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1. INDLEDNING 

Indenfor de seneste par år er der sket radikale ændringer i skattelovgivningen i Danmark. 

Regeringen har et ønske om at kunne opretholde det sociale sikkerhedsnet samt de øvrige 

velfærdsydelser, skatten er med til at finansiere. Derudover holdes skatten på både 

personlig indkomst og selskabsindkomst på et niveau, som gør Danmark til et 

konkurrencedygtigt land, der kan tiltrække selskaber og arbejdspladser. Regeringens 

seneste udspil for at holde skatten nede er Forårspakken 2.0, som ændrer beskatningen 

for både personer og selskaber. Man skelner mellem virksomheder drevet i personligt 

regi og kapitalselskaber, da der er forskellige lovmæssige krav, beskatningsmuligheder 

og administrative byrder for de to. Skattelovgivningen er et vigtigt element at kende til 

som revisor, da vi dagligt rådgiver kunder om skattemæssige forhold. Det er derfor 

nødvendigt at følge med i regeringens ændringer i skattelovgivningen. 

 

Nedenfor ses fordelingen af danske virksomheder drevet i personligt regi og 

kapitalselskaber, registreret ved Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Som det fremgår af 

tabellen er der en overvægt af virksomheder drevet i personligt regi i forhold til aktie- og 

anpartsselskaber i Danmark. 

 

  Antal Procent 

Enkeltmandvirksomheder 275.183 44 % 

Interessentskaber 25.343 4 % 

Aktieselskaber 43.088 7 % 

Anpartsselskaber 182.910 29 % 

Andre 99.939 16 % 

  626.463 100 % 

Figur 1, egen tilvirkning. Registreret i CVR-registret 

Kilde: Egen tilvirkning 1 

                                                 

1 Figuren er udarbejdet ved udtræk fra www.cvr.dk 
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Hvorfor der er en overvægt af personligt ejede virksomheder i Danmark er uvist. En 

tænkelig årsag kan være, at det er nemt at starte en virksomhed drevet i personligt regi, 

da der ikke er nogen lovmæssige krav, der skal tages hensyn til ved opstarten. 

Selvfølgelig afhænger det at starte en virksomhed op af, hvilken type virksomhed man 

vælger at starte. Hvis man fx starter en restaurant op skal man have et næringsbrev. Der 

vil være andre brancher hvor lovmæssige krav kan være med til at vanskeliggøre 

opstarten af en virksomhed. Men hvis man vælger en branche hvor der ikke er nogen 

lovmæssige krav er det simpelt og nemt og starte en virksomhed drevet i personlig regi 

op. Man behøver kun en registrering hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen hvor man får 

tildelt et CVR-nr., og så er man i gang. Ved opstarten af kapitalselskaber kræves der 

derimod indskydelse af en selskabskapital før man kan starte op. Der er mange faktorer, 

der spiller ind ved valget af, hvilken selskabstype, man vil benytte. Det kan for eksempel 

være risici, beskatning og et argument fra kunderne om, at de hellere vil handle med et 

kapitalselskab end med en personlig virksomhed, revision og offentliggørelse af 

årsregnskaberne. Disse faktorer spiller en væsentlig rolle for valget fra virksomhed til 

virksomhed. Langt de fleste danske virksomheder opstartes som personligt drevne, og for 

en mindre dels vedkommende bliver det senere aktuelt at omdanne dem til selskaber.  

 

Ønsket om en virksomhedsomdannelse kan opstå i forbindelse med et generationsskifte 

eller den beskyttelse mod kreditorer, man opnår ved at drive virksomhed i selskabsform. 

Man kan omdanne en personligt drevet virksomhed på flere måder. Der er mulighed for 

den skattepligtige virksomhedsomdannelse, som kort fortalt betyder, at man sælger den 

personligt drevne virksomhed til et kapitalselskab, hvori virksomhedsejeren ejer 

selskabskapitalen. Selve salget skal virksomhedsejeren beskattes af i den personlige 

indkomst. Den anden måde at fortage en virksomhedsomdannelse på er ved skattefri 

virksomhedsomdannelse. Dette betyder, at det nye kapitalselskab overtager den 

eventuelle skatteforpligtelse, der er i den personligt drevne virksomhed også kaldet 

succession. Virksomhedsejeren skal således ikke beskattes før afståelse af kapitalen i 

kapitalselskabet ved et eventuelt salg, succession eller likvidation.  

 

Det er dog de færreste virksomhedsejere, der kender ovennævnte muligheder, herunder 

de regler og krav, der er for at kunne gennemføre en virksomhedsomdannelse fra en 
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virksomhed drevet i personligt regi til et kapitalselskab. Da det kan være svært for den 

enkelte virksomhedsejer at gennemskue om det er fordelagtigt at foretage en sådan 

virksomhedsomdannelse, kan det være en fordel at få professionel rådgivning på 

området.  

 

Som revisorer for små og mellemstore virksomheder rådgiver vi ofte virksomhedsejere i 

forbindelse med valg der får betydning for deres fremtid. Vi synes det er vigtigt at kunne 

rådgive virksomhedsejeren korrekt i forhold til mulighederne for den fremtidige 

virksomhed. Vi som revisorer skal derfor kunne rådgive om, hvorvidt en 

virksomhedsomdannelse vil være en mulighed og om den skal ske skattepligtigt eller 

skattefrit. Vi vil derfor i denne opgave bruge en konstrueret casevirksomhed ”Jensen 

klarer alt tømrervirksomhed” som vi gennem opgaven vil bruge som eksempel på hvilke 

muligheder og konsekvenser valgmulighederne giver i forhold til valg af fremtidig 

struktur.  

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Som det fremgår af indledningen har virksomhedsejeren i dag mange muligheder og 

udfordringer at forholde sig til i forbindelse med valg af virksomhedsform. Som figur 1 

viser, er mange danske virksomheder drevet i personligt regi. Spørgsmålet er, om der er 

tidspunkter hvor det er en fordel at drive virksomhed som personligt drevet virksomhed 

frem for kapitalselskab?  

 

Vores problemstillinger er følgende: 

• Hvilke forhold skal overvejes i forbindelse med valg af virksomhedsform?  

• Hvilke skattemæssige konsekvenser har forårspakken 2.0? 

• Hvilken virksomhedsomdannelsesmetode kan vælges i forhold til vores 

casevirksomhed og hvilke skattemæssige konsekvenser vil det have for Finn 

Jensen? 

 



- 4 - 

Vi vil således kigge på fordele og ulemper ved at drive virksomhed i personligt regi og 

som kapitalselskab efter indførelsen af forårspakken 2.0. Ændringerne i forårspakken 2.0 

er aktuelle at have in mente, da der løbende ændres på vigtige skattemæssige forhold for 

både personligt drevne virksomheder og kapitalselskaber. Vi vil endvidere kigge på, 

hvilke metoder, der er for at gennemføre en virksomhedsomdannelse og gennemføre 

disse på vores konstruerede casevirksommhed i 2010. Dette gøres med henblik på at 

illustrere forskellene på den skat, der udløses ved de forskellige former for 

virksomhedsomdannelse.  

 

1.2 METODE OG STRUKTUR 

Opgaven vil blive indledt af en præsentation af vores casevirksomhed, “Jensen klarer alt 

tømrervirksomhed”. Vi vil løbende benytte casevirksomheden til illustration af den 

talmæssige forståelse. For at vurdere fordele eller ulemper ved valg af virksomhedsform 

for Finn Jensen vil vi se nærmere på kravene ved både stiftelse og hæftelse for 

henholdsvis virksomheder drevet i personligt regi og kapitalselskaber. Afsnit 3; 

Beskatning og skattemæssige forhold vil skildre de beskatningsmuligheder, Finn Jensen 

har for virksomhedens skattemæssige resultat. Dette inkluderer blandt andet de tre 

forskellige beskatningsmuligheder, der er for selvstændige erhvervsdrivende samt den 

noget anderledes beskatningsform der er for kapitalselskabers skattemæssige resultat. I 

forbindelse med beskatning af virksomhedens skattemæssige resultat vil forårspakken 

2.0s ændringer blive inddraget. Endvidere vil en gennemgang af lovgivningen for 

udarbejdelse af årsregnskab belyse om der er forskel på kravene alt efter hvilken 

virksomhedsform, Finn Jensen vælger. Dette vil besvare den første og anden 

problemstilling. 

 

Den tredje problemstilling i problemformuleringen vil blive besvaret ved, at vi først 

gennemgår den teoretiske del i forbindelse med en skattefri- og skattepligtig 

virksomhedsomdannelse. Herefter vil vi foretage både en skattefri og en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse af casevirksomheden for at illustrere ligheder og forskelle. 

Endvidere vil en diskussion klarlægge hvorvidt valget af virksomhedsform kan påvirkes 

af den selvstændige erhvervsdrivendes krav til fremtiden, herunder krav til indbetaling til 
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pensionsopsparingen. Herefter vil det konkluderes hvilken løsning der er den mest 

hensigtsmæssige for vores casevirksomhed.  

 

Til sidst vil det hele blive sammenfattet i en samlet konklusion. 

 

Nedenfor vises en model over strukturen for opgaven. 

 
Figur 2. Egen tilvirkning. Disposition er opgavestrukturen. 

 

I bilag 1 ses en oversigt over fordeling af, hvem der har skrevet hvilke delemner i opgaven. Vi 

har begge fuld indsigt i alle beregninger foretaget i opgaven. 

 

Casevirksomhed 

Virksomhedsformer 

og beskatning 

Skattefri virksomheds-

omdannelse af 

casevirksomheden 

Konklusion 

Teoretisk gennemgang af 

den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse 

Teoretisk gennemgang af 

den skattefrie 

virksomhedsomdannelse 

Skattepligtig 

virksomheds-omdannelse 

af casevirksomheden 
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1.3 AFGRÆNSNING 

Der er mange virksomhedstyper og mange forskellige lovgivninger. For at kunne gå mere 

i dybden med de problemstillinger der er opstillet i problemformuleringen, har vi valgt at 

se på en begrænset del af hele dette felt. 

 

Casevirksomheden “Jensen klarer alt tømrervirksomhed” drives som 

enkeltmandsvirksomhed. Derfor undlader vi at se på både de selskabsretlige og 

skatteretslige regler for virksomheder drevet i personligt regi med flere ejere. I Danmark 

findes der mange forskellige virksomhedsformer, men vi har valgt at afgrænse opgaven 

til kun at omhandle anparts- og aktieselskaber2 samt personligt drevne virksomheder med 

kun én ejer. Det skyldes relevansen for opgaven, men også at denne andel af 

virksomhedsformerne udgør ca. 80 %3. Opgaven er ligeså afgrænset fra at omfatte 

virksomheder ejet af dødsbo, da det ikke er relevant for vores casevirksomhed, ligesom 

beskatningsmuligheden kapitalafkastordningen ikke kan anvendes på dødsboer. Ligeledes 

afgrænser vi os fra, at vores casevirksomhed ”Jensen klarer alt Tømrervirksomhed” er 

næringsdrivende med handel med ejendomme. Endvidere er det en forudsætning for 

beregningerne ved værdiansættelsen af aktiverne og passiverne, at Finn Jensen modtager 

de faktiske handelsværdier, hvorfor der ikke fortages kontantomregninger herved. 

 

Vi afgrænser os til, at virksomhedsejeren, Finn Jensen, er fuldt skattepligtig til Danmark 

og ikke modtager indkomst fra udlandet eller er omfattet af CFC-indkomst reglen. Dette 

skyldes, at personer, der er begrænset skattepligtig til Danmark, ikke kan anvende 

reglerne i Virksomhedsomdannelsesloven (VOS) jf. VOS § 2 stk. 2 nr.1. 

Virksomhedsejere der er omfattet af PSL § 4 stk. 1, nr. 10 og 12 kan ikke benytte 

reglerne i virksomhedsomdannelsesloven (VOL) jf. VOL § 1 stk. 3, hvorfor vi også 

afgrænser os fra at forholde os til disse. Ligeledes er det ikke vurderet relevant for 

opgavens problemstillinger at tage fat på beskatning af udenlandsk indkomst. Ved 

                                                 

2 Benævnes som kapitalselskaber fremadrettet 

3 Jf. www.cvr.dk, databanken og indledningen 
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skattemæssige beregninger vil der for Finn Jensen anvendes en gennemsnitlig kommune 

til beregning af kommuneskatten og der vil ikke blive beregnet kirkeskat. Vi har valgt at 

bruge en gennemsnitskommune grundet en simplificering af vores skatteberegninger for 

Finn Jensen.  

 

Kompensationsordningen som er indført i forbindelse med forårspakken 2.0 vil blive 

gennemgået, men ikke medtaget i beregningerne. Dette skyldes, at det ikke vurderes at 

beregningerne vil bidrage yderligere til opgavens talmæssige forståelse og valget af, 

hvorvidt der skal foretages en virksomhedsomdannelse. 

 

Vi vil kun komme ind på de love og regler, der er hensigtsmæssige at anvende i forhold 

til gennemgang af de teoretiske forhold i forbindelse med valg af virksomhedsformer, 

beskatning, skattemæssige forhold og skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse. 

Danmark har et stort lovgrundlag, hvorfor det vil være umuligt at komme ind på samtlige 

love. Vi har udarbejdet vores opgave på baggrund af den nuværende gældende danske 

lovgivning. Der vil, hvor det er fundet relevant, blive henvist til den gældende lov med 

paragrafhenvisninger. Første gang en lov bliver nævnt, vil forkortelsen for loven også 

blive angivet, efterfølgende vil forkortelsen for loven blive anvendt.  

 

Der vil, i opgaven, ikke være taget højde for eventuelle problemstillinger indenfor moms 

og afgifter. Vi mener ikke, at inddragelsen af moms og afgifter i vores beregninger vil 

bidrage yderligere til beslutningen om, hvorvidt en virksomhedsomdannelse skal 

gennemføres. 

 

1.4 INTRODUKTION AF CASEVIRKSOMHED 

For bedst muligt at kunne supplere den teoretiske gennemgang af en skattepligtig og 

skattefri virksomhedsomdannelse vil vi lave en illustrerende analyse af vores 

konstruerede casevirksomhed “Jensen klarer alt tømrervirksomhed”. Casevirksomheden 

vil gøre det nemmere at sammenligne den skattepligtige med den skattefrie 

virksomhedsomdannelse. Finn Jensen står med overvejelser om, om han skal lade sin 
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personligt drevne virksomhed omdanne til et kapitalselskab, hvorfor han har nogle 

motiver for en virksomhedsomdannelse. 

 

1.4.1 Beskrivelse af “Jensen klarer alt tømrervirksomhed” 

“Jensen klarer alt tømrervirksomhed” er en personligt drevet virksomhed som ejes og 

drives af Finn Jensen, 55 år. Virksomheden blev etableret i 1983 som tømrervirksomhed, 

med Finn selv som eneste ansatte. I 2005 begyndte Finn Jensens søn Jens Jensen i 

virksomheden, efter netop at være udlært som tømrer. Den ekstra medarbejder betød, at 

der kunne tages flere og større opgaver ind. Den øgede indtjening medførte at “Jensen 

klarer alt tømrervirksomhed” købte en bygning i 2006 som skulle fungere som værksted, 

garage og kontor. Far og søn fik mod på større opgaver, hvorfor de i 2008 fik en lærling. 

Virksomheden har på trods af finanskrisen og faldende arbejdsopgaver kunnet opretholde 

en god indtjening i 2008. I 2009 blev arbejdspresset større og Finn Jensen valgte at 

ansætte endnu en medarbejder. Således var antallet af ansatte i 2009 på 4. Strukturen i 

virksomheden er således, at Finn er direktør, og lige under ham er hans søn Jens, 

nedenunder Jens er der en tømrersvend og en lærling. 

 

Frem til 2006 blev “Jensen klarer alt tømrervirksomhed” drevet fra Finn Jensens egen 

garage, men væksten i virksomheden førte til, at Finn Jensen købte lokaler hvorfra han 

kunne drive “Jensen klarer alt tømrervirksomhed” og klare den stigende efterspørgsel. 

Finn Jensen købte ejendommen i 2006 for DKK 3.000.000 hvoraf DKK 1.000.000 gik til 

grunden. Den offentlige ejendomsvurdering i 2010 blev af skattemyndighederne fastsat 

til DKK 1.500.000. Finn Jensen er nødsaget til at have to værkstedsbiler for at han og 

hans medarbejdere kan komme rundt til arbejdsopgaverne. Finn Jensen bruger ikke nogen 

af bilerne privat. Driftsmidlerne omfatter endvidere større maskiner, der anvendes i 

forbindelse med tømrearbejdet. Gæld til realkredit- og pengeinstitutter er en konsekvens 

af købet af ejendommen. Der afdrages løbende på realkreditlånet, hvorfor der både 

betales renter og afdrag hertil. Lånet i realkreditinstituttet er i regnskabet optaget til den 

nominelle værdi og kursen ved indfrielse heraf er kurs 95 i 2010. 
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1.4.2 Motiverne for en virksomhedsomdannelse 

Finn Jensen ønsker ikke at skulle likvidere den personligt drevne virksomhed når han vil 

gå på pension om fem års tid, hvorfor han håber på at have mulighed for at sælge. For 

nemmest muligt at kunne sælge virksomheden om fem års tid har Finn Jensen ønske om 

at gennemføre en virksomhedsomdannelse af ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” til FJ 

Tømrervirksomhed ApS. Endvidere har Finn Jensen været bekymret for de 

forsikringsrisici, der er forbundet med større arbejdsopgaver. ”Jensen klarer alt 

tømrervirksomhed” har desuden nået en størrelse hvor det er høje pengesummer der 

handles for, hvorfor Finn Jensen ikke længere ønsker at hæfte personligt for alle 

gældsforpligtelserne. Finn Jensen er derfor begyndt at tænke over, hvordan han bedst 

muligt kan sikre sin fremtid. Finn Jensen ønsker den virksomhedsomdannelsesmetode 

som er mindst likviditetskrævende. 

 

1.4.3 Ønsket om den fremtidige struktur 

”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” har regnskabsår som almindeligt kalenderår og 

Finn Jensen ønsker at fortsætte med det efter en eventuel virksomhedsomdannelse. Dette 

skyldes at der i årets første kvartal altid er færre arbejdsopgaver på grund af vejret og 

derfor tid til regnskabsafslutning.  

 

Hvis løsningen for Finn Jensen er at gennemføre en virksomhedsomdannelse er ønsket, at 

det er hele virksomheden der omdannes. Virksomhedsomdannelsen skal være til et 

anpartsselskab, da kravene til indskudskapitalen her er mindre4. Følgende struktur ønsker 

Finn Jensen efter en eventuel virksomhedsomdannelse. 

