaber/  

RGD 6 2009 

Aktionærlån og beskatning  Bent Ramskov, 
Advokat, ph.d.  

Kursusmateriale i forbindelse 
med RGD-kursus den 3. 
november 2014 

RGD BR 2014 

Styresignal om aktionærlån SKM2014.825.SK
AT, SKAT 

http://www.skat.dk/skat.aspx?oI
d=2167885&vId=0  

SKM2014.825.SK
AT 

Kapitel 6 Selskabsretlige 
regler 

Skatteministeriet, 
februar 2014 

http://www.skm.dk/skattetal/ana
lyser-og-
rapporter/rapporter/1999/septe
mber/generationsskiftet-i-
erhvervslivet-betaenkning-nr-
1374,-august-1999/kapitel-6-
selskabsretlige-regler/  

SEL SKM 2014 

  

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0CEMQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.aditusbiz.com%2Ffiles%2F1%2Fden_nye_selskabslov.ppt&ei=P7umVNazIoX7ywP-uYKICw&usg=AFQjCNFbC9BMmdb7GU0-Kq8kA0WhGO6V9Q&sig2=yNZCPC-Wbw4WJxrxHgyLJw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0CEMQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.aditusbiz.com%2Ffiles%2F1%2Fden_nye_selskabslov.ppt&ei=P7umVNazIoX7ywP-uYKICw&usg=AFQjCNFbC9BMmdb7GU0-Kq8kA0WhGO6V9Q&sig2=yNZCPC-Wbw4WJxrxHgyLJw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0CEMQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.aditusbiz.com%2Ffiles%2F1%2Fden_nye_selskabslov.ppt&ei=P7umVNazIoX7ywP-uYKICw&usg=AFQjCNFbC9BMmdb7GU0-Kq8kA0WhGO6V9Q&sig2=yNZCPC-Wbw4WJxrxHgyLJw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0CEMQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.aditusbiz.com%2Ffiles%2F1%2Fden_nye_selskabslov.ppt&ei=P7umVNazIoX7ywP-uYKICw&usg=AFQjCNFbC9BMmdb7GU0-Kq8kA0WhGO6V9Q&sig2=yNZCPC-Wbw4WJxrxHgyLJw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0CEMQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.aditusbiz.com%2Ffiles%2F1%2Fden_nye_selskabslov.ppt&ei=P7umVNazIoX7ywP-uYKICw&usg=AFQjCNFbC9BMmdb7GU0-Kq8kA0WhGO6V9Q&sig2=yNZCPC-Wbw4WJxrxHgyLJw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0CEMQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.aditusbiz.com%2Ffiles%2F1%2Fden_nye_selskabslov.ppt&ei=P7umVNazIoX7ywP-uYKICw&usg=AFQjCNFbC9BMmdb7GU0-Kq8kA0WhGO6V9Q&sig2=yNZCPC-Wbw4WJxrxHgyLJw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0CEMQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.aditusbiz.com%2Ffiles%2F1%2Fden_nye_selskabslov.ppt&ei=P7umVNazIoX7ywP-uYKICw&usg=AFQjCNFbC9BMmdb7GU0-Kq8kA0WhGO6V9Q&sig2=yNZCPC-Wbw4WJxrxHgyLJw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0CEMQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.aditusbiz.com%2Ffiles%2F1%2Fden_nye_selskabslov.ppt&ei=P7umVNazIoX7ywP-uYKICw&usg=AFQjCNFbC9BMmdb7GU0-Kq8kA0WhGO6V9Q&sig2=yNZCPC-Wbw4WJxrxHgyLJw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0CEMQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.aditusbiz.com%2Ffiles%2F1%2Fden_nye_selskabslov.ppt&ei=P7umVNazIoX7ywP-uYKICw&usg=AFQjCNFbC9BMmdb7GU0-Kq8kA0WhGO6V9Q&sig2=yNZCPC-Wbw4WJxrxHgyLJw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0CEMQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.aditusbiz.com%2Ffiles%2F1%2Fden_nye_selskabslov.ppt&ei=P7umVNazIoX7ywP-uYKICw&usg=AFQjCNFbC9BMmdb7GU0-Kq8kA0WhGO6V9Q&sig2=yNZCPC-Wbw4WJxrxHgyLJw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0CEMQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.aditusbiz.com%2Ffiles%2F1%2Fden_nye_selskabslov.ppt&ei=P7umVNazIoX7ywP-uYKICw&usg=AFQjCNFbC9BMmdb7GU0-Kq8kA0WhGO6V9Q&sig2=yNZCPC-Wbw4WJxrxHgyLJw
http://maare-advokater.dk/default.asp?mn1=97&mn2=&mn3=&sid=97&nid=10
http://maare-advokater.dk/default.asp?mn1=97&mn2=&mn3=&sid=97&nid=10
http://maare-advokater.dk/default.asp?mn1=97&mn2=&mn3=&sid=97&nid=10
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2015/
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2015/
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2015/
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2015/
http://www.plesner.com/plesner_publikationer/files/pdf/610.pdf
http://www.plesner.com/plesner_publikationer/files/pdf/610.pdf
http://www.revisorgruppen.dk/faglig-viden/raadgivning/vis/partnerselskaber/
http://www.revisorgruppen.dk/faglig-viden/raadgivning/vis/partnerselskaber/
http://www.revisorgruppen.dk/faglig-viden/raadgivning/vis/partnerselskaber/
http://www.revisorgruppen.dk/faglig-viden/raadgivning/vis/partnerselskaber/
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2167885&vId=0
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2167885&vId=0
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-6-selskabsretlige-regler/
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-6-selskabsretlige-regler/
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-6-selskabsretlige-regler/
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-6-selskabsretlige-regler/
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-6-selskabsretlige-regler/
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-6-selskabsretlige-regler/
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-6-selskabsretlige-regler/
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16 Bilag 