 

                                                 

4 Dette vil blive nærmere gennemgået i afsnit 2 Virksomhedsformer 
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Figur 3. Egen tilvirkning. Fremtidig struktur ved en virksomhedsomdannelse 

 

Finn Jensen 

FJ Tømrervirksomhed ApS 
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2. VIRKSOMHEDSFORMER 

At drive virksomhed i personligt regi adskiller sig på flere måder fra at drive en 

virksomhed som et kapitalselskab. Når virksomhedsejeren af en personligt drevet 

virksomhed overvejer at skulle fortsætte virksomheden i personligt regi eller om der skal 

ske virksomhedsomdannelse til et kapitalselskab, skal den erhvervsdrivende kende til 

forskellene, for at kunne tage et fornuftigt valg. Valget af virksomhedsform er forskellig 

fra ejer til ejer. 

 

Vores casevirksomhed står overfor valget om at fortsætte sin enkeltmandsvirksomhed 

som virksomhed drevet i personligt regi eller virksomhedsomdanne til kapitalselskab. 

Dette afsnit vil skildre forskellene mellem at drive virksomhed i personligt regi og som 

kapitalselskab. Kravene ved stiftelsen, hvordan virksomhedsejeren hæfter for gælden i 

virksomheden samt kravene i lovgivning om revisionspligt, vil blive beskrevet i dette 

afsnit.  

 

2.1 STIFTELSE OG HÆFTELSE 

Alle kan som udgangspunkt få et CVR-nummer og dermed kalde sig selvstændig 

erhvervsdrivende. Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister siger, at 

der er registreringspligt for alle juridiske enheder. Juridiske enheder defineres jf. Det 

Centrale Virksomhedsregisters § 3 blandt andet som en fysisk person i dennes egenskab 

af arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende. CVR-nummer tildeles juridiske 

enheder ved registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen jf. Det Centrale 

Virksomhedsregister § 5 stk. 2. Der stilles ikke særlige lovkrav ved stiftelsen eller 

kapitalkrav til virksomheder i personligt regi, hvorimod der stilles krav både ved 

stiftelsen og til kapitalens størrelse i selskabsform. 

 

2.1.1 Virksomheder drevet i personligt regi 

Ønsket om at drive virksomhed i personligt regi er nemt at føre ud i livet og kræver kun 

en registrering hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Der er ikke lovkrav om 
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kapitalindskud, da virksomhedsejeren hæfter personligt og solidarisk med hele sin 

formue for virksomhedens gæld. Dette betyder, at virksomhedens kreditorer har mulighed 

for at gøre krav mod alle ejerens private aktiver5. Dette kan være en betydelig risiko at 

løbe for virksomhedsejeren. Nyopstartede virksomhedsejere kæmper ofte med manglende 

likviditet. Dette medfører, at virksomhedsejere indskyder likvide midler i den personligt 

drevne virksomhed for at kunne opretholde den erhvervsmæssige aktivitet samt skaffe 

driftsmidler, maskiner, lokaler og lignende6. Virksomhedsejerne løber samtidigt risiko 

for, at kreditorer stiller krav overfor deres personlige aktiver ved en eventuel konkurs. 

Virksomhedsejerens indskud og hævninger føres over en mellemregningskonto, men der 

er ikke lovkrav om det.  Der er ingen begrænsning for virksomhedsejerens indskud og 

hævninger, hvilket skyldes virksomhedsejerens ubegrænsede hæftelse for virksomheden. 

Virksomheder drevet i personligt regi er underlagt bestemmelserne i bekendtgørelserne i 

Loven om visse erhvervsdrivende virksomheder jf. LEV § 1 stk. 2. 

 

2.1.2 Kapitalselskaber 

Tidligere har aktieselskaber og anpartsselskaber været reguleret efter hver deres 

lovsamling. 29.marts 2010 blev det vedtaget med delvis ikrafttræden per 1. marts 2010, 

at de skulle samles ender ét; Selskabsloven (SEL). Regnskabsmæssigt og skattemæssigt 

er der ingen forskel på behandling af aktieselskaber og anpartsselskaber7, hvorfor de 

behandles under et. Den nye selskabslov har forenklet arbejdsgangen ved stiftelse af 

kapitalselskaber. Dels er stiftelsesreglerne for både aktie- og anpartsselskaberne gjort 

mere ensartede og selve registreringerne i forbindelse med stiftelsen kan nu ske digitalt. I 

den forbindelse er kravet om en stiftende generalforsamling i aktieselskaberne ophævet, 

ligesom der ikke længere skal udarbejdes en tegningsliste8 for aktieselskaber. SEL kapitel 

6 §§ 76-110 fastsætter lovkravene for generalforsamlingerne. På generalforsamlinger kan 

                                                 

5 Men undtagelse af private aktiver hvor der er tinglyst pant af andre 

6  Ikke alle erhverv kræver driftsmidler, maskiner eller lokaler ved opstart 

7 Herefter benævnes de samlet som kapitalselskaber 

8 Selskabsretligt dokument, hvorpå de, der vil tegne aktier i et aktieselskab ved dettes stiftelse eller ved 

kapitalforhøjelse, erklærer at ville tegne et aktiebeløb. 
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kapitalejeren træffe beslutninger for kapitalselskabet jf. SEL § 76 stk. 1. Et nyt tiltag i 

selskabsloven er, at generalforsamlingerne nu kan afholdes elektronisk medmindre 

vedtægterne bestemmer andet jf. SEL § 77 stk.1. Endvidere har kapitalejeren mulighed 

for at vælge et andet sprog end dansk med et simpelt flertal på generalforsamlingen jf. 

SEL § 100 stk. 2. Disse elementer letter de formelle krav i lovgivningen for 

internationale kapitalselskaber, da de kan afholde generalforsamlingen elektronisk. 

Stiftelsen af kapitalselskaber bliver reguleret i SEL kapitel 3 §§ 24-44. Ved stiftelse af et 

kapitalselskab skal der ved registreringen udarbejdes et stiftelsesdokument, der skal 

indeholde kapitalselskabets vedtægter jf. SEL § 25. Det er i selskabsloven yderligere 

defineret hvilke oplysninger, der som minimum skal være i stiftelsesdokumentet, 

vedtægterne og ejerbogen. For kapitalselskaber er der registreringspligt hos Erhvervs- og 

selskabsstyrelsen, senest to uger efter den retsstiftende beslutning jf. SEL § 9 stk. 1, for 

at kunne opnå status som juridisk enhed. Det er kapitalselskabets centrale ledelsesorgan, 

der har pligt til at få anmeldt og registreret kapitalselskabet til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen jf. SEL § 9 stk. 2. Processen i forbindelse med stiftelsen af et 

kapitalselskab er standardiseret efter SEL kapitel 2, §§ 9 – 23. Stiftelse er nu også mulig 

med fremadrettet virkning jf. SEL § 40 stk. 3. Dette betyder, at registreringen af 

kapitalselskabet kan ske før det har retsvirkning. Retsvirkningen træder først i kraft fra 

den dato, der er nævnt i stiftelsesdokumentet. Dette letter arbejdsgangene for stiftelsen af 

kapitalselskaberne betydeligt, de kan nu gennemføres i én arbejdsgang.  

 

Aktie- og anpartsselskaber benævnes under ét kapitalselskaber fordi der ved stiftelse 

kræves en minimumsselskabskapital. Ved begge former for kapitalselskaber er 

kapitalejernes hæftelse begrænset til deres kapitalindskud jf. SEL § 1 stk. 2. Det vil sige 

at ved en konkurs kan kreditorerne kun gå efter aktiverne i kapitalselskabet og ikke også 

kapitalejernes private aktiver, med mindre der er stillet selvskyldnerkaution overfor 

kreditorerne. Pengeinstitutterne forlanger ofte selvskyldnerkautioner hos kapitalejerne for 

kapitalselskabets gældsforpligtelser hos pengeinstitutterne. Dette betyder, at kapitalejeren 

hæfter personligt for kapitalselskabets gæld til pengeinstitutterne. Kapitalejerne har 

endvidere ret til andel i kapitalselskabets overskud i forhold til deres ejerandel, med 

mindre der er fastsat andet i kapitalselskabets vedtægter jf. SEL § 1stk 2. 
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Til forskel fra virksomheder drevet i personligt regi kræves der et selskabskapitalkrav for 

at stifte enten aktieselskaber eller anpartsselskaber. Aktieselskabers selskabskapitakrav er 

på mindst DKK 500.000, hvorimod anpartsselskabers selskabskapitalkrav er nedsat fra 

DKK 125.000 til mindst DKK 80.000 efter SEL § 4 stk.2. Selskabskapitalen skal tilføres 

ved kontant indbetaling, apportindskud af aktiver eller gældskonvertering. Apportindskud 

er indskud i et kapitalselskab af andre økonomiske værdier end kontanter, og må ikke 

bestå af pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse, ved kapitalselskabets 

stiftelse eller ved kapitalforhøjelse jf. SEL § 35 stk. 1. For at sikre, at selskabskapitalen 

er til stede i det angivne omfang, skal apportindskuddet i et kapitalselskab underkastes en 

uvildig vurdering. Dette er en betingelse for, at selskabet kan registreres hos Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen. Selskabskapital skal jf. SEL § 4 stk.1 jf. § 4 stk. 3 opgøres i DDK 

eller EURO. 

 

Hvorvidt man skal vælge at opstarte en virksomhed i personligt regi eller et 

kapitalselskab er forskelligt fra situation til situation. Det kan være svært at have 

likviditet til selskabskapitalen til opstarten i et kapitalselskab hvis der også skal 

investeres i maskiner, lokaler og inventar. Det kan også være risikofyldt at drive 

virksomhed i personligt regi, hvis man driver virksomhed indenfor erhverv hvor der kan 

opstå erstatningssager. Virksomhed drevet i personligt regi kan for mange være en god 

opstart for efterfølgende at gennemføre en virksomhedsomdannelse til et kapitalselskab. 

Det endelige valg af virksomhedsform vil blive diskuteret nærmere i i afsnit 3.5 

 

2.2 SELSKABSRETSLIGE FORHOLD 

Alle erhvervsdrivende virksomheder, virksomheder drevet i personligt regi og 

kapitalselskaber, der er omfattet af Årsregnskabsloven (ÅRL), er også omfattet af 

Bogføringsloven. Disse to lovgivninger er med til at sikre både en ensartethed i 

udarbejdelsen af årsregnskaberne, og at det bagvedliggende materiale er behandlet på en 

ensartet måde. Jo større og mere offentlige de erhvervsdrivende virksomheder bliver, jo 

større selskabsretlige krav stilles der til udarbejdelse af årsregnskabet. Vores 

casevirksomhed, som drives som enkeltmandsvirksomhed, er underkastet de mindste 

lovkrav. Hvis Finn Jensen vælger at gennemføre en virksomhedsomdannelse til et 
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kapitalselskab stilles der større krav til de selskabsretlige forhold. Nedenfor gennemgås 

de stigende selskabsretslig krav i ÅRL og Bogføringslovens almene lovkrav.  

 

2.2.1 Årsregnskabsloven 

Årsregnskabsloven er en rammelov, hvilket vil sige, at der kan være flere krav end dem 

der er fastsat i ÅRL. Loven har været gennem en opdatering som følge af den nye 

Selskabslov. Årsregnskabsloven fastsætter bestemmelserne for, hvorledes 

erhvervsdrivende virksomheder skal aflægge årsregnskab. Årsregnskabsloven inddeler 

alle erhvervsdrivende virksomheder i klasser. Dette medfører, at jo større og mere 

offentlige virksomhederne bliver, jo strammere og mere vidtgående krav er de 

erhvervsdrivende virksomheder underkastet. Klasserne benævnes A-D jf. ÅRL § 7 stk.1: 

 

A: Virksomheder drevet i personligt regi, ÅRL §§ 18-21 

B: Små selskaber, ÅRL §§ 22-27 

C: Mellemstore og store selskaber, ÅRL §§ 78-101 

D: Børsnoterede og statslige selskaber, ÅRL §§ 102-108 

 

Finn Jensen vil ved en eventuel virksomhedsomdannelse gå fra at være omfattet af 

regnskabsklasse A til regnskabsklasse B. Dette vil medføre, at de selskabsretslige krav 

vil øges. 

 

Det helt overordnede krav i ÅRL er, at årsregnskabet og eventuelt koncernregnskabet 

skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, 

finansielle stilling samt resultat jf. ÅRL § 11. Alle erhvervsdrivende virksomheder 

underlagt Årsregnskabsloven er jf. ÅRL § 3 stk. 1 forpligtet til at aflægge årsrapport efter 

reglerne i denne lov. Erhvervsdrivende virksomheder, der har pligt til at udarbejde 

årsrapport efter reglerne for klasserne B-D, skal endvidere lade deres årsregnskab og 

eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer jf. ÅRL § 135 stk. 1. En 

erhvervsdrivende virksomhed, som hører under regnskabsklasse B jf. ÅRL § 7 stk. 1 nr. 
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2, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden 

følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 

 

• En balancesum på DKK 1,5 mio., 

• En nettoomsætning på DKK 3mio. og 

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

 

For nystiftede kapitalselskaber kan der ved udarbejdelse af stiftelsesdokumentet træffes 

beslutning om, at årsregnskabet ikke skal revideres, hvis det også opfylder kravene i 

ÅRL jf. ovenstående eller anden lovgivning jf. SEL § 27 stk. 1, nr. 4. Ved revision af 

årsrapporter, som skal udarbejdes efter reglerne for regnskabsklasse D, skal mindst én 

revisor være statsautoriseret revisor jf. ÅRL § 135a stk. 2. 

 

Erhvervsdrivende virksomheder omfattet af regnskabsklasserne B-D skal uden ugrundet 

ophold efter godkendelsen indsende årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen jf. 

ÅRL § 138 stk. 1, jf. ÅRL § 3 stk. 1 og § 7. Årsrapporten skal være modtaget i styrelsen 

senest fem måneder efter regnskabsårets slutning. Offentliggørelse af årsrapporten kan 

give interessenter såsom bankforbindelser, leverandører, samarbejdspartnere og 

medarbejdere, indblik i hvordan virksomhedens økonomi ser ud. Dette kan være en fordel 

for virksomheden hvis det går godt og man skal forhandle kredittider hos leverandører 

eller samarbejdspartnere. På den anden side kan konkurrenter også lettere komme til 

informationen om den økonomiske stilling, ligesom leverandører kan være 

tilbageholdende med længere kredittider hvis de kan se, at det ikke går så godt i 

årsrapporten. 

 

2.2.2 Bogføringsloven 

Bogføringsloven er ligeledes en rammelov. Loven har til formål at fastsætte en række 

generelle kvalitetskrav til den enkelte virksomheds bogføring. Bogføringen skal ske i 
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overensstemmelse med god bogføringsskik. Erhvervs- og selskabsstyrelsen definerer god 

bogføringsskik således: 

 

"De sædvaner og den praksis, der til enhver tid efterleves af kyndige og ansvarsbevidste 

fagfolk med henblik på, at bogføringen tilrettelægges og foretages på en klar og 

overskuelig måde, samt de sikkerhedsforanstaltninger, der skal iværksættes for at sikre 

regnskabsmaterialet. God bogføringsskik er en retlig standard"9.    

 

Bogføringspligten omfatter alle erhvervsdrivende virksomheder etableret i Danmark af 

enhver art uanset ejer- eller hæftelsesform samt erhvervsaktivitet, der udøves i Danmark 

af virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet jf. Bogføringslovens § 1 stk. 1. 

 

2.3 DELKONKLUSION 

Som det fremgår af ovenstående, er der flere forhold, virksomhedsejeren skal gøre sig 

overvejelser om, før der kan tages beslutning om, hvilken selskabsform, der er den bedste 

løsning nu og på længere sigt.  

 

Først og fremmest er der forskel på, om der skal indskydes en selskabskapital eller ej. 

Ved etablering af et kapitalselskab er der et minimumskrav på DKK 80.000. Hvis 

virksomhedsejeren derimod vælger at drive virksomhed i personligt regi er der intet 

kapitalkrav. Endvidere er der forskel på hæftelsen for virksomhedsejeren i forhold til 

virksomhedens gældsforpligtelser. Ved etablering af et kapitalselskab hæfter 

virksomhedsejeren kun med den indskudte kapital. Hvorimod ved virksomheder drevet i 

personligt regi hæfter virksomhedsejeren personligt og solidarisk med hele sin formue 

overfor gældsforpligtelserne. Denne form for hæftelse kan have betydning for den 

enkelte virksomhedsejer som driver virksomhed indenfor erhverv hvor der kan 

forekomme krav og især erstatningskrav.  

                                                 

9 http://www.bruun-dalgaard.dk/krav-til-god-bogfoering 
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Lige gyldigt om virksomhedsejeren vælger at drive virksomhed i personligt regi eller 

som kapitalselskab, er de begge underlagt reglerne i Årsregnskabsloven og 

Bogføringsloven. Jo større kapitalselskabet bliver, jo flere krav er der i 

Årsregnskabsloven, som skal følges. For kapitalselskaber er der ligeledes krav om 

offentliggørelse af årsregnskabet hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen.  

 

 

3. BESKATNING OG SKATTEMÆSSIGE FORHOLD 

Ligesom der er forskel på, hvordan virksomheder i personligt regi og kapitalselskaber 

stiftes og hvordan virksomhedsejeren hæfter, er der også forskel på beskatningen af 

virksomhedens skattemæssige resultat.  

 

Statsskatteloven (SL) er den lovgivning i Danmark, der bestemmer hvordan al indkomst 

skal beskattes eller om der er fradrag for afholdte udgifter. Alle fysiske såvel som 

juridiske personer, der modtager indkomst fra Danmark, er også skattepligtige til 

Danmark efter SL § 4 og er dermed forpligtede til at betale skat til Danmark. Der er tre 

forudsætninger, der skal være opfyldt for at være skattepligtig til Danmark: 

 

• Personen eller selskabet skal være fuldt eller begrænset skattepligtigt til Danmark 

• Der skal være intern dansk lovhjemmel til beskatning 

• Danmark må ikke have givet afkald på beskatningsretten ved en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst 

 

Kildeskattelovens (KSL) § 1 definerer hvem, der er fuld skattepligtig til Danmark. 

Personer med bopæl eller som har opholdt sig mere end seks måneder i Danmark er fuld 

skattepligtige til Danmark. Reglerne om begrænset skattepligt findes i KSL § 2. 
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Ved drift af virksomhed i personligt regi beskattes den erhvervsdrivende efter reglerne i 

Personskatteloven (PSL). Den erhvervsdrivende har endvidere mulighed for at lade sig 

beskatte efter reglerne i Virksomhedsskatteloven (VSO), herunder virksomhedsordningen 

eller kapitalafkastordningen i stedet for PSL. Kapitalselskaber anses for at være 

selvstændige skattesubjekter og beskattes efter selskabsskatteloven. 

 

De følgende afsnit vil beskrive de forskellige beskatningsmuligheder for det 

skattemæssige resultat for virksomheder drevet i personligt regi og kapitalselskaber, da 

disse også er væsentlige faktorer at tage hensyn til ved beslutningen om, hvilken form der 

er mest fordelagtig at drive virksomhed i, i en given situation. Efterfølgende vil 

forårspakken 2.0s relevante ændringer på skattelovgivningen blive belyst. 

 

3.1 VIRKSOMHEDSEJER AF VIRKSOMHEDER I PERSONLIGT REGI 

Ved drift af virksomheder drevet i personligt regi er det virksomhedsejeren, der er 

skattepligtig af virksomhedens skattemæssige resultat. Den erhvervsdrivende har tre 

muligheder for, hvordan virksomhedens skattemæssige resultat skal beskattes: 

 

• Personskatteloven 

• Virksomhedsordningen 

• Kapitalafkastordningen 

 

3.1.1 Personskatteloven 

Personskattelovens regler er som udgangspunkt gældende for alle lønmodtagere og 

erhvervsdrivende, hvis indkomst er erhvervet ved virksomhed drevet i personligt regi. 

PSL §§ 1-4 definerer hvilke indtægter der er skattepligtige samt hvilke udgifter, der kan 

opnås fradrag for.  
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Figur 4, egen tilvirkning. Opbygning af personlig indkomst. 

 

Når den skattepligtige indkomst er opgjort efter principperne ovenfor, er grundlaget for selve 

skatteberegningen som udgangspunkt gjort op. Kommunesundhedsbidrag10 og AM-bidrag på 

8 % beregnes af hele den skattepligtige indkomst efter reduktionen af personfradraget på 

DKK 42.900. Bundskatten bliver beregnet af den personlige indkomst med tillæg af positiv 

nettokapitalindkomst på optil DKK 40.000 indtil DKK 389.900. Negativ nettokapitalindkomst 

kan ikke fratrækkes i bundskatten, men der opnås fuldt fradrag med en fradragsværdi på 33,6 

%11. Topskatten beregnes af det beløb, udgjort af den personlige indkomst + positiv 

nettokapitalindkomst der overstiger DKK 40.000 ÷ evt. indskud på ratepensioner12, der 

tilsammen overstiger DKK 389.900.  Der er visse indkomster der er udenfor 

indkomstopgørelsen. Det gælder aktieindkomst, avancer og udbytter, hvor man betaler 

aktieindkomstskat på 28-42 % og gaver fra gaveafgiftskredsen13, hvor man skal betale 15 % i 

skat af det der overstiger 58.700 kr. 

 

                                                 

10 Kommunesundhedsbidraget udgør mellem 22-29 %. 

11 Revisormanual ’10.1 s. 110 

12 Max op til DKK 100.000 for lønmodtagere og max 30 % af virksomhedens overskud for selvstændige 

erhvervsdrivende 

13 Gaveafgiftskredsen er forældre og/eller børn.  
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3.1.2 Virksomhedsordningen 

Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (Virksomhedsskatteloven, 

VSL) blev vedtaget ved lov nr. 144 af 19. marts 1986. Virksomhedsskatteloven kan 

anvendes af skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, på det 

skattemæssige resultat fra virksomheden drevet i personligt regi jf. VSL § 1.  

 

Virksomhedsskatteordningen (VSO) er en anden mulighed, som den erhvervsdrivende 

kan lade det skattemæssige resultat beskattes efter. Jf. VSL § 6 stk. 1 skal virksomhedens 

skattemæssige resultat opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler. 

Virksomhedsejeren kan vælge at anvende VSO ved opstart af den personligt drevne 

virksomhed eller ved begyndelse af hvilket som helst indkomstår. Ved anvendelse af 

reglerne i VSO stilles der store krav til, at virksomhedsejeren adskillelser virksomhedens 

og sin private økonomi og jf. VSL § 2 stk. 1 er det ligeledes en betingelse, at der for 

virksomheden drevet i personligt regi udarbejdes et selvstændigt regnskab, som opfylder 

Bogføringslovens krav. Derudover er de selvstændige erhvervsdrivende underlagt 

reglerne i Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab også kaldet 

mindstekravsbekendtgørelsen, som regulerer kravene til det skattemæssige årsregnskab.  

 

Virksomhedsordningens formål er at udligne de skattemæssige forskelle, der er ved at 

drive virksomhed som kapitalselskab frem for i personligt regi. Dette gøres ved, at der 

betales en foreløbig skat på 25 %, hvilket er den samme skatteprocent som 

kapitalselskaberne beskattes med, af det overskud der ikke hæves. Det opsparede 

overskud bliver opsparet på ”Konto for opsparet overskud” jf. VSL § 10 stk. 2. Fordelen 

ved at lade dele af overskuddet blive opsparet i virksomhedsordningen er, at det 

opsparede overskud bliver beskattet med en lavere skattesats end hvis det bliver hævet 

som almindelig indkomst, hvilket giver mere likviditet hos virksomhedsejeren. Den 

erhvervsdrivende kan ligeledes udligne sin personlige indkomst ved kun at trække det 

overskud ud, som går til grænsen for topskatten og dermed undgå beskatning i 

topskatten. Den erhvervsdrivende kan således vælge at opspare dele af overskuddet i 

regnskabsår, hvor der opnås gode skattemæssige resultater. I regnskabsår hvor der ikke 

opnås et lige så godt skattemæssigt resultat, kan den erhvervsdrivende til gengæld vælge 
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at hæve dele af det opsparede overskud og dermed opnå skatteudjævning i den personlige 

indkomst. Den erhvervsdrivende bliver således først beskattet at det skattemæssige 

resultat, der opspares, når overskuddet hæves fra kontoen opsparet overskud, modregnet 

den allerede betalte skat på 25 %.   

 

Ligeledes skal der opgøres et kapitalafkastgrundlag og en indskudskonto ved indtræden i 

virksomhedsordningen. Ideen med at opgøre kapitalafkastgrundlaget er at opgøre den 

skattemæssige egenkapital, den erhvervsdrivende har bundet i virksomheden. 

Baggrunden for at beregne dette kapitalafkast er at sidestille investering i en personligt 

drevet virksomhed med investering af obligationer, hvor man også modtager et afkast af 

investeringen. Ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget er det alle de skattemæssige 

værdier på aktiver fratrukket de skattemæssige passiver. Det skal dog her nævnes, at 

indgår en ejendom i VSO skal denne ikke op- eller nedskrives hvert år. Ejendommen 

indgår til den ejendomsvurdering, den havde ved indtræden i VSO. Den skattemæssige 

egenkapital skal forrentes med den fastsatte kapitalafkastsats fra SKAT. I 2010 er satsen 

beregnet til 4 %, som den gennemsnitlige effektive obligationsrente for årets første seks 

måneder. Det beregnede kapitalafkast fratrækkes i virksomhedsejerens personlige 

indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Fordelen ved dette er, at man dermed ikke skal 

betalte AM-bidrag af kapitalafkastet og ved en negativ kapitalindkomst brutto skal der 

kun beregnes 33,6 % skat. Hvis kapitalindkomsten derimod bliver positiv brutto skal der 

betales 37,3 % op til topskattegrænsen og 52,2 % i skat såfremt man har en personlig 

indkomst på over 389.900 i 2010. Indskudskontoen er en opgørelse over de værdier, der 

indskydes ved opstarten af den personligt drevne virksomhed. Beløbet opgøres som 

forskelsværdien på de indskudte aktiver fratrukket gæld i pengeinstitutter og overførte 

beløb fra konjunkturudligningskontoen jf. VSL § 3 stk. 3. Det gælder dog ikke 

mellemregningskontoen jf. VSL § 3 stk. 1. 

Fordelen ved anvendelse af VSO er dermed, at den selvstændige erhvervsdrivende 

fratrækker renteudgifterne i den personlige indkomst og dermed får et lavere 

beskatningsgrundlag til en marginalskat på 51 %, og sparer 8 % AM-bidrag af 

renteudgifterne. 
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Når man som ejer af en personligt drevet virksomhed har valgt at anvende reglerne i VSO 

er udgangspunktet, at alle de 100 % erhvervsmæssige aktiver skal indgå i ordningen jf. 

VSL § 2. Blandede benyttede aktiver skal som hovedregel holdes udenfor VSO, dog kan 

den erhvervsmæssige del af fast ejendom hvor der er opgjort en offentlig 

ejendomsvurdering af både den private og erhvervsmæssige andel indgå. 

Erhvervsandelen skal dog minimum udgøre 25 % af det samlede areal. Der er imidlertid 

visse aktiver, der ikke kan indgå i VSO. Her er der tale om:  

 

• værdipapirer  

• sommerhuse,  

• blandet benyttede biler,  

• private aktiver og  

• blandet benyttede aktiver 

 

Værdipapirer 

Aktier, kapitalandele i kapitalselskaber og andelsbeviser kan ikke medtages i 

virksomhedsskatteordningen, med mindre virksomhedsejeren driver næringsvirksomhed 

med værdipapirer. Konvertible obligationer der er omfattet af ABL kan dog indgå i VSO, 

så længe de ikke er konverteret til aktier. Ligesom forrentede indeksobligationer 

erhvervet efter den 27. januar 2010 eller senere kan indgå i VSO14.  

 

Sommerhuse 

Sommerhuse der benyttes privat og lejlighedsvis udlejes kan ikke medtages i 

virksomhedsskatteordningen. Hvis den personligt drevne virksomheds aktivitet er at 

udleje sommerhuse 100 %, kan disse godt indgå i VSO15. 

                                                 

14 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=102814 

15 Det er dog ikke lovligt iflg. Sommerhusloven, og SKAT har en anmeldelsespligt til skov og 

naturstyrelsen herom. 
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Blandede benyttede biler 

Ved biler der anvendes både privat og erhvervsmæssigt skal virksomhedsejeren ved 

indtræden i VSO afgøre om bilen skal indgå fuldt ud eller holdes helt udenfor VSO. Hvis 

virksomhedsejeren vælger at tage en blandet benyttet bil ind i VSO, skal 

virksomhedsejeren beskattes af værdien af fri bil. Indskydes den blandet benyttede bil i 

VSO skal den tages med i opgørelsen af indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget ved 

indtrædelsen. Hvis virksomhedsejeren derimod vælger at holde den blandet benyttede bil 

udenfor VSO kan virksomhedsejeren vælge at modtage kørselsgodtgørelse efter statens 

takster eller refundere den private andel af afholdte udgifter på bilen. Dette kræver dog, 

at der føres kørebog for både private og erhvervsmæssig kørte kilometer. 

 

Private aktiver 

Andre private aktiver16 kan ikke medtages i virksomhedsskatteordningen 

 

Blandet benyttede aktiver 

Aktiver, der benyttes både privat og erhvervsmæssigt, kan som hovedregel ikke medtages 

i virksomhedsskatteordningen. Der er dog særlige regler for udlejningsejendomme og 

bofællesskaber som ikke vil blive gennemgået nærmere her, da det vurderes ikke at have 

relevans for resten af opgaven. 

 

3.1.3 Kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen reguleres efter reglerne i Lov om indkomstbeskatning af 

selvstændige erhvervsdrivende i Afsnit II, §§ 22 a – 22 c. Kapitalafkastordningen kan 

benyttes af den samme kreds af personer, som dem, der kan anvende 

virksomhedsordningen jf. VSL § 22 a stk. 1. Denne ordning giver den erhvervsdrivende 

en mulighed for at vælge et forenklet alternativ til virksomhedsordningen, idet der ikke 

stilles de samme strenge krav til adskillelse mellem privat- og erhvervsøkonomien.  

                                                 

16 Som privat indbo 
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Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal der beregnes et kapitalafkast, ligesom ved 

anvendelse af virksomhedsordningen. Kapitalafkastet beregnes jf. VSL § 22a stk. 2 og 

fraregnes dermed i den erhvervsdrivendes personlige indkomst og tillægges 

kapitalindkomsten jf. VSL § 22a stk. 1. Ved kapitalafkastordningen kan den 

erhvervsdrivende ikke fradrage renteudgifterne i den personlige indkomst som i 

virksomhedsordningen men derimod opnår den erhvervsdrivende at 

kapitalindkomstgrundlaget bliver højere.  

 

Muligheden for at opspare overskuddet er begrænset ved anvendelse af 

kapitalafkastordningen i forhold til ved virksomhedsordningen. Opsparingen sker via 

konjunkturudligning jf. VSL § 22 b stk. 1, med en foreløbig skat på 25 %. 

Begrænsningen ligger i, at der kun er mulighed for at opspare 25 % af overskuddet i 

henlæggelsesåret. Endvidere skal henlæggelsen udgøre mindst DKK 5.000. Fradraget for 

konjunkturudligningen er betinget af, at det henlagte overskud efter fradrag for den 

betalte konjunkturudligningsskat indsættes på en bunden konto i et pengeinstitut jf. VSL 

§ 22b stk. 3. Konjunkturudligningsbeløbet skal indsættes på kontoen efter 

henlæggelsesårets udløb, men inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for 

henlæggelsesåret jf. VSL § 22b stk. 3. Henlæggelsen medregnes først i den 

skattepligtiges personlige indkomst i det regnskabsår hvor henlæggelsen hæves jf. VSL § 

22b stk. 4. Dette medfører, at kapitalafkastordningen er en likviditetsmæssigt tungere 

ordning end VSO.  

 

3.2 VIRKSOMHEDER DREVET SOM KAPITALSELSKABER 

De skattemæssige regler er anderledes for kapitalselskaber end for virksomheder drevet i 

personligt regi, hvilket vi se vise i det følgende. Lov om indkomstbeskatning af 

aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven, SL) blev vedtaget ved lov nr. 225 af 11. juni 

1960. SL § 1 stk.1 og definerer hvilke selskaber og foreninger, der er skattepligtige i 

Danmark, hvor pkt. 1 nævner indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber. 

 

Ved etablering af et kapitalselskab er det kapitalselskabet, der bliver den juridiske enhed. 

Kapitalselskabet er dermed skattepligtigt af det skattemæssige resultat det opnår. Det 
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skattemæssige resultat for kapitalselskaber opgøres efter skattelovgivningens almindelige 

regler, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige på de i denne lov omhandlede 

selskaber og foreninger jf. SL § 8 stk. 1 jf. § 8A stk. 2. Kapitalselskaberne bliver 

beskattet med 25 % af det skattemæssige resultat jf. SL § 17 stk. 1. Hvis der er 

skattemæssigt underskud kan dette fremføres til senere år, hvor der er skattemæssigt 

overskud. Dermed reduceres det skattepligtige resultat i det pågældende år, hvortil der 

kan fremføres skattemæssigt underskud fra tidligere år. Underskuddet har derfor ingen 

påvirkning for aktionæren/anpartshaveren. Det er anderledes end ved personligt drevne 

virksomheder, hvor skattemæssige underskud kan fratrækkes i anden personlig indkomst 

og dermed reducere beregningsgrundlaget for skatten. Hvis den selvstændige 

erhvervsdrivende ikke selv har nogen anden personlig indkomst kan underskuddet 

overføres til en ægtefælle. 

 

Hvis virksomhedsejeren vælger at omdanne virksomheden drevet i personligt regi til 

kapitalselskab eller etablere et kapitalselskab, vil virksomhedsejeren som oftest indtræde 

som direktør. Indgår virksomhedsejeren i den daglige drift og modtager vederlag for 

dette, betragtes det som almindelig lønindkomst og skal beskattes efter 

Personskattelovens regler hos lønmodtageren. Kapitalselskabet opnår fuldt fradrag for 

lønomkostningen. 

 

Der er ved kapitalselskabsformen mulighed for at etablere en struktur, hvor selskabet 

med driftsaktiviteten ejes af et eller flere holdingselskaber. Denne struktur giver 

mulighed for at afgrænse risikoen vedrørende driftsaktiviteten til selskabet. Der kan 

desuden udloddes skattefrit udbytte fra driftsselskabet til holdingselskaberne. Der kan 

endvidere udloddes udbytte fra holdingselskaberne til aktionærerne til en lavere 

beskatning på 28 % på op til DKK 48.300 (DKK 96.600 for ægtefæller) og 43 % 

derudover.   
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3.2.1 Delkonklusion 

Ved beskatning af virksomhedens skattemæssige resultat skelnes der mellem 

virksomheder drevet i personligt regi og kapitalselskaber. Ved virksomheder drevet i 

personligt regi er det virksomhedsejeren, der er skattepligtig af resultatet. 

Virksomhedsejeren skal dermed have det med på sin private selvangivelse. 

Virksomhedsejeren har tre muligheder at lade det skattemæssige resultat blive beskattet 

efter; Personskatteloven og Virksomhedsskatteloven, herunder 

Virksomhedsskatteordningen, og Kapitalafkastordningen. De to sidstnævnte alternativer 

giver virksomhedsejeren mulighed for at lade dele af overskuddet opspare og kun betale 

en foreløbig skat på 25 % og der beregnes et kapitalafkast som fratrækkes i den 

personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten hvor AM-bidraget på 8 % spares.  

 

Kapitalselskaber er en juridisk enhed for sig, og de bliver særskilt beskattet af det 

skattemæssige resultat med 25 % og skal udarbejde deres egen selvangivelse. 

 

Det er med virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen myndighedernes mål 

at sikre, at den selvstændige erhvervsdrivende har de samme skattemæssige fordele som 

kapitalselskaber. Når virksomhedsejeren vælger at drive virksomheden som et 

kapitalselskab bliver ejeren ansat i kapitalselskabet, hvorfor ejeren vil blive beskattet 

efter de almindelige regler i PSL. Kapitalselskabet vil have fuldt fradrag for 

lønindkomsten. Endvidere har anpartshavere/aktionærer af et kapitalselskab mulighed for 

at trække udbytte ud af kapitalselskabet som beskattes efter reglerne i 

aktieavancebeskatningsloven (ABL). Nærmere herom i afsnit 3.3 hvor 

marginalbeskatningen for henholdsvis virksomhedsejeren og anpartshaveren/aktionærer 

bliver beskrevet.  

 

Det kan derfor være svært at vurdere hvilken virksomhedsform, det rent skattemæssigt er 

den mest fordelagtige at drive sin virksomhed efter.  
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I afsnit 3.5 vil vi analysere situationen for vores casevirksomhed for at vise, hvordan man 

kan forholde sig til problemstillingen i praksis. 