16.1 Forkortelser 
I forbindelse med vores afhandling af vi anvendt følgende forkortelser: 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

AL Afskrivningsloven 

AFTL Aftaleloven 

ApS Anpartsselskab 

A/S Aktieselskab 

DJV Den juridiske vejledning 

EANK Erhvervsankenævnet 

FSL Fusionsskatteloven 

FÆL Forældelsesloven 

GRL Grundloven 

IVS Iværksætterselskab 

KAO Kapitalafkastordningen 

K/S Kommanditselskab 

LL Ligningsloven 

LEV Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

LSV Lov om skattefri virksomhedsomdannelse 

PSL Personskatteloven 

P/S Partnerselskab 

SEL Selskabsloven 

SFL Skatteforvaltningsloven 

SKL Skattekontrolloven 

SL Statsskatteloven 

SSL Selskabsskatteloven 

VSL Virksomhedsskatteloven 

VSO Virksomhedsordningen 

ÅRL Årsregnskabsloven 
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16.2 Scenarier - overblik 
 Scenarie A Scenarie B Scenarie C 

 K/S P/S K/S P/S K/S P/S 

Komplementar Kapitalselskab stiftes af A1 Kapitalselskab tidligere stiftet af B1 C1: Fysisk person 

Kommanditister 
A1: Fysisk person 

B1: Fysisk person 
B2: Fysisk person 

C2: Fysisk person 
C3: Juridisk person 

Formue ved 
stiftelse 

A1: Kontant t.kr. 50 og  
t.kr. 500 i bundne midler 

B1: Kontant t.kr. 62,5 
B2: Kontant t.kr. 62,5 

C2: Kontant t.kr. 50 
C3: Kontant t.kr. 500 

Økonomi 

Ejerbrøk A1: 100% B1: 50% og B2: 50% C2: 9% og C3: 91% 

Overskud 
fordelt efter 
ejerbrøk  
(afsnit 6.1) 

 
Tabel 6.1.1 

 
Tabel 6.1.1 

   
Tabel 6.1.1 

Overskud 
fordelt efter 
ejeraftale 
(afsnit 6.1) 

   
Tabel 6.1.2 

   

Komplemen-
tarens 
økonomiske 
beføjelser 
(afsnit 6.3) 

  

Tabel 6.3.2 
Tabel 6.3.3 

   

Lån omfattet af 
LL § 16E  
(afsnit 6.8) 

Figur 6.8.1  
   

Løbende 
udbetaling og 
lån (afsnit 6.9.4) 

   
 
Figur 6.9.4.1 

  

Udbytte-
skævdeling 
(afsnit 6.9.5) 

   
  

Figur 6.9.5.1 

Kapital 

Kapitalindskud 
(afsnit 7.3.1) 

A1: Apport-
indskud t.kr. 
100 

A1: Apport-
indskud t.kr. 
500 
 
 
Figur 7.3.1.1 

B1: Kontant 
indskud t.kr. 60 
B2: Kontant 
indskud t.kr. 60 

B1: Kontant 
indskud t.kr. 62,5 
B2: Kontant 
indskud t.kr. 62,5 
 
Figur 7.3.1.1 

C2: Kontant 
indskud t.kr. 50 
 
 
 
 
 

C2: Kontant 
indskud t.kr. 50 
C3: Kontant 
indskud t.kr. 75  
 
Figur 7.3.1.1 

Resthæftelse 
(afsnit 8.2.1) 

Ingen Ingen Ingen Resthæftelse 
afhænger af valg 
af kapitalklasser 

C3: resthæftelse 
t.kr. 500, som 
skal indbetales 
ligeligt fordelt 
over 12 måneder 
fra stiftelsen 

C3: resthæftelse 
t.kr. 425 

Kapitalklasser 
og resthæftelse 
(ejerbrøk) 
(afsnit 7.3.1) 

   Kapital- 
klasse A og B 
B1: 187,5 (50%) 
B2: 187,5 (50%) 
Uden 
kapitalklasse 
B1: 62,5 (25%) 
B2: 312,5 (75%) 

  

Selskabskapital  t.kr. 100 t.kr. 500 t.kr. 120 t.kr. 500 t.kr. 550 t.kr. 550 

Ophør 

Beskatning ved 
ophør 
(afsnit 9.1) 

  
Figur 9.1.1 
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16.3 Øvrige forhold – registrering og branche 
Anvendte graf 11.1.1 er blevet udarbejdet med baggrund i udtræk fra www.cvr.dk. Der er i denne forbindelse 

registreret følgende: 

År Kommanditselskab Partnerselskab I alt 

2000                                    552                                      18                      2.570  

2001                                    665                                      25                      2.691  

2002                                    834                                      30                      2.866  

2003                                    963                                      31                      2.997  

2004                                1.232                                      45                      3.281  

2005                                1.559                                      59                      3.623  

2006                                1.996                                      80                      4.082  

2007                                2.336                                    102                      4.445  

2008                                2.521                                    134                      4.663  

2009                                2.633                                    163                      4.805  

2010                                2.775                                    227                      5.012  

2011                                2.930                                    282                      5.223  

2012                                3.122                                    347                      5.481  

2013                                3.363                                    485                      5.861  

2014                                3.594                                    947                      6.555  

Udtrækket er foretaget den 30. januar 2015. 

Anvendte graf 11.1.2 (kommanditselskaber) er blevet udarbejdet med baggrund i udtræk fra www.cvr.dk. 