 

3.3 PERSONLIG INDKOMST KONTRA AKTIEINDKOMST 

I en personligt drevet virksomhed bliver ejerens hævninger beskattet som personlig 

indkomst. Ejerens personlige indkomst er sammensat således at den fordeler sig på en 

bundskat (3,67 %), gennemsnitlig kommune-, sundheds- og kirkeskat (33,5 %) og en 

topskat (15 %)17. Når man driver en personlig virksomhed skal man således beskattes af 

virksomhedens overskud, sine hævninger mv. Måden at minimere skat i den personligt 

drevne virksomhed på, er at indtræde i VSO. Her kan man optimere skatten således, at 

man ikke kommer op i topskat, men i stedet opsparer det resterende overskud til dårligere 

tider. Man kan naturligvis kun optimere så længe ejerens hævninger holdes under 

topskattegrænsen. I VSO bliver dette opsparede overskud, som nævnt i afsnit 3.1.2, kun 

beskattet med en skatteprocent på 25 %, og denne skat er således kun en acontoskat. Hvis 

hævningerne overstiger topskattegrænsen vil skattetrækket blive 56,1 % inkl. AM-bidrag. 

Hvis hævningerne holdes under topskattegrænsen vil skattetrækket kun blive 40,9 % inkl. 

AM-bidrag.  

 

Når man driver et kapitalselskab er der ligeledes optimeringsmuligheder. Her er 

optimeringsmulighederne, at man kan udbetale almindelig løn op til topskattegrænsen, og 

samtidig kan man udlodde udbytte til sig selv. Lønindkomsten bliver beskattet på samme 

måde som i den personligt drevne virksomhed, mens aktieindkomsten beskattes 

anderledes. Aktieindkomst har 2 beløbsgrænser. Den første er op til og med DKK 48.300, 

hvor udbyttet bliver beskattet med 28 %, og den anden over DKK 48.300, hvor udbyttet 

bliver beskattet med 42 %18. Hvis anpartshaveren er gift bliver beløbet fordoblet. Udbytte 

bliver udloddet af kapitalselskabets overskud efter skat. Nedenfor er et par fiktive 

eksempler med de forskellige skattegrænser for at vise hvad der bedst vil kunne svare sig.  

                                                 

17 Revisormanual ’10 s. 110 

18 Revisormanual ’10 s. 13 
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Indkomst ved bundskat 2010  Udbytte ved 48.300 

Personlig indkomst  48.300  Resultat før skat  48.300 

AM-bidrag 8,00% 3.864  Selskabsskat 25,00% 12.075 

AM-grundlag  44.436  Resultat efter skat  36.225 

Skat 37,30% 16.575  Udbytteskat 28,00% 10.143 

Indkomst efter skat  27.861  Aktieindkomst efter skat  26.082 

           

Effektiv skattetræk   42,32%  Effektiv skattetræk   46,00% 

Figur 5, Egen tilvirkning. Minimumsskat på lønindkomst kontra udbytte 

 

Indkomst ved topskat 2010  Udbytte ved > 48.300 

Personlig indkomst  100.000  Resultat før skat  100.000 

AM-bidrag 8,00% 8.000  Selskabsskat 25,00% 25.000 

AM-grundlag  92.000  Resultat efter skat  75.000 

Skat 52,20% 48.024  Udbytteskat 42,00% 31.500 

Indkomst efter skat  43.976  Aktieindkomst efter skat  43.500 

           

Effektiv skattetræk   56,02%  Effektiv skattetræk   56,50% 

Figur 6, Egen tilvirkning. Marginalskat på lønindkomst kontra udbytte 

 

Ovenstående er et eksempel på, hvordan indkomsten bliver beskattet ved de forskellige 

skattegrænser. Det vil sige, at det bedst kan betale sig at få udbetalt løn da grænserne er 

lavere for personlig indkomst end den er ved aktieindkomst. Man kan således 

konkludere, at hvis man når grænsen for topskat, så kan de næste DKK 48.300 bedst 

betale sig at få ud som aktieindkomst. Det effektive skattetræk ved udlodning af DKK 

48.300 er 46 %, mens personlig indkomst i topskat har et effektivt skattetræk på 56 %.   
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3.4. FORÅRSPAKKEN 2.0 

Forårspakken 2.0 – vækst, klima, lavere skat blev vedtaget i maj 2009. Forårspakken 2.0 

består af i alt 13 lovforslag. Som følge af forårspakken 2.0 ændredes en række 

skatteregler. De fleste ændringer træder i kraft i 2010 og 2011. Den del af forårspakken 

2.0, der indebærer en reduktion af skatteværdien af rentefradraget og de ligningsmæssige 

fradrag, træder i kraft i 2012 og gennemføres gradvist over 8 år, indtil 2019. 

Forårspakken 2.0 har betydning for den fremtidige skattemæssige behandling af den 

personlige indkomst og pensionsopsparinger, hvilket har stor betydning for Finn Jensens 

valg af fremtidig virksomhedsform.   

 

De vigtigste ændringer der har betydning for valget af den fremtidige 

virksomhedsstruktur, og hovedformålet med forårspakken 2.0, er: 

 

• Lavere skat på arbejde og på den sidst tjente krone. Den højeste marginalskat på 

arbejdsindkomst reduceres for 63 % til 56 % inklusiv arbejdsmarkedsbidrag.  

• Det skal være dyrere at forbruge og producere varer, som er til skade for miljø, 

klima og sundhed. Beskatning af miljø-, klima- og sundhedsskadelige adfærd skal 

øges. 

 

Forårspakken 2.0 har betydning for alle. Dette skyldes, at den lavere skat på arbejde 

berører lønmodtagere såvel som selvstændige erhvervsdrivende. Forårspakken 2.0’s 

lovændringer har indflydelse på, hvorvidt Finn Jensen skal fortsætte driften som 

selvstændig erhvervsdrivende eller omdanne til et kapitalselskab. Endvidere er der 

tidspunkter for en eventuel omdannelse der er mere hensigtsmæssige end andre. 

 

Det er ikke alle 13 lovforslag der har relevans for opgavens analyser. Derfor er det kun 

de to lovforslag, der er fundet relevante, der vil blive gennemgået. Som det fremgår af 

bilag 9 er der en del af lovforslagene, der går på ændring af forskellige afgiftslove og 

aktieavancebeskatningsloven. Vi har i afsnit 1.3 valgt ikke at beskæftige os med moms 
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og afgifter da vi ikke mener det har relevans for vores opgave, endvidere har Finn Jensen 

ikke aktier hvorfor dette område ikke er fundet relevant. 

 

3.4.1 Ændring af personbeskatningsreglerne 

L 213 – Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige 

andre love. 

 

Forårspakken 2.0 giver lempelser, men indfører også stramninger for personer. Følgende 

ændringer af personbeskatningsreglerne indgår: 

 

• Bundskatten sættes ned med 1,5 procentenheder 

• Mellemskatten på 6 % afskaffes 

• Indkomstskatten for topskat forhøjes i alt med DKK 54.400 

• Der indføres et bundfradrag på DKK 40.000 for positiv nettokapitalindkomst i 

topskattegrundlaget (DKK 80.000 for ægtepar) 

• Sundhedsbidraget sammenlægges med bundskatten. Skatteværdien af negativ 

nettokapitalindkomst (rentefradraget) over DKK 50.000 (DKK 100.000 for 

ægtepar) og ligningsmæssige fradrag reduceres gradvist med i alt 8 

procentenheder 

• Skattesatserne for aktieindkomstskatten nedsættes fra henholdsvis 28 %, 43 % og 

45 % til 28 % og 42 % i 2010 og 27 % og 42 % i 2012 

• Skatteloftet sænkes i 2010 parallelt med nedsættelsen af skattesatserne fra 59 % til 

51,5 % eksklusiv kirkeskat 
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• Beløbsgrænserne, der reguleres årligt efter personskattelovens § 20, reguleres ikke 

for indkomståret 2010. Grundbeløbene for alle beløbsgrænser fastlægges i 2010-

niveau19  

• Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra 2012 til 2019 gradvist fra 4,25 % til 5,6 %, 

maksimalt DKK 17.900. Herved fastholdes skatteværdien af fradraget, selvom 

sundhedsbidraget reduceres 

• Følgende fire elementer sikrer, at personer med store renteudgifter m.v. ikke får et 

lavere rådighedsbeløb som følge af reduktion af værdien af rentefradraget 

• Skattestoppet videreføres, og fastfrysningen af ejendomsværdiskatten fortsætter 

• Renteudgifter på op til DKK 50.000 (DKK 100.000 for ægtepar) berøres ikke af 

nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget 

• Nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget m.v. indfases gradvist fra 2012 til 

2019 med i procentenhed om året 

• Der indføres en kompensationsordning, så ingen personer mister som følge af 

begrænsningerne af værdien af rentefradraget m.v., end de får i 

indkomstskattelettelser 

 

Der er forskel på, hvor store fordelene bliver for den enkelte indkomstmodtager som 

følge af de nye skatteregler. Indkomstmodtagere med høje indkomster og ingen 

renteudgifter er den gruppe, der opnår de største fordele.  

 

Der er færre indkomstmodtagere, der skal til at betale topskat, da grænsen hæves med 

DKK 54.400, henholdsvis DKK 36.000 i 2010 og DKK 18.400 i 2011. Mellemskatten 

forsvinder helt ud, hvilket medfører, at der kommer et større spring i skattesatserne. 

Grænsen for topskatten bliver herefter DKK 389.900 i 2010 og DKK 401.100 i 2011 efter 

arbejdsmarkedsbidrag. Dette betyder, at man kan tjene op til DKK 37.056 pr. måned før 

arbejdsmarkedsbidrag før man skal betale topskat.  

                                                 

19 Genopretningspakken udvider denne periode til og med 2013 
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Skatten på aktieindkomst sænkes. Den gældende beskatningsprocent på 45 % afskaffes 

fra 2010. For aktieindkomst på under DKK 48.300 vil beskatningsprocenten falde fra 28 

% i 2010 til 27 % i 2012, samtidigt med, at aktieindkomst på over DKK 48.300 vil blive 

beskattet med 42 % frem for 43 %. Disse ændringer i beskatning af aktieindkomst skal 

medføre, at aktieindkomst bliver beskattet på lige fod med lønindkomst. Hertil skal det 

bemærkes, at overskuddet i kapitalselskabet skal beskattes med 25 % i virksomhedsskat 

før det kan udloddes som udbytte til anpartshaveren/aktionæren.   

 

For de ligningsmæssige fradrag, indbetalinger til A-kasser, faglige kontingenter, 

beskæftigelsesfradrag og befordringsfradrag, reduceres skatteværdien fra 33,5 % i 2012 

til 25,5 % i 2019. Skatteværdien vil hvert år blive reduceret med 1 % i perioden 2012 til 

2019. 

 

Fradragsværdien for renteudgifter på over DKK 50.000 (DKK 100.000 for ægtepar), 

reduceres fra 33,5 % i 2012 til 25,5 % i 2019. Fradragsværdien reduceres hvert år med 1 

% i perioden 2012 til 2019. Denne ændring i fradragsværdien for renteudgifter medfører, 

at det ikke længere er attraktivt at spare op til pensionen gennem lån. 

 

Kompensationsordningen skal medføre, at der ikke er nogen, der stilles ringere end før 

forårspakken 2.0. Kompensationsordningen skal sikre at tabet, skatteydere lider som 

følge af lavere fradragsværdier på renteudgifter og ligningsmæssige fradrag, ikke bliver 

større end gevinsten ved nedsættelsen af indkomstskatterne. Ordningen løber frem til 

2019, hvor det skal afgøres om den skal fortsættes. Kompensationsbeløbet beregnes 

maksimalt på baggrund af oplysningerne på selvangivelsen for det enkelte indkomstår og 

vil automatisk blive indregnet i indkomstmodtagerens forskuds- og årsopgørelse. 
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3.4.2 Ændring af indbetalingsgrænserne på pensionsordninger 

L 208 – Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven. 

 

En ratepension er en pensionsopsparing som bliver udbetalt med et fast beløb om 

måneden, fra det tidspunkt hvor man går på pension og minimum 10 år frem jf. 

Pensionsbeskatningslove (PBL) § 8 og maksimalt 25 år jf. PBL § 8 stk. 1 pkt. 3 jf. PBL § 

74. En ratepension kan tidligst udbetales 5 år efter den er oprettet jf. PBL § 8 stk. 1 pkt. 3 

med mindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. 

 

Før forårspakken 2.0 var det muligt at indbetale et lige så stort beløb på sin ratepension, 

rateforsikring, ratepension, pensionsøjemed medfradrags- eller bortseelsesret og en 

ophørende livrente, som man ønskede20. Denne indbetaling gav dermed fuldt fradrag i 

den personlige indkomst eller op til 63 %. 

 

Med forårspakken indførtes er loft over indbetalinger til ratepension på DKK 100.000 

årligt, da man ikke mente at store indbetalinger på ratepensioner tilgodeser 

pensionsformål. Indbetalinger ud over beløbsgrænsen på DKK 100.000 giver ikke 

fradragsret efter, at forårspakken 2.0 indtrådte, og skal derimod indregnes i den 

personlige skattepligtige indkomst. Ved en højere samlet indbetaling på DKK 100.000 

årligt på ratepensionen har man følgende tre muligheder med det overskydende beløb: 

 

• At få det overskydende beløb udbetalt, 

• At overføre det overskydende beløb til livrente, bortset fra ophørende livrente, 

• At lade det overskydende beløb stå på ordningen uden fradragsret. Her beskattes 

beløbet ikke ved udbetalingen. Der anvendes krone til krone princippet.  

 

                                                 

20 Såfremt pensionsordningen enten var firmaadministreret eller man bandt sig for 10 års indbetaling 
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For selvstændige erhvervsdrivende gælder beløbsgrænsen for fradragsberettigede 

indbetalinger på ratepensioner på DKK 100.000 først med virkning fra 1. januar 2015. 

Indtil da har selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at indskyde op til 30 % af 

virksomhedens overskud21 på en ratepension med fuld fradragsret. Dette har stor 

betydning for selvstændige erhvervsdrivende, der formår at skabe et overskud på DKK 

350.000 eller mere, da de derved har mulighed for at indskyde mere end DKK 100.000 på 

en ratepension til og med 2014 og stadig få fuldt fradrag for indbetalingen. Den eneste 

pensionsordning som fra og med 2010 kan fratrækkes ud over loftet på DKK 100.000 er 

den livsvarige livrente. Endvidere sker der en ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse 

af en ratepension. 

 

3.4.3 Delkonklusion 

Ændringen indført med forårspakken 2.0 betyder, at der i højere grad skal ske opsparing i 

personligt regi frem for i pensionsordninger. Dette er sket ved en lavere topgrænse på 

indbetalinger på ratepensioner på DKK 100.000 årligt, med fuldt fradrag. Det kan derfor 

med fordel overvejes hvornår en eventuel omdannelse gennemføres. Hvis 

virksomhedsejeren ønsker en god opsparing i pensionsordninger kan det med fordel 

betale sig at vente med at omdanne til 2015, hvor indbetalingskravene på en ratepension 

bliver de samme. Derudover er der sket tiltag til den private opsparing ved at sænke 

skatten på indkomst fra 59 % til 51,5 %. 

 

For den almindelige lønmodtager er det L 213 – Forslag til lov om ændring af 

personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love, der medfører de største 

skattemæssige ændringer. Dette skyldes, at bundskatten sænkes med 1,5 %, 

mellemskatten på 6 % afskaffes og topskattegrænsen hæves med DKK 54.400 med 

virkning allerede fra 2010. Endvidere falder det ligningsmæssige fradrag på 33,5 % til 

                                                 

21 Jf. Pensionsbeskatningslovens § 18 stk. 5, forstås overskud som opgjort efter reglerne for opgørelse af 

skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter VSL § 22b med tillæg af 

renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst 

på fordringer og gæld som indgår i opgørelsen af dette overskud. 
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25,5 %, hvilket rammer lønmodtagere med høje renteudgifter hårdt, hvorfor der er 

indarbejdet en kompensationsordning indtil 2019. 

 

Forårspakken 2.0 vil få indflydelse for Finn Jensen og hans valg vedrørende den 

fremtidige drift af “Jensen klarer alt tømrervirksomhed”. Den lavere skat på arbejdet, 

afskaffelsen af mellemskatten og topskattegrænsen som hæves, har betydning for Finn 

Jensen. Finn Jensens skattepligtige indkomst fra “Jensen klarer alt tømrervirksomhed” vil 

derfor blive beskattet lavere, og grænsen for hvornår han når topskatteniveauet forhøjes. 

Desuden ændres indbetalingsgrænsen på ratepensioner. Hvis Finn Jensen fortsætter som 

selvstændig erhvervsdrivende har han mulighed for at indbetale 30 % af overskuddet til 

og med 2014. Hvis Finn Jensen derimod omdanner til et kapitalselskab, kan der kun 

opnås fuldt fradrag i den personlige indkomst på indbetalinger på op til DKK 100.000 på 

ratepensionen. Det er derfor mere fordelagtigt for Finn Jensen at forblive selvstændig 

erhvervsdrivende hvis kun det er indbetaling på ratepensionen, der er i fokus.  

 

3.5 DELKONKLUSION PÅ AFSNIT 2 OG 3 

Sammenfattet på problemformuleringens første problemstilling om hvilken 

virksomhedsform der er at foretrække at drive virksomhed efter, kan det konkluderes, at 

valget afhænger af mange faktorer. Valgene er ikke blevet nemmere eller færre efter 

forårspakken 2.0. Der er derfor ikke et entydigt svar der dækker alle virksomhedsejere. 

Faktorer der skal tages stilling til, er risici, beskatning og pensionsopsparingen. 

 

Valget mellem at skulle opstarte virksomhed i personligt regi eller i kapitalselskabsform 

afhænger først og fremmest af, om virksomhedsejeren har likvide midler at indskyde i en 

selskabskapital eller ej. Ved den personligt drevne virksomhedsform kræves der intet 

kapitalindskud hvorimod der kræves en minimumskapital i et anpartsselskab på DKK 

80.000 og DKK 500.000 for et aktieselskab. Derudover er der forskel på hvordan 

virksomhedsejeren hæfter overfor virksomhedens gældsforpligtelser. Virksomhedsejeren 

hæfter personligt og solidarisk med hele sin formue overfor samtlige gældsforpligtelser. 

Hvis der gennemføres en virksomhedsomdannelse til et kapitalselskab hæftes der 

derimod kun med det indskudte. Faktorerne er ligeledes vigtige at genoverveje hvis man 
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som Finn Jensen står i overvejelserne om at fortsætte som altid eller at foretage en 

virksomhedsomdannelse.   

 

Valget af virksomhedsform bliver ligeledes påvirket af ændringerne i forårspakken 2.0 

ved, at skatteprocenterne til beregning af skatten på den personlige skattepligtige 

indkomst ændres. Forårspakken 2.0 har også skærpet mulighederne for indbetalinger på 

kapitalpension. Virksomhedsejer har mulighed for at indbetale op til 30 % af 

virksomhedens resultat på en ratepension som selvstændig erhvervsdrivende frem til 

2015. Vælges det derimod at gennemføre en virksomhedsomdannelse før 2015 vil 

virksomhedsejeren som lønmodtager i kapitalselskabet kun kunne indbetale DKK 

100.000 på en ratepension.  