Der er i denne forbindelse registreret følgende: 

Branche 2014 2004 

Uoplyst 880 105 

Udlejning af erhvervsejendomme 823 476 

Administration af fast ejendom på kontraktbasis 633 266 

Produktion af elektricitet 283 50 

Investeringsselskaber 65 15 

Sø- og kysttransport af gods 63 26 

Anden udlejning af boliger 55 33 

Køb og salg af egen fast ejendom 49 11 

Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 46 12 

Andet 697 238 

I ALT 3.594 1.232 

   

Andet udgør: 2014 2004 

Agenturhandel med blandet sortiment 12  

Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. 1  

Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 1  

Aktiviteter vedrørende fysisk velvære 2 1 

Almindelig rengøring i bygninger 1  

Anden anlægsvirksomhed i.a.n. 1  

Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 3 2 

Anden bygningsinstallationsvirksomhed 1  

Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger 1 1 

Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder 2  

Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 22 3 

Anden forretningsservice i.a.n. 7  

Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 4  

Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 1  

Anden it-servicevirksomhed 2 1 

Anden reklamevirksomhed 1  
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Anden teknisk rådgivning 4 2 

Anden telekommunikation 1  

Anden trykning 1 1 

Anden udgivelse af software 1 1 

Anden udgivervirksomhed 1 1 

Anden undervisning i.a.n. 2  

Andre forlystelser og fritidsaktiviteter 1  

Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling 2  

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 8 3 

Andre organisationer og foreninger i.a.n. 1 1 

Andre personlige serviceydelser i.a.n. 1 1 

Andre post- og kurertjenester 2 1 

Andre sportsaktiviteter 1 1 

Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport 5 1 

Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation 2 1 

Anlæg af ledningsnet til væsker 1  

Arbejdsformidlingskontorer 1  

Arkitektvirksomhed 14 10 

Autoreparationsværksteder mv. 3  

Avl af andet kvæg og bøfler 2 1 

Avl af pelsdyr mv. 3 1 

Avl af smågrise 5 4 

Banker, sparekasser og andelskasser 1 1 

Biografer 3 2 

Blandet drift 2 1 

Blomsterforretninger 1  

Bogbinding og lignende serviceydelser 1 1 

Bogføring og revision: skatterådgivning 5  

Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. 7 6 

Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer 1  

Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 4 2 

Charter- og taxiflyvning 4 1 

Computerprogrammering 7 3 

Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 2 1 

Detailhandel med andre varer i.a.n. 3 1 

Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 2  

Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. 1  

Detailhandel med brugte varer i forretninger 1 1 

Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer 1 1 

Detailhandel med drikkevarer 1  

Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 1 1 

Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 1 1 

Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 3 2 

Detailhandel med spil og legetøj 1 1 

Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 1 1 

Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 1  

Discountforretninger 4 3 

Distribution af elektricitet 1  

Drift af sportsanlæg 5 5 

Dyrehandel 20 2 

Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter 1  

Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 1 1 

Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 6 5 

Dyrlæger 2 1 

Ejendomsmæglere mv. 2 1 

Ejerforeninger 1 1 

El-installation 3 1 

Engroshandel med affaldsprodukter 2  
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Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 10 2 

Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 3 1 

Engroshandel med beklædning 4 2 

Engroshandel med blomster og planter 1  

Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 2 1 

Engroshandel med computere, ydre enheder og software 1  

Engroshandel med elektriske husholdningsartikler 1  

Engroshandel med elektronisk udstyr 2 1 

Engroshandel med fodtøj 1  

Engroshandel med frugt og grøntsager 1 1 

Engroshandel med huder, skind og læder 1 1 

Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 1  

Engroshandel med kemiske produkter 5  

Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 3 1 

Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 1  

Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed 2  

Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 3  

Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 16 16 

Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler 3 2 

Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 1  

Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 1  

Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 1  

Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 4 2 

Engroshandel med værktøjsmaskiner 2  

Fastnetbaseret telekommunikation 1  

Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold 3  

Ferskvandsbrug 1 1 

Finansiel leasing 6 1 

Finansielle holdingselskaber 5  

Fitnesscentre 2 1 

Fjerkræavl 2 1 

Forarbejdning af andet kød 1 1 

Forberedende byggepladsarbejder 2 2 

Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 1 1 

Forhandlere af sports- og campingudstyr 1  

Forlystelsesparker o.l. 5 2 

Formueforvaltning 1  

Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 3  

Fotografisk virksomhed 2 1 

Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 2 1 

Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 1  

Fremstilling af andre værktøjsmaskiner 1 1 

Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap 1 1 

Fremstilling af elektriske belysningsartikler 1 1 

Fremstilling af farmaceutiske præparater 1  

Fremstilling af friske bageriprodukter 1  

Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr 1  

Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) 2 1 

Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l. 1  

Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 1 1 

Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 1  

Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast 1  

Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol 1 1 

Fremstilling af vindmøller og dele hertil 15 3 

Fremstilling af øl 1  

Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. 2  

Frisørsaloner 1 1 

Gennemførelse af byggeprojekter 37 3 
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Handel med elektricitet 15  

Hoteller 11  

Ikke-finansielle holdingselskaber 41 15 

Ikke-specialiseret engroshandel 10 5 

Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 1 1 

Industriel design og produktdesign 2 1 

Inkassovirksomhed og kreditoplysning 1  

Juridisk bistand 1  

Karosseriværksteder og autolakererier 1  

Kombinerede administrationsserviceydelser 12 1 

Kombinerede serviceydelser 3 3 

Kommunikationsdesign og grafisk design 3  

Konferencecentre og kursusejendomme 2 2 

Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 11 1 

Landbrugskonsulenter 1  

Landskabspleje 3 1 

Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker 1  

Lotteri- og anden spillevirksomhed 2 2 

Lystbådehavne 3 2 

Maskinforarbejdning 2 1 

Møbelforretninger 2  

Opførelse af bygninger 12 1 

Optikere 1 1 

Parkering og vejhjælp mv. 4 2 

Private andelsboligforeninger 1 1 

Produktion af film og videofilm 2  

Public relations og kommunikation 3 2 

Radio- og tv-forretninger 2 1 

Rejsearrangører 1 1 

Rejsebureauer 1 1 

Reklamebureauer 5  

Reparation af elektrisk udstyr 1  

Reparation og vedligeholdelse af skibe og både 2 1 

Restauranter 13 5 

Rutebuskørsel, by- og nærtrafik 1  

Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 4 3 

Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 2  

Serviceydelser i forbindelse med planteavl 2 1 

Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 1  

Skibsmæglere 4 2 

Skønheds- og hudpleje 2  

Slagter- og viktualieforretninger 1  

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi 1  

Speditører 14 1 

Sportsklubber 1  

Supermarkeder 2 1 

Sø- og kysttransport af passagerer 5 7 

Sø- og kysttransport af passagerer  1 

Taxikørsel 1 1 

Teater- og koncertvirksomhed 1  

Transmission af elektricitet 1  

Tøjforretninger 6 2 

Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 2  

Udgivelse af aviser og dagblade 1  

Udgivelse af bøger 1 1 

Udgivelse af computerspil 1  

Udgivelse af distrikts- og annonceblade 2 2 

Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 5 3 
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Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 2  

Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 2  

Udlejning og leasing af luftfartøjer 5 2 

Udlejning og leasing af skibe og både 6 4 

Udsavning og høvling af træ 1  

Vejgodstransport 8 4 

Ventureselskaber og kapitalfonde 22 9 

Vikarbureauer 1  

VVS- og blikkenslagerforretninger 3 3 

Webportaler 3  

Andet: I ALT 697 238 

Anvendte graf 11.1.2 (partnerselskaber) er blevet udarbejdet med baggrund i udtræk fra www.cvr.dk. Der er 

i denne forbindelse registreret følgende: 