 

Finn Jensen skal derfor gøre sig overvejelser om den fremtidige struktur af ”Jensen klarer 

alt tømrervirksomhed”. Er der væsentlige risici forbundet med at være i tømrerbranchen 

og er det risici han vil løbe. Som nævnt i afsnit 1.4.3 ønsker Finn Jensen den mest sikre 

fremtid hvorfor vi vil anbefale, at Finn Jensen gennemfører en virksomhedsomdannelse 

af ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” i 2010. Dette vil medføre, at Finn Jensen undgår 

den personlige hæftelse overfor gældsforpligtelserne og dermed kun hæfter for det, han 

indskyder. Konsekvensen for at fortsætte som kapitalselskab vil dog være en skærpelse 

for indbetalinger på DKK 100.000 på en ratepension. 

 

Som beskrevet i afsnit 3.3, er der ikke forskel på marginalbeskatningen som 

virksomhedsejeren af en personligt drevet virksomhed eller som anpartshaver/aktionær af 

et kapitalselskab. Dette skyldes, at i en personligt drevet virksomhed skal hævninger til 

privatøkonomien beskattes marginalt med 56 %. Som anpartshaver eller aktionær har 

man mulighed for at hæve udbytte til marginalbeskatning på 42 %, men først skal der 

betales virksomhedsskat på 25 %, hvilket i sidste ende også giver en marginalbeskatning 

på 56 %.  
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4. VIRKSOMHEDSOMDANNELSE 

Det følgende afsnit vil redegøre for begrebet virksomhedsomdannelse. En 

virksomhedsomdannelse sker i de tilfælde hvor virksomhedsejeren af en personligt drevet 

virksomhed ønsker at videreføre virksomheden i kapitalselskabsform. En 

virksomhedsomdannelse betyder, at virksomhedsejeren overdrager hele den personligt 

drevne virksomhed til et kapitalselskab. Bag en virksomhedsomdannelse ligger ofte et 

ønske om at begrænse risici eller overvejelser i forbindelse med et generationsskifte. Som 

beskrevet i afsnit 2.1 hæfter virksomhedsejeren personligt med hele sin formue for alle 

gældsforpligtelserne i den personligt drevne virksomhed, hvorimod aktionæren i et 

selskab kun hæfter med det indskudte. Risiciene er derfor mindre ved at vælge 

selskabsformen. Overgangen til et kapitalselskab gennemføres oftest ved, at hele den 

personligt drevne virksomhed bliver overdraget til et kapitalselskab. Stiftelsen af 

kapitalselskabet, hvor den personlige drevne virksomhed bliver indskudt, sker ved, at der 

laves et apportindskud22. Stiftelsen af kapitalselskabet ved et apportindskud vil være 

omfattet af reglerne i SL §§ 35-38. Overgangen til et kapitalselskab kan også 

gennemføres ved, at virksomhedsejeren kontant indskyder kapitalkravet eller erhverver et 

skuffeselskab som den personligt drevne virksomhed overføres til.  

 

Der findes to forskellige måder at gennemføre en virksomhedsomdannelse på, enten efter 

afståelsesprincippet eller efter reglerne i Lov om skattefri virksomhedsomdannelse 

(VOL)23. Afståelsesprincippet kaldes også for skattepligtig virksomhedsomdannelse,24 

hvilket betyder, at overdragelse af den personligt drevne virksomhed sidestilles med salg 

til trejdemand, hvorved virksomhedsejeren bliver skattepligtig af avancen ved salget af 

den personlige drevne virksomhed. Overdragelsen af aktiverne og passiverne sker til 

handelsværdi, således at fortjeneste og tab på de overdragne aktiver og passiver påvirker 

virksomhedsejerens skattepligtige indkomst. Beskatningen ved overdragelsen af 

                                                 

22 Se afsnit 2..1.2 Kapitalselskaber 

23 Også kaldet Virksomhedsomdannelsesloven 

24 Vi vil fremadrettet i opgaven anvende betegnelsen skattepligtig virksomhedsomdannelse 
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aktiverne og passiverne bliver beskattet efter realisationsprincippet. 

Virksomhedsomdannelse efter VOL kaldes for den skattefrie virksomhedsomdannelse. 

VOL bygger på et successionsprincip, der betyder, at kapitalselskabet overtager de 

skattemæssige forpligtigelser, virksomhedsejeren har i den personligt drevne virksomhed. 

Den selskabsretslige gennemførsel af en virksomhedsomdannelse vil være den samme, 

uanset om den skattepligtige eller den skattefrie virksomhedsomdannelse vælges. Der 

skal ved begge virksomhedsomdannelsesmetoder udarbejdes stiftelsesdokument, 

vedtægter, åbningsbalance og vurderingsberetning og stiftelsen skal anmeldes hos 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Det er således reglerne i selskabslovens kapital 3, der 

anvendes i begge tilfælde.  

 

For at kunne gennemføre en virksomhedsomdannelse er det nødvendigt at slå fast hvad 

virksomhedsbegrebet indebærer. Virksomhedsbegrebet bliver defineret i VOL § 1 stk. 1 

som en personligt drevet virksomhed. Retspraksis siger, at det skal være en hel 

virksomhed25. Denne præcisering skyldes, at der i praksis var kommet en tendens til at 

efterlade aktiver uden for virksomhedsomdannelsen som debitorer eller et låneprovenu. 

Den eneste undtagelse der stadig er gældende er fast ejendom. Fast ejendom kan drives 

som en selvstændig virksomhed, hvorfor den kan holdes udenfor 

virksomhedsomdannelsen. En særlig regulering i SEL § 4 stk. 4 forudsætter endvidere, at 

den personligt drevne virksomhed skal have erhvervsmæssig aktivitet før en 

virksomhedsomdannelse kan finde sted.  

 

”Det skatteretslige virksomhedsbegreb er blevet prøvet i praksis adskillige gange, 

navnlig i relation til Lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Det må således antages, 

at det skatteretslige virksomhedsbegreb skal fortolkes ens i relation til skattefri og 

skattepligtig virksomhedsomdannelse”26. 

                                                 

25 Samtlige af virksomhedens aktiver og passiver  

26 Materialesamling til skat 2 HD(R), Citat fra Bent Ramskov ” Skattepligtig virksomhedsomdannelse – Særlige problemer! 
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Citatet ovenfor gør det klart, at virksomhedsbegrebet skal defineres ens ved den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft27 og den skattefri 

virksomhedsomdannelse. En personligt drevet virksomhed i skatteretslig forstand 

forudsætter som udgangspunkt, at der er flere aktiver og passiver til stede. Sker en 

virksomhedsomdannelse fra den personligt drevne virksomhed til et kapitalselskab, ved 

overdragelse af enkeltaktiver, der ikke tilsammen udgør en selvstændig virksomhed, kan 

reglerne i VOL ikke anvendes.  

 

4.0.1 Omdannelse med tilbagevirkende kraft 

Ved virksomhedsomdannelser er der mulighed for at stifte med skattemæssig 

tilbagevirkende kraft jf. SEL § 4, stk. 4 og 5. Dette betyder, at virksomhedsejeren kan 

stifte et kapitalselskab med op til 6 måneders tilbagevirkende kraft fra den valgte 

skæringsdato. Dette bevirker, at indtægter der er oppebåret og omkostninger der er 

afholdt i den personligt drevne virksomhed fra skæringsdatoen til stiftelsesdatoen 

kommer til beskatning/giver fradrag i kapitalselskabet skattepligtige indkomst i stedet for 

i virksomhedsejerens personlige skattepligtige indkomst. Den tilbagevirkende kraft 

medfører endvidere, at det er aktiverne og passivernes værdi på skæringsdatoen, der 

lægges til grund for åbningsbalancen ved stiftelsen af kapitalselskabet. At kunne gå 

tilbage i tid gør det praktisk muligt at værdiansætte virksomhedens aktiver og passiver. 

Værdiansættelsen af aktiver på blandt andet Igangværende arbejder og Varelager kan 

ikke altid ske fra dag til dag, hvorfor det er praktisk nødvendigt at kunne gennemføre 

virksomhedsomdannelser med tilbagevirkende kraft. Den tilbagevirkende kraft har 

imidlertid alene skatteretlig betydning, idet virksomhedsejeren efter de selskabsretlige 

regler stadig hæfter personligt for den gæld, der er oparbejdet i den personlige 

virksomhed i perioden fra skæringsdatoen til stiftelsesdatoen.  

 

En nødvendig betingelse for den skattefri virksomhedsomdannelse er, at omdannelsen 

gennemføres med tilbagevirkende kraft. Dette skyldes, at skæringsdatoen ved den 

                                                 

27 Virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft vil blive gennemgået nedenfor 
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skattefri virksomhedsomdannelse skal ligge første dag efter den fysiske persons udløb af 

seneste regnskabsår jf. VOL § 3 stk. 3. Dette betyder, at skæringsdatoen skal være den 1. 

januar, hvor virksomhedsejeren starter nyt selvangivelsesår. Ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse er der væsentlig større handlefrihed, da det er op til 

virksomhedsejeren selv at vælge om omdannelsen skal ske med tilbagevirkende kraft 

eller ej. Det er en mulighed men ikke en pligt.    

 

Hvordan de to forskellige metoder anvendes vil blive gennemgået efterfølgende. Der vil 

være en beskrivelse af den teoretiske del af både den skattepligtige og den skattefrie 

virksomhedsomdannelse, hvorefter det vil blive beregnet hvilken omdannelse der er mest 

optimal for vores casevirksomhed. 

 

4.1 DEN SKATTEPLIGTIGE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE 

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse sidestilles med et salg af den personlige 

virksomhed til en uafhængig tredjemand, og det er ikke så tit man ser metoden brugt. 

Dette skyldes, at virksomhedsomdannelse efter den skattepligtige metode udløser en 

skattebetaling hos virksomhedsejeren med det samme. Virksomhedsomdannelse efter den 

skattepligtige metode vil således oftest finde sted hvis virksomhedsomdannelsen kan 

gennemføres uden en betydelig avancebeskatning af den personligt drevne virksomhed i 

virksomhedsejerens skattepligtige indkomst, eller hvor virksomhedsejeren ligefrem opnår 

et tab og dermed fradrag i den personlige skattepligtige indkomst. Der er fagfolk der 

stiller spørgsmålstegn ved at anvende den skattepligtige virksomhedsomdannelse i 

situationer hvor skattebetalingen er ubetydelig. Dette skyldes, at hvis skattebetalingen er 

ubetydelig kan den lige så godt udskydes til afståelsen af anparterne/aktierne som ved 

den skattefrie virksomhedsomdannelse. Der kan opstå et tab ved 

virksomhedsomdannelsen hvis der i den personligt drevne virksomhed er fast ejendom, 

der er købt i nyere tid. Dette skyldes, at ejendomsværdierne gennem de seneste 5 år er 

faldet væsentligt grundet finanskrisen. Værdiansættelsen ved overdragelsen af den 

personligt drevne virksomhed vil dermed blive lavere end købesummen og 

virksomhedsejeren opnår et tab som er kildeartsbestemt og fremadrettet kun vil kunne 

modregnes i anden gevinst på fast ejendom. Den selvstændige erhvervsdrivende vil 
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kunne opnå fradrag i sin personlige skattepligtige indkomst af de ikke genvundne 

afskrivninger. 

 

4.1.1 Skattepligtig Virksomhedsomdannelse med eller uden skattemæssigt 

tilbagevirkende kraft 

Virksomhedsomdannelse efter den skattepligtige metode kan, som ovenfor nævnt, ske 

med eller uden tilbagevirkende kraft. Den skattepligtige metode er ikke underlagt særlige 

krav hvis den sker med fremadrettet virkning28. Sker omdannelsen derimod med 

tilbagevirkende kraft er der særlige lovkrav der skal være opfyldt.  

 

For at kunne stifte et kapitalselskab med skattemæssig tilbagevirkende kraft er der 

følgende betingelser jf. SEL § 4 stk. 4, der skal være opfyldt: 

 

• Det skal være en personligt drevet virksomhed der omdannes  

• Omdannelsen skal ske til et nystiftet kapitalselskab 

• Virksomhedsejeren skal have samtlige aktier i det nye kapitalselskab 

• Det nye kapitalselskabs regnskabsår fastsættes ud fra skæringsdatoen  

• Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument senest en måned efter omdannelsen 

 

Nedenfor vil de enkelte punkter blive sammenholdt med de almindelige krav for den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

 

Det skal være en personligt drevet virksomhed, der omdannes 

Det eneste krav der stilles til den personligt drevne virksomhed ved gennemførsel af en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse er, at erhvervet kan drives videre i selskabsform. 

                                                 

28 Stiftelsesdatoen ligger før eller samtidigt med skæringsdatoen 
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Dette skyldes, at der ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse af en personligt 

drevet virksomhed skal betales skat af en eventuel avance ved afståelsen, hvorfor alle kan 

vælge denne virksomhedsomdannelsesmulighed. Enkeltmandsvirksomheder og 

interessentskaber er begge omfattet af betingelserne. Indskydelse af enkeltaktiver i et 

kapitalselskab er kun mulig hvis man anvender de almindelige regler. Har en 

virksomhedsejer flere virksomheder drevet i personligt regi, kan ejeren vælge at indskyde 

disse i et kapitalselskab eller den ene virksomhed og lade den anden fortsætte driften som 

personlig virksomhed. 

 

Virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft 

Som tidligere nævnt er det efter retspraksis et krav, at det ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft er hele den personligt drevne 

virksomhed, der omdannes. Der kan således ikke overdrages enkeltaktiver til 

kapitalselskaber, hvis virksomhedsomdannelsen sker med tilbagevirkende kraft under 

bestemmelserne i SEL § 4 stk. 4.  

 

Omdannelsen skal ske til et nystiftet kapitalselskab 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse er der ingen regler for, hvilken 

selskabsform driften fortsættes i. Virksomhedsejeren har ved virksomhedsomdannelsen 

af den personligt drevne virksomhed mulighed for at vælge om omdannelsen skal ske til 

et eksisterende eller nystiftet kapitalselskab. 

 

Virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft 

Sker virksomhedsomdannelsen derimod med tilbagevirkende kraft skal det ske til et 

nystiftet kapitalselskab. Virksomhedsejeren kan derfor ikke overdrage den personligt 

drevne virksomhed til et skuffeselskab.  
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Virksomhedsejeren skal have samtlige aktier/anparter i det nye kapitalselskab 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse er der ikke særlige krav til, hvordan 

udformningen af vederlaget til virksomhedsejeren skal ske. Hvis virksomhedsejeren 

ønsker et stiftertilgodehavende, eller fordeling af både aktier/anparter og 

stiftertilgodehavende, kan det ske vilkårligt efter virksomhedsejerens ønske. 

Stiftertilgodehavende er et gældsbrev som er udstedt af kapitalselskabet til 

virksomhedesejeren. Heri erklærer kapitalselskabet, at det skylder virksomhedsejeren et 

givent beløb. Det er et krav, at der forligger en løbetid og at rentesatsen fremgår af 

gældsbrevet. Hvis der ikke er indgået aftale om afdrag eller forrentning er der tale om et 

anfordringstilgodehavende, som ikke kan kursnedskrives og som derfor optages til kurs 

100. Hvis virksomhedsejeren vælger at modtage stiftertilgodehavende ved 

virksomhedsomdannelsen, skal stiftertilgodehavendet værdiansættes til kursen på 

overdragelsestidspunktet. Der er hjemmel i AL § 45 stk. 1 og 

ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) § 4 stk. 4 til at foretage kontantomregninger af 

fordringer og gæld. Efter praksis vil kursværdien ikke kunne sættes lavere end kurs 80. 

SKAT har ved flere afgørelser godkendt kurs 80 på gældsbreve udstedt ved 

virksomhedsomdannelser29. SKAT har hidtil kvartalsvist udarbejdet vejledende tabeller 

over kursværdier, men fremover skal virksomhedsejeren selv fastsætte rentesats og 

løbetid.  

 

Jf. kursgevinstloven (KGL) § 14 stk. 1 skal skattepligtige personer beskattes af 

kursgevinster på fordringer i danske kroner ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. 

Dette medfører, at virksomhedsejeren vil blive beskattet af kursgevinsten på gældsbrevet 

i takt med at gældsbrevet afdrages af kapitalselskabet. Den skattepligtige person bliver 

således beskattet andelsmæssigt ved indregning af kursgevinsten. Tidligere har 

kursgevinsten på fordringer været skattefri for virksomhedsejeren, hvorfor man tidligere 

kunne hæve stiftertilgodehavende skattefrit. Stiftertilgodehavende kunne derfor hæves til 

betaling af skat ved virksomhedsomdannelsen hvis der var likvide midler i 

virksomheden. 

                                                 

29 Jf. Ligningsvejledning E.H. 1 Afståelses af handelsværdier 
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Virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft 

Der gælder de samme krav hvis virksomhedsomdannelsen sker med tilbagevirkende 

kraft. Dog er det et krav, at virksomhedsejeren skal besidde samtlige aktier eller anparter 

i det nye kapitalselskab. Hvis der er flere ejere af den personligt drevne virksomhed, der 

omdannes til ét kapitalselskab, skal fordelingen af aktier eller anparter fordeles efter 

ejerforholdene. Kravet om, at virksomhedsejeren bliver ejer af samtlige aktier eller 

anparter i kapitalselskabet betyder, at der i forbindelse med en virksomhedsomdannelse 

ikke kan optages yderligere ejere i kapitalselskabet. Der kan optages nye kapitalejere ved 

en senere kapitalforhøjelse. 

 

Det nye kapitalselskabs regnskabsår fastsættes ud fra skæringsdatoen 

Hvis omdannelsen sker efter de almindelige regler defineres skæringsdatoen som den 

dato, hvor rettighederne overgår til selskabet og afståelsen finder sted. Datoen skal ligge 

efter kapitalselskabets stiftelse. Der er ikke betingelser for, hvornår stiftelsen skal finde 

sted. Den endelige stiftelse finder sted, når aftalen herom er indgået. Regnskabsårets start 

er valgfri for kapitalselskabet, efter de almindelige regler for skattepligtig 

virksomhedsomdannelse. Det er stiftelsesdatoen, der er afgørende for, hvornår 

regnskabsåret starter. Der skal udarbejdes en åbningsbalance i forbindelse med stiftelsen 

af kapitalselskabet. Den skal gælde fra skæringsdatoen og vise kapitalselskabs 

balanceværdier. 

 

Virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft 

Hvis reglerne efter SEL § 4 stk. 4 om virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft 

anvendes, skal regnskabsåret starte fra den skæringsdato, der er valgt for omdannelsen. 

Skæringsdatoen skal ligge efter udløbet af virksomhedsejerens sidste normale 

regnskabsår, som typisk er 31.12 (almindeligt kalenderår). Det er en betingelse, at 

stiftelsen med tilbagevirkende kraft af kapitalselskabet finder sted senest seks måneder 

efter den valgte skæringsdato. Hvis omdannelsen finder sted i maj kan virksomhedsejeren 

tidligst gennemføre omdannelsen med tilbagevirkende kraft med skæringsdato den 01.01. 

Længden på det første regnskabsår er omfattet af reglerne i ÅRL § 15 stk. 2, hvor den 

første regnskabsperiode kan omfatte en kortere eller længere periode end 12 måneder, 
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dog højst 18 måneder. Det er virksomhedsejerens valg, hvor langt første regnskabsår skal 

være. Dette giver mulighed for, at man får skæringsdato på den dag virksomhedsejeren 

ønsker.   

 

Den tilbagevirkende kraft på op til seks måneder har imidlertid kun skatteretslig 

betydning. Dette betyder, at hæftelser overfor kreditorer og øvrige gældsforpligtigelser 

først overgår til kapitalselskabet på stiftelsesdatoen og ikke de eventuelle seks måneder 

forinden. Dette betyder ligeledes, at en virksomhedsejer først har afstået aktiver og 

passiver i sin personligt drevet virksomhed på stiftelsestidspunktet, og ikke på det 

regnskabsmæssige skæringstidspunkt.  

 

Udarbejdelse af stiftelsesdokument senest en måned efter omdannelsen 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse gælder de samme regler for indsendelse 

af stiftelsesdokumenter som ved stiftelse af et kapitalselskab ved indskydelse af 

kapitalkravet kontant som nævnt i selskabsloven. 

 

Virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft 

Det er en betingelse, at virksomhedsejeren, senest en måned efter 

virksomhedsomdannelsen med tilbagevirkende kraft er sket, indsender kopi af 

stiftelsesdokumenterne, herunder vedtægter, referat fra den stiftende generalforsamling, 

åbningsbalance, vurderingsberetning samt opgørelse af aktiernes/anparterne 

anskaffelsessum, samt dokumentation for, at kapitalselskabet er registreret hos Erhvervs- 

og selskabsstyrelsen til skattemyndighederne. Det skal fremgå af stiftelsesdokumentet, at 

stiftelsen er gennemført med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft jf. SL § 26 stk. 1 nr. 

5. 

 

Fordelene ved at kunne foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse med 

tilbagevirkende kraft er flest. Den tilbagevirkende kraft giver virksomhedsejeren 

mulighed for selv at vælge skæringsdatoen, som fastsætter regnskabsåret for 

kapitalvirksomheden. Skæringsdatoen har kun regnskabsmæssig betydning, den 
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skatteretslige overdragelse af aktiverne og passiverne til kapitalselskabet sker først på 

stiftelsesdatoen. Dog skal det nævnes, at hvis virksomhedsomdannelsen sker med 

tilbagevirkende kraft er der ikke mulighed for at omdanne enkeltaktiver til 

kapitalselskaber. Der skal ifølge retspraksis være tale om en hel personligt drevet 

virksomhed.  

 

4.1.2 Regler ved anvendelse af Virksomhedsskatteordningen 

Hvis virksomhedsejeren af en personligt drevet virksomhed er blevet beskattet efter 

reglerne i VSO i året før virksomhedsomdannelsen, er der særlige krav og 

problemstillinger, som man skal være opmærksom på ved virksomhedsomdannelsen. 

 

4.1.2.1 Konto for opsparet overskud 

Gennemføres virksomhedsomdannelsen skattepligtigt medregnes kontoen for opsparet 

overskud med tillæg for den tilhørende virksomhedsskat til virksomhedsejerens 

personlige indkomst i samme indkomstår som omdannelsen jf. VSL § 15 stk. 1. Hvis 

beskatningen skal udskydes er det en betingelse, at virksomhedsejeren opstarter eller 

overtager en anden virksomhed drevet i personligt regi i det efterfølgende indkomstår jf. 

VSL § 15 stk. 2. Endvidere er det en betingelse for udskydelse af beskatningen af konto 

for opsparet overskud, at virksomhedsejeren opretholder adskillelsen mellem 

virksomhedsøkonomien og privatøkonomien i hele den mellemliggende periode. 

 

Hvis virksomhedsejeren driver flere virksomheder i personligt regi og bliver beskattet 

efter VSO, indgår salgssummen i VSO jf. VSL § 15 stk. 3. Ellers har virksomhedsejerne 

mulighed for at overføre beløbet fra indskudskontoen til mellemregningskontoen. 
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4.1.2.2 Indskudskonto 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse er der ingen særlige krav til 

indskudskontoen30. Indskudskontoen kan både være negativ og positiv ved den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

 

4.1.3 Delkonklusion 

Virksomhedsomdannelse betyder, at en personligt drevet virksomhed kan overdrages til 

et kapitalselskab. Virksomhedsejeren har to metoder at vælge mellem; den skattepligtige 

eller den skattefrie virksomhedsomdannelse. 

 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse skal virksomhedsejeren svare skat af den 

beregnede avance ved overdragelsen af den personligt drevne virksomhed til et 

kapitalselskab, i sin skattepligtige indkomst. Denne skatteberegning hos 

virksomhedsejeren kræver ofte stor personlig likviditet, hvilket gør den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse til en mindre attraktiv metode at anvende ved 

virksomhedsomdannelse. Endvidere er den skattepligtige virksomhedsomdannelse blevet 

mindre attraktiv at anvende ved ændring af kursgevinstloven. Dette skyldes, at gevinster 

på fordringer der er udstedt efter den 27. januar 2010 er gjort skattepligtige. Dette 

medfører, at virksomhedsejeren ikke længere kan hæve stiftertilgodehavende skattefrit til 

betaling af avancen af den personligt drevne virksomhed. Hvis avancen ved 

virksomhedsomdannelsen ikke bliver så høj, fordi aktiverne har mistet værdi, eller 

virksomhedsejeren har mulighed for at betale skatten, kan den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse bruges med fordel. Der kan dog argumenteres for, at hvis 

avancen ved virksomhedsomdannelsen ikke er særlig høj, hvorfor så ikke udskyde 

skattebetalingen ved at anvende den skattefrie virksomhedsomdannelse. Fordelene ved 

den skattepligtige virksomhedsomdannelse anses for at være små. Såfremt der ligefrem 

opnås ikke genvundne afskrivninger ved virksomhedsomdannelsen kan den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse komme på tale, da der således opnås fradrag for tabet. I tilfælde 

                                                 

30 Nærmere forklaret i afsnit 3.1.2 Virksomhedsordningen 
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hvor ejendomsavancen bliver negativ er dette tab kildeartsbestemt og vil kun kunne 

modregnes i fremtidige ejendomsavancer.    

 

4.3 SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE 

Forskellen mellem en skattefri virksomhedsomdannelse og en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse er, at den ene er skattefri og den anden er skattepligtig på 

omdannelsestidspunktet. Det er dog ikke det samme som at sige, at der aldrig skal betales 

skat ved anvendelse af den skattefri virksomhedsomdannelse. Den skat som 

virksomhedsejeren skal svare i forbindelse med virksomhedsomdannelsen flyttes i stedet 

over på de aktier eller anparter som virksomhedsejeren fremover ejer i det nye 

kapitalselskab. Skatten vil blive optaget som udskudt skat i kapitalselskabet, og 

virksomhedsejeren skal dermed ikke svare skat på omdannelsestidspunktet. Omvendt vil 

det betyde, at den dag hvor kapitalselskabet bliver solgt eller opløst, bliver den udskudte 

skat udløst som aktieavance for virksomhedsejeren.  

 

4.3.1 Lovgrundlag 

Der er lavet en særlig lovgivning som regulerer reglerne ved anvendelse af den skattefrie 

virksomhedsomdannelsesmetode, VOL. Denne lov blev indført i 1983 på grund af den 

likviditetsmæssige belastning en skattepligtig virksomhedsomdannelse kunne være, 

grundet at skatten skulle betales på omdannelsestidspunktet. Dette forhindrede mange 

virksomhedsejere i at kunne gennemføre en virksomhedsomdannelse, fordi en 

virksomhedsomdannelse blev anset for et almindeligt salg som udløste skattebetaling på 

omdannelsestidspunktet. Med VOL fik ejerne af de personligt drevne virksomheder 

mulighed for at indskyde den personligt drevne virksomhed i et kapitalselskab uden at 

det udløste nogen form for beskatning på omdannelsestidspunktet. Beskatningen bliver 

således rykket til virksomhedsejeren afhænder kapitalselskabet. Dette betyder, at 

kapitalselskabet overtager den personligt drevne virksomheds skattemæssige 

anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkter, anskaffelseshensigter og foretagne 

afskrivninger vedrørende de overdragne aktiver, således at den skat, der påhviler 
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virksomhedens aktiver, vil komme til beskatning, når kapitalselskabet afhænder disse31. 

VOL er baseret på et successionsprincip, som betyder, at kapitalselskabet skattemæssigt 

indtræder i den personligt drevne virksomhed. VOL er ikke den eneste lov der beskriver 

successionsprincippet, KSL § 33 C beskriver ligeledes hvordan der kan succederes. KSL 

§ 33 C regulerer overdragelser af kapitalselskaber mellem familie, såsom forældre til 

børn. Der er væsentlige forskelle på at succedere til at kapitalselskab eller til familie. 

Dette skyldes, at man ved anvendelse af VOL godt kan gennemføre en skattefri 

virksomhedsomdanne på udlejning af fast ejendom, hvorimod det ikke er muligt ved 

anvendelse af reglerne i KSL. 

  

VOL er blevet ændret en del siden 1983, senest i 2009. Men de væsentligste ændringer 

fandt sted i 1999 ved lov nr. 252 af 28. april 1999. Nedenfor vil vi nævne de vigtigste af 

disse ændringer.  

 

4.3.1.1 Skattefrit tilgodehavende 

Før ændringen i 1999 kunne virksomhedsejeren i forbindelse med en skattefri 

virksomhedsomdannelse få et skattefrit tilgodehavende i kapitalselskabet som en 

mellemregning på op til 25 % af vederlaget for den personligt drevne virksomhed. Denne 

regel er blevet fjernet således, at hele den personlige drevne virksomhed skal overdrages 

til kapitalselskabet. Det betyder, at omdanner kun kan vederlægges i aktier eller anparter. 

Denne ændring skyldes, at virksomhedsejeren tidligere kunne spekulere i det skattefrie 

tilgodehavende. Hvis den personligt drevne virksomhed var meget værd, kunne 

gennemførsel af en skattefri virksomhedsomdannelse medføre, at virksomhedsejeren fik 

25 % af værdien af den personligt drevne virksomhed som en skattefri mellemregning. 

Dette vederlag kunne være en fordel i forhold til at skulle svare skat af det.  

 

Der er i afgørelse SKM 2009.481 VLR fra 2009 bestemt, at der er mulighed for at 

indskyde private aktiver for at udligne en negativ indskudskonto og dermed undgå 

                                                 

31 Generationsskifte og omstrukturering, side 115 
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beskatning af den. I den nævnte sag var der både en negativ indskudskonto på DKK 

300.000 og en blandet benyttet ejendom til DKK 600.000 i den personligt drevne 

virksomhed. Virksomhedsejeren valgte at indskyde hele ejendommen i det nye 

kapitalselskab forbindelse med virksomhedsomdannelsen for at udligne den negative 

indskudskonto. De resterende DKK 300.000 blev anset for et skattefrit 

stiftertilgodehavende, da den private del af ejendommen blev sidestillet med et salg fra 

privatsfæren. Den private del af ejendommen ansås ikke som en del af 

virksomhedsomdannelsen. Afgørelsen fastslog derfor, at virksomhedsejeren kunne optage 

et skattefrit stiftertilgodehavende på DKK 300.000 vedrørende den private del af 

ejendommen. Vederlaget på DKK 300.000 skulle derfor ikke ydes som anparter. Denne 

afgørelse ændrede på opfattelsen i VOL. Det blev derfor muligt at indskyde aktiver fra 

privatsfæren til den personligt drevne virksomhed, hvilket betragtes som et salg fra 

privatsfæren. Det har tidligere været almen opfattelse, at der ikke kunne opnås skattefrie 

stiftertilgodehavender ved anvendelse af den skattefrie virksomhedsomdannelsesmetode. 

Det har derfor ikke været attraktivt at indskyde aktiver til udligning af en negativ 

indskudskonto, hvis værdien af aktivet oversteg den negative indskudskonto. Tidligere 

var konsekvensen, at hvis man indsatte private aktiver til dækning af negativ 

anskaffelsessum, blev differencen lagt oveni aktiernes eller anparternes sum. Denne dom 

giver anledning til, at der vil ske flere overdragelser af private aktiver, da 

virksomhedsejeren ikke er tvunget til at binde den overskydende værdi til aktierne eller 

anparternes sum32. 

 

4.3.1.2 Indskudskonto, aktiernes- og anparternes anskaffelsessum  

En anden lovændring i 1999 var, at virksomhedsomdannelse af personligt drevne 

virksomheder, hvor virksomhedsejeren bliver beskattet efter reglerne i VSO, kan ske i det 

omfang, indskudskontoen er positiv. Grunden til denne lovændring er, at man ønsker at 

sikre, at virksomhedsejeren ikke optager lån af privat karakter i VSO og dermed får 

mulighed for at hæve gælden skattefrit over mellemregningen. I VSO kan private lån, 

hvor låneprovenuet hæves ud, bevirke at indskudskontoen bliver reduceret. Dette vil gøre 

                                                 

32 http://beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2010/Aktuelskat_december_2009.pdf s. 14 
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at indskudskontoen bliver negativ hvis den indskudte gæld overstiger værdien af aktiver 

der er blevet tilført virksomheden ved overgangen til VSO33. Indskudskontoen kan dog 

være negativ i en personligt drevet virksomhed der har flere aktiviteter, men således ikke 

være negativ for de aktiver omdannelsen foretages på. Et eksempel herpå er 

SKM2005.98.LSR. I denne afgørelse havde virksomhedsejeren ved 

virksomhedsomdannelse en negativ indskudskonto, men da der var nogen private aktiver 

i den personligt drevne virksomheden blev disse trukket fra ved virksomhedsomdannelse 

og indskudskontoen endte med at blive positiv. Hvis der sker en skattefri 

virksomhedsomdannelse hvor indskudskontoen er negativ skal der ske indbetaling af det 

negative beløb inden stiftelsen af selskabet.   

 

Hvis virksomhedsejeren ikke bliver beskattet efter reglerne i VSO er der indført en 

lignende bestemmelse vedr. aktiernes og anparternes anskaffelsessum som nævnt ovenfor 

ved negativ indskudskonto. Det er således heller ikke her muligt at omdanne skattefrit 

hvis aktiernes og anparternes anskaffelsessum er negativ. Hvis aktiernes eller anparternes 

anskaffelsessum er negativ i virksomhedsordningen kan omdannelsen godt lade sig gøre 

hvis indskudskontoen er positiv. Aktiernes og anparternes anskaffelsessum kan godt 

blive negativ hvis et eventuelt opsparet overskud bliver modregnet og dermed gøre at 

aktiernes og anparternes anskaffelsessum bliver negativ.  

 

4.3.2 Betingelser for at anvende virksomhedsomdannelsesloven 

I VOL §§ 1-2 opstilles en række betingelser, der skal være opfyldt for, at VOL kan 

anvendes. Gennemføres en virksomhedsomdannelse hvor en eller flere af følgende 

betingelser ikke opfyldes, vil den påtænkte skattefrie virksomhedsomdannelse blive 

omgjort til en skattepligtig virksomhedsomdannelse.  

 

                                                 

33 Kilde: Skattefri virksomhedsomdannelse 
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4.3.2.1 Virksomhedsomdannelseslovens § 1 

VOL § 1 stk. 1 siger, at hvis man for en personligt drevet virksomhed gennemfører en 

virksomhedsomdannelse til et aktie- eller anpartsselskab, som bliver registreret her i 

landet, så har virksomhedsejeren(e) mulighed for at anvende reglerne i VOL frem for 

skattelovgivningens almindelige regler. Dette betyder, at man skal gennemføre 

virksomhedsomdannelsen til et kapitalselskab beliggende i Danmark. En skattefri 

virksomhedsomdannelse kan således ikke omdanne til et udenlandsk kapitalselskab. Sker 

virksomhedsomdannelsen til et allerede oprettet selskab er det en betingelse dels at 

kapitalselskabet er stiftet senest på omdannelsesdatoen, dels at kapitalselskabet ikke har 

drevet erhvervsmæssig virksomhed jf. VOL § 1 stk. 2. Derudover skal hele 

kapitalselskabets indskudskapital siden stiftelsen have stået på en bankkonto, hvor der 

ikke er nogen hæftelser. Slutteligt er det et krav, at virksomhedsejeren på 

overdragelsestidspunktet skal eje hele selskabskapitalen i kapitalselskabet.  

 

4.3.2.2 Virksomhedsomdannelseslovens § 2 

VOL § 2 opstiller de betingelser, som skal være opfyldt for, at reglerne i VOL kan 

anvendes: 

1.  Virksomhedsejeren skal på omdannelsestidspunktet være fuldt skattepligtig34 efter 

KSL § 1 eller Dødsboskattelovens (DSL) § 1, stk. 2, og efter bestemmelserne i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst hjemmehørende i Danmark. 

2.  Samtlige aktiver og passiver i den personligt drevne virksomhed skal overdrages til 

kapitalselskabet. Virksomhedsejeren har, som tidligere nævnt, mulighed for at 

holde fast ejendom der benyttes helt eller delvist erhvervsmæssigt udenfor 

overdragelsen af den personligt drevne virksomhed. Bliver virksomhedsejeren 

beskattet efter reglerne i VSO kan beløb på kontoen ”Hensat til senere faktisk 

hævning” og beløb på mellemregningskontoen ligeledes holdes uden for 

virksomhedsomdannelsen. Grunden til, at alle aktiver og passiver skal overdrages 

er, at det skal være en hel virksomhed der gennemfører den skattefrie 

virksomhedsomdannelse. Ligeledes undgås det, at virksomhedsejeren kan 

                                                 

34 Se afsnit 3 for forklaring på fuldt skattepligtig 
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spekulere i, hvilke aktiver og passiver der fordelagtigt kan holdes udenfor ved at 

hele den personligt drevne virksomhed skal indgå i virksomhedsomdannelsen.  

3.  Vederlaget for overdragelsen af den personligt drevne virksomhed skal ydes i form 

af aktier eller anparter. Sker virksomhedsomdannelsen til et allerede eksisterende 

kapitalselskab skal værdien af aktierne eller anparterne forøges jf. VOL § 1, stk. 