Branche 2014 2004 

Uoplyst 116 0 

Udlejning af erhvervsejendomme 83 9 

Juridisk bistand 65 1 

Bogføring og revision: skatterådgivning 46 0 

Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 45 0 

Køb og salg af egen fast ejendom 21 1 

Gennemførelse af byggeprojekter 13 0 

Anden udlejning af boliger 12 4 

Produktion af elektricitet 12 0 

Administration af fast ejendom på kontraktbasis 10 1 

Opførelse af bygninger 10 1 

Ejendomsmæglere mv. 9 0 

Andet 204 27 

I ALT 646 44 

   

Andet udgør: 2014 2004 

Administration af og bidrag til erhvervsfremme 1  

Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer 1  

Almindelig rengøring i bygninger 1  

Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 2  

Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 2  

Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 2  

Anden it-servicevirksomhed 6 1 

Anden pensionsforsikring 4  

Anden personaleformidling 1  

Anden teknisk rådgivning 2  

Anden telekommunikation 2  

Anden trykning 1  

Anden undervisning i.a.n. 1  

Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling 1  

Andre post- og kurertjenester 2 2 

Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport 3  

Arbejdsformidlingskontorer 4  

Arkitektvirksomhed 3  

Autoreparationsværksteder mv. 2  

Avl af pelsdyr mv. 2  

Avl af smågrise 1  

Blandet drift 1  

Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. 2  

Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 1  

Charter- og taxiflyvning 1 1 
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Computerprogrammering 3 1 

Detailhandel med andre varer i.a.n. 2  

Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet 1 1 

Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje 1  

Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 1  

Distribution af gas 1 1 

Dyrehandel 1  

Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 2  

Dyrlæger 1  

El-installation 2 1 

Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 2  

Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer 1  

Engroshandel med frugt og grøntsager 1  

Engroshandel med kufferter og lædervarer 1  

Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 1  

Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed 1  

Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 1  

Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 2  

Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser 1  

Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 1  

Engroshandel med tekstiler 1  

Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 3 1 

Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 1  

Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 1  

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer 1  

Event catering 1  

Finansielle holdingselskaber 2  

Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 1  

Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 1  

Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed 4  

Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 1 1 

Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. 1  

Fremstilling af andre plastprodukter 1 1 

Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler 1  

Fremstilling af gas 1 1 

Fremstilling af kommunikationsudstyr 1 1 

Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 1  

Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 1  

Handel med elektricitet 1  

Hospitaler 1  

Hoteller 1  

Ikke-finansielle holdingselskaber 4 1 

Ikke-specialiseret engroshandel 2  

Industriel design og produktdesign 3 1 

Installation af industrimaskiner og -udstyr 1  

Investeringsselskaber 5  

Kombinerede administrationsserviceydelser 5  

Konferencecentre og kursusejendomme 3  

Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 7  

Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker 1  

Lystbådehavne 1 1 

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 1 1 

Møbelforretninger 1 1 

Oversættelse og tolkning 1  

Planteformering 1  

Praktiserende speciallæger 1  

Produktion af film og videofilm 1  

Produktion af slagtesvin 1 1 
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Produktion af tv-programmer 1  

Public relations og kommunikation 6  

Radio- og tv-forretninger 1  

Reklamebureauer 5  

Reparation af jern- og metalvarer 1  

Restauranter 3  

Risiko- og skadesvurdering 1  

Ruteflyvning 1  

Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 6  

Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 1  

Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 1  

Serviceydelser i forbindelse med planteavl 1  

Skibsmæglere 1  

Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 1  

Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 3 1 

Sø- og kysttransport af gods 2  

Sø- og kysttransport af passagerer 1  

Tøjforretninger 3  

Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 4 1 

Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning 1  

Udgivelse af aviser og dagblade 1  

Udgivelse af ugeblade og magasiner 1  

Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr 1  

Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 1  

Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 1  

Udlejning og leasing af luftfartøjer 3  

Varmeforsyning 3 1 

Vejgodstransport 3 1 

Ventureselskaber og kapitalfonde 2 2 

Vikarbureauer 1  

Værdipapir- og varemægling 1  

Andet: I ALT 204 25 

 

 

  

  