2.  

4.  Værdien af aktierne eller anparterne i det nye kapitalselskab skal svare til hele den 

beregnede aktie- eller anpartskapitalen ved virksomhedsomdannelsen, dog med 

undtagelse af VOL § 1, stk. 2 hvor der allerede er et eksisterende kapitalselskab. 

5.  Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum opgjort efter VOL § 4, stk. 2 og 3 må 

ikke være negativ. Jf. VOL § 4 stk.2, 2. pkt. og § 4 stk. 4 skal en eventuel negativ 

anskaffelsessum være udlignet inden omdannelsen efter VOL § 16, stk. 2 og § 16 

a, stk. 4.  Hvis virksomhedsejeren har anvendt VSO i året forud for 

virksomhedsomdannelsen, kan VOL anvendes trods negativ anskaffelsessum. 

Såfremt ejeren driver flere virksomheder og VSO anvendes, er det en betingelse at 

virksomhedsejeren gennemfører en virksomhedsomdannelse på samtlige af de 

personligt drevne virksomheder.  

6.  Virksomhedsomdannelsen af den personligt drevne virksomhed skal finde sted 

senest seks måneder efter den dato, der er anvendt i VOL § 3.  

7.  Senest en måned efter, at virksomhedsomdannelsen har fundet sted, skal SKAT 

have en kopi af stiftelsesdokumenter35 og en kopi af registreringen af 

kapitalselskabet fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Såfremt tidsfristen på en 

måned ikke overholdes bliver omdannelsen skattepligtig. SKAT vurderer typisk 

den enkelte sag for at se om der er omstændigheder der gør, at tingene er kommet 

for sent. Hvis der er gyldige omstændigheder der gør at, dokumenterne ikke er 

kommet frem i tide, kan der gives dispensation til at virksomhedsomdannelsen 

alligevel gennemføres som skattefri.  

8.  I den udarbejdede åbningsbalance ved virksomhedsomdannelsen skal der hensættes 

den skat som forventes at skulle afregnes ved fremtidig udligning af forskellen 

                                                 

35 Stiftelsesdokumenterne omfatter åbningsbalance, opgørelses af aktierne eller anparternes 

anskaffelsessum, ejerbog og vedtægler 
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mellem handelsværdien og den skattemæssige værdi. Denne skat kaldes udskudt 

skat og er på 25 %. 

 

Disse ovenstående punkter skal være overholdt for at kunne gennemføre en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Hvis kriterierne ikke overholdes ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse kan myndigheder omgøre den skattefrie 

virksomhedsomdannelse til en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Skatteretligt er det 

dog muligt at få tilladelse til omgørelse af dispositioner, der har utilsigtede 

skattemæssige virkninger for virksomhedsejeren, såfremt betingelserne i 

Skatteforvaltningslovens (SFL) § 29 er opfyldt36. Såfremt kapitalselskabet allerede er 

blevet registreret ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil man ikke kunne omgøre 

virksomhedsomdannelsen rent selskabsretligt. Det betyder, at aktiverne er indskudt i 

kapitalselskabet, og at stiftelsen er en realitet. Den skatteretlige mulighed for at opnå 

tilladelse til omgørelse, jf. SFL § 29, er dermed begrænset af de selskabsretlige regler. I 

praksis har man dog set eksempler på, at man kan benytte omgørelsesinstituttet til at rette 

op på manglende opfyldelse af VOL betingelser. Det kan nævnes, at hvis 

virksomhedsejeren ikke opfylder VOL § 2, stk. 1 nr. 5 ved, at der er negativ 

indskudskonto eller negativ anskaffelsessum, så kan virksomhedsejeren alligevel benytte 

reglerne i VOL. Dette gælder hvis virksomhedsejeren følger VOL § 4, stk. 5 og udligner 

den negative indskudskonto eller anskaffelsessum ved indbetaling til selskabet senest en 

måned efter, at skattemyndighederne har givet meddelelse om, at betingelsen ikke er 

opfyldt.  

 

Udskudt skat 

Som nævnt i punkt 8 ovenfor skal der afsættes udskudt skat af enhver forskel mellem den 

regnskabsmæssige og den skattemæssige værdi ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelses. Udskudt skat beregnes med 25 % af alle forskelsværdier på 

aktiver og passiver. Den udskudte skat skal afsættes i åbningsbalancen, som udarbejdes i 

forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse. Der er tilfælde hvor der ikke 

                                                 

36 Generationsskifte og omstrukturering s. 116 
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opstår forskelsværdi på den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. Det afhænger af 

de indregningskriterier, der bliver benyttet ved udarbejdelse af årsregnskabet. Er det 

regnskabsmæssige indregningskriterium forskelligt fra det skattemæssige vil der 

forekomme en forskel, der skal beregnes udskudt skat af. I de tilfælde hvor den 

regnskabsmæssige behandling og den skattemæssige behandling er ens, vil der ikke 

komme udskudt skat. Det er ofte på anlægsaktiver der forekommer en forskelsværdi. 

Dette skyldes, at man regnskabsmæssigt benytter en afskrivningssats, som er vurderet til 

at følge levealderen på anlægsaktivet. Driftsmidler afskrives derimod skattemæssigt med 

en fast procentsats på 25 % på afskrivningssaldoen. Den udskudte skat er således et 

udtryk for hvor meget skat der påhviler et kapitalselskab. Den udskudte skat kaldes 

ligeledes den latente skat, da den ikke er betalt, men venter på at skulle blive betalt. 

Virksomhedsejere kan komme ud for, at den udskudte skat aldrig skal betales, da 

forskelsværdien på de regnskabsmæssig og skattemæssig værdier udlignes. Endvidere 

kan den udskudte skat blive et tilgodehavende, da den skal reguleres hvert år og afhænger 

af kapitalselskabets udvikling. Udskudt skat kan blive en tilgodehavende skat hvis 

kapitalselskabet har et skattemæssigt underskud til fremførsel.  

 

4.3.2.3 Virksomhedsomdannelseslovens § 3 

I VOL § 3 står, at datoen for åbningsbalancen anses for omdannelsesdatoen. 

Omdannelsesdatoen er den dag, der følger efter statusdagen for sidste årsregnskab i den 

personligt drevne virksomhed. Jf. VOL § 3, stk. 2 skal første regnskabsperiode efter 

virksomhedsomdannelsen udgøre 12 måneder. Der er dog den undtagelse, at hvis 

virksomhedsomdannelsen sker til et allerede stiftet kapitalselskab, som nævnt i VOL § 1, 

stk. 2, kan regnskabsperioden forlænges til maksimalt 18 måneder. VOL § 3, stk. 3 siger, 

at hvis særlige forhold gør sig gældende kan kapitalselskabets første regnskabsperiode 

med Ligningsrådets tilladelse omfatte en anden periode end nævnt i VOL § 3, stk. 2. 

Dette ses i afgørelse SKM2004.32.LR fra 2004, hvor et kapitalselskab fik forlænget deres 

regnskabsperiode. Kapitalselskabet fik lov til at have en regnskabsperiode på 18 

måneder, dog med den undtagelse at der rent skattemæssigt blev et regnskabsår på 12 

måneder og et på 6 måneder. Dommen lægger vægt på, at der var foretaget en civilretlig 

disposition samt at skattestyrelseslovens § 37 C (ændret til skatteforvaltningslovens § 37) 

nr. 1-5 var opfyldt. Derfor fik selskabet medhold. 
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4.3.2.4 Virksomhedsomdannelseslovens § 4 

I VOL § 4 reguleres reglerne for hvordan en skattefri virksomhedsomdannelse skal 

gennemføres. VOL § 4 klarlægger, at der ved den skattefrie virksomhedsomdannelse er 

tale om en succession hvor kapitalselskabet overtager den personligt drevne virksomheds 

skattemæssige stilling. Den redegør ligeledes for, at virksomhedsejeren ikke bliver 

beskattet ved virksomhedsomdannelsen af anparternes afskaffelsessum, da det er 

kapitalselskabet, der skal svare skatten. Derudover beskrives det hvordan aktiver og 

passiver skal værdiansættes, dette behandles særskilt i afsnit 5 

(værdiansættelsesafsnittet). Aktier eller anparter, som virksomhedsejeren erhverver ved 

omdannelsen, anses for erhvervet for et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af 

virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen37.  

 

4.3.3 Delkonklusion 

Når der gennemføres en skattefri virksomhedsomdannelse af en personlig drevet 

virksomhed til et kapitalselskab kan dette gøres ved anvendelse af Lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse. Virksomhedsejeren skal således ikke svare skat ved 

virksomhedsomdannelse, men først når kapitalselskabet afstås. I VOL § 1-2 reguleres de 

betingelser som skal være opfyldt før der kan foretages en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Hvis man laver en skattefri virksomhedsomdannelse hvor 

betingelserne i § 1-2 ikke er opfyldt, vil den skattefrie virksomhedsomdannelse blive til 

en skattepligtig virksomhedsomdannelse, hvis man ikke har mulighed for udbedring eller 

omgørelse. 

 

4.4 DELKONKLUSION PÅ AFSNIT 4 

Som beskrevet i de to foregående afsnit, er den væsentligste forskel på den skattepligtige 

og skattefrie virksomhedsomdannelse hvornår virksomhedsejeren af den personligt 

drevne virksomhed skal svare skat af avancen for den personlige drevne virksomhed. 

Bevæggrunden for at lave en skattefri virksomhedsomdannelse er, at virksomhedsejeren 

                                                 

37 Skattefri Virksomhedsomdannelse af Jan Nygaard og Lars Wøldike 2. udgave 
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vil spare den skattebyrde der ligger hvis virksomhedsomdannelsen havde været 

skattepligtig. Når man laver en skattefri virksomhedsomdannelse er der flere forhold, 

virksomhedsejeren skal tage med i betragtning. Er der fast ejendom i den personligt 

drevne virksomheden, kan man vælge at lade den faste ejendom blive i personligt regi, og 

kun gennemføre virksomhedsomdannelsen på selve driften. Det man skal være 

opmærksom på er, at hele den personligt drevne virksomhed skal med i 

virksomhedsomdannelsen. Man kan lave en skattefri virksomhedsomdannelse med 

tilbagevirkende kraft, dog maksimalt seks måneder. Den dag i dag ser man flest skattefrie 

virksomhedsomdannelser. Dette skyldes blandt andet, at virksomhedsejeren har mulighed 

for udskyde likviditeten ved at udskyde skatten. Dette er ofte det vigtigste for 

virksomhedsejeren når der skal omdannes. Man kan i teorien udskyde skatten for evigt, 

hvis kapitalselskabet ikke bliver afhændet. 

 

Som svar på en del af problemformuleringens tredje problemstilling angående valg 

mellem den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelsesmetode, kan det 

konkluderes, at valget primært afhænger af, hvorvidt der kommer skat til betaling hos 

virksomhedsejeren eller ej. Der kan opnås tab ved en virksomhedsomdannelse, hvor den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse derfor vil være den mest attraktive. Tab opnås 

hvis der er aktiver, såsom fast ejendom, der har tabt meget i værdi siden anskaffelsen. 

Det skal her bemærkes, at et tab på afhændet fast ejendom kan udlignes af den beregnede 

goodwill. Dette skyldes, at ved anvendelse af reglerne om den skattepligtige 

virksomhedsomdannelsesmetode skal virksomhedsejeren svare skat af den beregnede 

goodwill. Hvis avancen på goodwillen er større end tabet på den faste ejendom, skal 

virksomhedsejeren alligevel svare skat. Hvis der ikke opnås tab ved gennemførslen af 

virksomhedsomdannelsen kan den skattefrie virksomhedsomdannelsesmetode med fordel 

anvendes. Fordelen opstår ved at udskyde skattebetalingen af avancen på den personligt 

drevne virksomhed indtil aktierne eller anparterne i det nye kapitalselskab afhændes.    
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5. VÆRDIANSÆTTELSE VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE 

Værdiansættelse af en virksomhed kan være relevant i mange situationer. Hvis 

virksomhedsejeren for eksempel overvejer at overdrage den personligt drevne 

virksomhed til et kapitalselskab eller overvejer at sælge virksomheden vil fastsættelse af 

markedsprisen for virksomheden være relevant. Endvidere kan der være 

uoverensstemmelser i virksomhedens ejerkreds, hvorfor en ejer ønsker at udtræde heraf 

og skal have sin andel af virksomheden udbetalt til markedspris. Værdiansættelsen af 

virksomhedens aktiver og passiver fastlægger hvor stort vederlaget til virksomhedsejeren 

af den personlige virksomhed skal være. Ved en virksomhedsomdannelse er 

værdiansættelsen af aktiver og passiver i den personligt drevne virksomhed derfor et 

vigtigt element.  

 

Ved virksomhedsomdannelse er der ikke tale om salg til en tredjemand, men derimod 

salg til et kapitalselskab, hvor ejeren er den samme som indehaveren i den personligt 

drevne virksomhed. Sælger og køber er dermed én og samme person. Dette medfører, at 

der opstår transaktioner mellem interesseforbundne parter. Disse kaldes også 

kontrollerede transaktioner eller transaktioner, der sker på armslængde-vilkår. Jf. 

Ligningsloven (LL) § 2 stk. 1 skal der ved kontrollerede transaktioner anvendes priser og 

vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner, der vil svare til, hvad der kan 

opnås hvis transaktionerne foregår mellem uafhængige parter. Værdiansættelsen af 

aktiverne og passiverne i forbindelse med både den skattepligtige og skattefrie 

virksomhedsomdannelse skal derfor ske til handelsværdien. Hertil skal det nævnes, at 

SKAT har lavet specielle vejledninger og værdiansættelsesregler til værdiansættelse af 

Goodwill (TSS-cirkulære 2000-10), fast ejendom (TSS-cirkulære 2000-5) og unoterede 

aktier og anparter (TSS-cirkulære 2000-9). Disse vejledninger giver retningslinier for, 

hvilke værdiansættelser, der accepteres som handelsværdier ved en 

virksomhedsomdannelse indenfor de nævnte områder. Der er stor interesse for 

værdiansættelserne af virksomhedens aktiver og passiver, da værdiansættelsen af dem er 

med til at sætte størrelsen på kapitalgevinstbeskatningen hos virksomhedsejeren ved den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse. Ved den skattefrie virksomhedsomdannelse er 

værdiansættelsen med til at opgøre aktivernes og passivernes handelsværdier. Derfor har 
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værdiansættelsen også stor interesse ved anvendelse af den skattefrie 

virksomhedsomdannelse. 

 

5.1 BEHANDLING AF AKTIVER OG PASSIVER VED OMDANNELSE 

Ved den skattefrie virksomhedsomdannelse er der krav om, at de aktiver og passiver der 

indgår i virksomhedsomdannelsen af den personlige virksomhed tilsammen skal udgøre 

en hel virksomhed jf. VOL § 2 stk. 1 nr. 2. Ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse er der derimod ikke krav om, hvilke aktiver og passiver, der 

overdrages i kapitalselskabet. Der er alene krav om, at de aktiver og passiver, der 

omdannes, tilsammen skal udgøre en hel personlig virksomhed. Er der blandede 

benyttede aktiver, beløb på mellemregningskonto eller beløb hensat til senere hævning i 

den personlige virksomhed, er det op til virksomhedsejeren at vælge om disse skal holdes 

uden for omdannelsen eller ej. Det kan i praksis være vanskeligt at afgrænse hvilke 

aktiver og passiver, der tilhører virksomheden. Denne problemstilling opstår således kun 

ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse.  

 

I de følgende afsnit vil vi redegøre for, hvordan de enkelte aktiver og passiver 

værdiansættes i en personligt drevet virksomhed som har påbegyndt en 

virksomhedsomdannelse.  

 

5.1.1 Goodwill  

I skattemæssig henseende forstås goodwill som den kundekreds og 

forretningsforbindelser, der er tilknyttet den virksomhed38. Goodwill er betinget af, at der 

ligger en forventning om fremtidig indtjeningsevne som kundekredsen og 

forretningsforbindelsen repræsenterer. Goodwill kan derfor ikke være knyttet til en 

juridisk person, men kun erhvervsmæssige virksomheder med drift. I afgørelse 

SKM2001.190.LR for 2001 havde revisor beregnet goodwill for en personligt drevet 

                                                 

38 Jf. Ligningsvejledningen E.I.4.1.1 
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virksomhed til DKK 500.000, men ligningsrådet reducerede den beregnede goodwill til 

DKK 100.000. Grunden til denne reduktion var, at ligningsrådet ikke mente at der var en 

tilknyttet kundekreds til den personligt drevne virksomhed og at den fremtidige 

indtjeningsevne var afhængig af virksomhedsejerens tilstedeværelse. 

 

Når goodwill skal værdiansættes skattemæssigt skal den opgjorte værdi stemme overens 

med markedsprisen ved overdragelse til en uafhængig tredjemand. Markedsprisen kan 

være vanskelig at opgøre, da der ikke altid foreligger en erklæring fra en uafhængig 

sagkyndig eller dokumenteret købstilbud fra fremmed. Indenfor visse 

virksomhedsbrancher eksisterer der faste kutymer for værdiansættelsen af goodwill. 

Værdiansættelsen af goodwill sker som udgangspunkt på baggrund af det 

regnskabsmæssige resultat, men i visse virksomhedsbrancher kan bruttoomsætningen 

eller bruttohonorarindtægten være et bedre beregningsgrundlag, hvorfor SKAT har 

anerkendt disse som skattemæssige beregningsgrundlag til værdiansættelsen af goodwill. 

Den part, der ved en virksomhedsoverdragelse mener, at der forligger en kutyme indenfor 

branchen, skal kunne dokumentere denne kutyme ved værdiansættelsen af goodwillen. 

Hvis der ikke forligger denne kutyme indenfor branchen, kan værdiansættelsen af 

goodwillen sandsynliggøres ved en erklæring fra en uafhængig sagkyndig person eller 

dokumenteret købstilbud fra fremmed. I de tilfælde hvor der hverken er tale om 

branchekutyme eller der forligger et dokumenteret købstilbud ved værdiansættelsen af 

goodwill, har SKAT i TSS-cirkulære 2000-10 godkendt vejledning og beregningsmodel 

til værdiansættelse af goodwill ved handel mellem interesseforbundne parter. 

Ligningsrådet er kommet med en standardiseret beregningsmodel. I situationer hvor 

beregningsmodellen vurderes at være mindre anvendelig kan resultatet korrigeres, 

således at værdiansættelsen af goodwillen svarer til den pris, en uafhængig tredjemand 

vil give. Det er derfor vigtigt at man forud for anvendelsen af modellen vurderer om den 

giver en realistisk værdiansættelse af goodwillen.  

 

5.1.2 Fast ejendom 

Ligesom ved værdiansættelse af goodwill har SKAT i TSS-cirkulære 2000-5 godkendt en 

vejledning til værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem 



- 62 - 

interesseforbundne parter. Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne 

parter skal jf. TSS-cirkulæret 2000-5 ske på armslængde-vilkår. Overdragelse skal som 

hovedregel altid ske til den pris, der svarer til, hvad en uafhængig tredjemand vil betale 

for ejendommen på overdragelsestidspunktet. Ved handler af fast ejendom mellem 

interesseforbundne parter findes der sjældent en handelspris som en uafhængig 

tredjemand vil give for ejendommen. Derfor fastsættes det i TSS-cirkulære 2000-5, at det 

er den senest offentliggjorte ejendomsvurdering, der danner grundlag for ejendommens 

handelsværdi. Hvis det vurderes, at den offentlige ejendomsvurdering ikke er retvisende i 

forhold til ejendommens handelsværdi, er hverken parterne eller ligningsmyndighederne 

bundet af at skulle benytte den. Dette skyldes, at der siden ejendomsvurderingen kan 

være foretaget ombygning eller modernisering af ejendommen som den offentlige 

ejendomsvurdering ikke har kunnet regulere for. Ligningsmyndighederne kan ved 

situationer hvor det vurderes, at ejendomsvurderingen ikke afspejler handelsværdien på 

ejendommen, anmode SKAT om at udtale sig om handelsværdien på den enkelte ejendom 

på overdragelsestidspunktet. Dette er sket i afgørelse SKM2001.74.LR fra 2001, hvor 

hovedaktionær havde solgt beboelsesejendom til kapitalselskabet. Kapitalselskabet havde 

renoveret ejendommen over en periode på 10 måneder. Hovedaktionæren ville efter de 10 

måneder og renoveringen tilbagedrage ejendommen til hovedaktionæren. SKAT 

vurderede, at omkostningen til renovering var sket i hovedaktionærens interesse, hvorfor 

overdragelsen skulle ske til til en noget højere værdi for at undgå skattemæssige 

konsekvenser for hovedaktionæren.  

 

Endvidere skal sælger og køber opgøre fordelingen af handelsværdien på henholdsvis 

grund og bygning. Dette skyldes, at der ikke foretages afskrivninger på grunde og at det 

ved salget skal opgøres om der er foretaget afskrivninger svarende til handelsprisen. 

Dette kaldes også genvundne afskrivninger. Hvis der er afskrevet til en lavere værdi end 

bygningen sælges til, skal virksomhedsejeren genbeskattes af de afskrivninger, der er 

fortaget for meget.  

 

På fast ejendom skal handelsværdierne på overdragelsestidspunktet omregnes til 

kontantværdien jf. AL § 45 stk. 1. Omregningen af henholdsvis anskaffelsessummen og 
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salgssummen skal bruges til at fastlægge afskrivningsgrundlaget for den faste bygning 

fremadrettet og til opgørelse af aktieavancebeskatningen. 

 

5.1.3 Værdipapirer 

Værdiansættelsen af børsnoterede værdipapirer skal ske til kursværdien for 

værdipapirerne på skæringsdatoen. For børsnoterede aktier er der et handelsmarked, 

hvorfor handelsværdien er let at fastsætte. Unoterede aktier og obligationer har ikke 

noget handelsmarked, hvorfor det er sværere at fastsætte handelsværdien. Kendes 

handelsværdien ikke af de unoterede aktier, har SKAT udarbejdet TSS-cirkulære 2000-9, 

som tager udgangspunkt i en hjælperegel. Hjælpereglen bygger på et substansprincip, 

hvor man tager virksomhedens indre værdi fra sidste aflagte årsrapport og regulerer de 

regnskabsmæssige poster som fast ejendom, hvor den offentlige ejendomsvurdering 

anvendes, den beregnede goodwill og beregnet udskudt skat.   

 

5.1.4 Driftsmidler 

Driftsmidler skal ligesom fast ejendom værdiansættes til den handelsværdi, tredjemand 

vil give for dem på overdragelsestidspunktet. Da der ikke, for faste ejendomme, 

udarbejdes offentlige vurderinger på driftsmidler, kan handelsværdierne være svære at 

fastsætte. Der kan ved specielle driftsmidler indhentes en vurdering fra kyndige 

vurderingsfolk til fastsættelse af en retvisende handelsværdi. For let omsættelige 

driftsmidler, så som biler, kan der indhentes en retvisende handelsværdi ved henvendelse 

hos en bilforhandler. I praksis anvendes den regnskabsmæssige værdi for driftsmidlerne, 

da denne værdi skal afspejle den faktiske værdi af driftsmidlet.  

 

Ligesom ved fast ejendom skal handelsværdierne for driftsmidlerne kontaktomregnes jf. 

AL § 45 stk. 1 til brug for afskrivningsgrundlaget og til opgørelse af avancebeskatningen 

ved driftsmidlerne. 
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5.1.5 Varelager 

Værdiansættelsen af varelageret skal ske jf. Varelagerloven (VL) § 1 stk. 1 til en af 

følgende værdier: 

 

•  Dagsprisen ved regnskabsårets slutning, 

•  Indkøbsprisen eller 

•  Fremstillingsprisen, hvis varen er fremstillet i egen virksomhed 

 

Værdiansættelsen af varelageret ved regnskabsårets slutning er den samme, der skal 

anvendes ved begyndelse af det efterfølgende regnskabsår jf. VL § 2 stk. 2. Hvis der i 

varelageret indgår ukurante varer, kan værdiansættelsen af varelagret nedskrives med 

værdien for de ukurante varer. 

 

5.1.6 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 

Handelsværdien på tilgodehavende fra salg af varer og tjenesteydelser er den 

regnskabsmæssige værdi. Der er ved den regnskabsmæssige værdi ikke reguleret for 

eventuelle hensættelser til tab. 

 

5.1.7 Gæld 

Ved en virksomhedsomdannelse overdrages gælden i den personligt drevne virksomhed 

til kapitalselskabet. Handelsværdien på gæld anses for at være kursværdien. Gælden 

værdiansættes derfor efter den aktuelle kursværdi i realkreditinstitutter og gæld i 

pengeinstitutter til den nominelle værdi.  

 

5.2 DELKONKLUSION 

At værdiansætte en virksomhed er kompliceret, da der er mange faktorer, der spiller ind. 

Der kræves både kendskab til branchen, kendskab til beregningsmodellerne og kendskab 



- 65 - 

til virksomhedens interne situation for at kunne fastsætte handelsværdi bedst muligt. 

Værdiansættelse af virksomheders aktiver og passiver er et vigtigt element ved både 

virksomhedsomdannelse og ved salg af virksomheder drevet i personligt regi eller 

kapitalselskaber. Værdiansættelsen sker i alle tilfælde til handelsværdien af aktiver og 

passiver. I situationer hvor der ikke findes en handelsværdi, såsom ved handel med hele 

virksomheden hvor goodwillen skal opgøres og handel med fast ejendom, har SKAT og 

ligningsrådet udsendt vejledende anvisninger til hvordan disse aktiver skal 

værdiansættes. 

 

 

6. VIRKSOMHEDSOMDANNELSE AF ”JENSEN KLARER ALT 

TØMRERVIRKSOMHED” 

For at kunne vise anvendelse og forståelse af den gennemgåede teori i forbindelse med en 

virksomhedsomdannelse har vi konstrueret en fiktiv casevirksomhed; ”Jensen klarer alt 

tømrervirksomhed”. Vi vil bruge casevirksomheden til at illustrere beregninger i 

forbindelse med værdiansættelse af virksomhedens værdi, gennemførsel af den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft og den skattefrie 

virksomhedsomdannelse. Før vi begynder på værdiansættelsen og beregner, hvilken 

virksomhedsomdannelsesmetode, der er den mest optimale for casevirksomheden vil vi 

se på, om kravene for at kunne gennemføre en virksomhedsomdannelse er opfyldt. 

 

6.0.1 Betingelser for at kunne gennemføre en virksomhedsomdannelse 

For at kunne gennemføre enten en skattepligtig eller en skattefri virksomhedsomdannelse 

skal der være tale om en personligt drevet virksomhed med erhvervsmæssig drift. Jf. 

VOL § 1 skal virksomhedsejeren gennemføre en virksomhedsomdannelse til et 

kapitalselskab i Danmark, enten et eksisterende kapitalselskab eller et nyoprettet. Finn 

Jensen ønsker ikke ved virksomhedsomdannelsen at holde enkeltaktiver udenfor 

omdannelsen, som han har mulighed for jf. VOL § 2 stk. 1 pkt. 2. Der er ingen blandede 
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benyttede aktiver i den personligt drevne virksomhed. Der er derfor tale om, at hele den 

personligt drevne virksomhed skal omdannes. Finn Jensen har ikke i sine overvejelser 

forud for virksomhedsomdannelsen stiftet et kapitalselskab, hvorfor overdragelsen af 

”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” skal ske til et nystiftet anpartsselskab med en 

anpartskapital på DKK 80.000. Alle anparterne i det nye kapitalselskab skal ejes af Finn 

Jensen, hvorfor han ikke ved virksomhedsomdannelsen kan få sin søn Jens Jensen med i 

ejerkredsen. Som beskrevet ved introduktionen af casevirksomheden er Finn Jensen fuldt 

skattepligtig til Danmark. Anparternes anskaffelsessum opgjort efter § 4, stk. 2 og 3 må 

ikke være negativ, og en eventuel negativ anskaffelsessum skal være udlignet inden 

virksomhedsomdannelsen. Hvis virksomhedsejeren har benyttet virksomhedsordningen i 

året forud for virksomhedsomdannelsen må anparternes anskaffelsessum godt være 

negativ. I ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” benytter Finn Jensen 

virksomhedsordningen i året forud for omdannelsen, og det er således irrelevant hvorvidt 

anparternes anskaffelsessum er negativ. Endvidere er Finn Jensens indskudskonto på 

DKK 0. Anparternes anskaffelsessum er opgjort til DKK -262.375.  

 

Finn Jensen ønsker at gennemføre virksomhedsomdannelsen i 2011 med virkning fra den 

01.01.2011, hvorfor skæringsdatoen bliver den 01.01.2011. Virksomhedsomdannelsen 

med tilbagevirkende kraft skal derfor senest ske den 30.06.2011. Regnskabsåret ønsker 

Finn Jensen stadig skal følge kalenderåret. 

 

Da kravene for at gennemføre både en skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse 

med tilbagevirkende kraft er opfyldt, er der behov for at kigge på begge 

virksomhedsomdannelsesmetoder og derefter afgøre hvilken metode, der er den bedste 

løsning for Finn Jensen. Værdiansættelse af aktiverne og passiverne i ”Jensen klarer alt 

tømrervirksomhed” er en del af virksomhedsomdannelsen, hvorfor der startes med den. 

 



- 67 - 

6.1 VÆRDIANSÆTTELSE AF ”JENSEN KLARER ALT 

TØMRERVIRKSOMHED” 

Principperne er de samme for at værdiansætte aktivernes og passivernes handelsværdi 

ved den skattepligtige og den skattefrie virksomhedsomdannelse. Som teoridelen 

beskrev, har SKAT og ligningsrådet udgivet vejledende anvisninger til, hvordan aktiver 

uden handelsværdi skal værdiansættes. De gælder i tilfælde ved værdiansættelse af 

goodwill, fast ejendom og unoterede aktier og obligationer. I de følgende afsnit vil 

handelsværdierne for ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” blive opgjort til brug for den 

senere virksomhedsomdannelse og hvor det er fundet nødvendigt er der foretaget en 

diskussion af vores valg. 

 

6.1.1 Goodwill 

Goodwillen skal beregnes på baggrund af den vejledende anvisning i TSS-cirkulære 

2000-10 udarbejdet af SKAT og ligningsrådet. Før beregningen af den skattemæssige 

goodwill ved overdragelsen af ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” til FJ 

Tømrervirksomhed ApS er det konstateret, at Finn Jensen ofte sælger tømrerydelser til 

den samme kundekreds, hvorfor TSS-cirkulære 2000-10 godt kan anvendes. I bilag 5 er 

den skattemæssige goodwill beregnet for FJ Tømrervirksomhed ApS i 2010. Nedenfor vil 

elementerne, overvejet i forbindelse med værdiansættelsen af goodwillen blive 

gennemgået samtidigt med, at modellen i korte træk vil blive beskrevet.  

 

Beregningsmodellen tager udgangspunkt i ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed”s tre 

sidste regnskabsår reguleret for de finansielle poster. De regulerede regnskabsmæssige 

resultater vægtes forskelligt hen i mod beregning af et samlet resultat. Det vægtede 

resultat på DKK 1.016.552 tillægges en udviklingstendens. Udviklingstendensen 

beregnes når der gennem de seneste tre regnskabsår har været en positiv udvikling. Finn 

Jensen har gennem de seneste tre regnskabsår formået at skabe et stigende 

regnskabsmæssigt resultat, hvilket også forventes i budgettet for 2011-2015. 

Udviklingstendensen for ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” beregnes til DKK 360.600 

(DKK 1.295.952 - DKK 574.752/2). Havde det regnskabsmæssige resultat ikke udvist en 

positiv udviklingstendens, ville der være tillagt DKK 0. Når der er tale om en 
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virksomhedsomdannelse af en personligt drevet virksomhed skal der desuden reguleres 

for driftsherreløn. Driftsherrelønnen beregnes som halvdelen af det fremkomne beløb. 

Det må dog ikke være lavere end DKK 250.000 eller højere end DKK 1.000.000. For 

”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” er driftsherrelønnen beregnet til at udgøre DKK 

688.576, som fratrækkes. Endvidere skal der beregnes en forrentning af samtlige aktiver. 

Forrentningsprocenten er kapitalafkastsatsen på 4 % + 3 % jf. VSL § 9. For ”Jensen 

klarer alt tømrervirksomhed” er der tale om DKK 289.646, der yderligere skal 

fratrækkes. Herefter fremkommer en restværdi, som skal forrentes med en 

kapitaliseringsfaktor som er udtryk for forholdet mellem det forventede årlige afkast og 

goodwillens forventede levetid. Levetiden for ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” er 

sat til 4 år. Levetiden er fastsat ud fra den betragtning, at Finn Jensen stadig er en 

forholdsvis lille aktør i tømrerbranchen. Han har ikke specialiseret sig indenfor et 

specifik område i tømrerbranchen og nye tømrervirksomheder vil kunne oparbejde 

samme sunde forretning indenfor 4-6 år. Det vurderes dog ikke, at Finn Jensen befinder 

sig i en branche hvor der jævnligt forekommer voldsomme politiske eller lovmæssige 

ændringer, hvorfor levetiden på goodwill ikke er sat helt ned til 3 år.         

 

Goodwillen for ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” er værdiansat til DKK 648.602 

afrundet DKK 650.000 ved anvendelse af TSS-cirkulære 2000-10 fra SKAT og 

ligningsrådet. Ved anvendelse af den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil den 

regnskabsmæssige og skattemæssige værdi på goodwill begge være DKK 650.000. Ved 

anvendelse af den skattefrie virksomhedsomdannelsesmetode kan man ikke afskrive 

goodwillen skattemæssigt. Derfor vil goodwillen kun optages i den regnskabsmæssige 

åbningsbalance  

 

6.1.2 Fast ejendom 

Finn Jensen har i forbindelse med beslutningen vedrørende en virksomhedsomdannelse 

valgt, at ejendommen også skal indgå. Dette skyldes, at Finn Jensen ikke ønsker at 

frasælge ejendommen særskilt.  
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Fast ejendom værdiansættes efter TSS-cirkulære 2000-5 til den offentlige 

ejendomsvurdering med reguleringer for ombygninger og moderniseringer. For ”Jensen 

klarer alt tømrervirksomhed” er der ikke fortaget ombygning eller modernisering af 

ejendommen indenfor de sidste par år, hvorfor det vurderes, at den seneste 

ejendomsvurdering for 2010 på DKK 2.000.000 er fornuftig. Ejendommen i ”Jensen 

klarer alt tømrervirksomhed” er dermed faldet i værdi siden anskaffelsen. Dette er en 

generel udvikling på ejendomsmarkedet, hvorfor Finn Jensen ikke ønsker at få udført et 

tilsyn af ejendommen med vurdering af handelsprisen for ejendommen af 

ligningsmyndighederne. Ejendommen vil derfor optages til DKK 2.000.000 i det nye 

kapitalselskabs regnskabsmæssige åbningsbalance. 

 

Anskaffelsessummen på DKK 3.000.000 og afståelsessummen på DKK 2.000.000 

fordeler så således: 

 Anskaffelsessum  Afståelsessum 
Bygning 2.000.000  1.500.000 
Grund 1.000.000  500.000 
 3.000.000   2.000.000 

Figur 7, egen tilvirkning. Fordeling af ejendommens værdi på bygning og grund. 

 

Fordelingen af afståelsessummen på henholdsvis grunden og bygningen har stor interesse 

for Finn Jensen ved anvendelse af den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Dette 

skyldes, at fordelingen mellem grunden og bygningen både har indflydelse på det 

fremtidige afskrivningsgrundlag, og afståelsessummen på bygningen får betydning for 

opgørelse af genvundne afskrivninger og ejendomsavancen. Opgørelsen af fordelingen af 

afståelsessummen mellem grund og bygning er underlagt SKATs prøvelse jf. AL § 45 

stk. 2 og EBL § 4 stk. 5. 

 

Finn Jensen vil ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse opnå et tab på DKK 

560.000 (handelsværdi DKK 2.000.000 – skattemæssig værdi DKK 2.560.000), som han 

får fradrag for ved opgørelsen af avancen ved virksomhedsomdannelsen. Ved den 

skattefrie virksomhedsomdannelse vil den regnskabsmæssige værdi blive handelsværdien 

på DKK 2.000.000, hvorimod den skattemæssige værdi stadig vil være DKK 2.560.000.  
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6.1.3 Driftsmidler 

Da Finn Jensen ikke har nogen blandede benyttede driftsmidler i ”Jensen klarer alt 

tømrervirksomhed” og ikke har valgt at holde enkeltaktiver udenfor 

virksomhedsomdannelsen, indgår samtlige driftsmidler i virksomhedsomdannelsen. 

Driftsmidlerne i ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” omfatter varebiler samt større 

maskiner til brug for tømrervirksomheden. Driftsmidlerne skal optages som 

handelsværdier i det nye kapitalselskab. Der er regnskabsmæssigt foretaget afskrivninger 

af driftsmidlerne løbende over driftsmidlernes forventede løbetid, hvorved den 

regnskabsmæssige værdi bør afspejle handelsværdien. Det er dog vurderet, at den 

regnskabsmæssige værdi er højere end den reelle handelsværdi ved henvendelse hos en 

autoriseret bilforhandler og Finn Jensen har budgetteret med at anskaffe sig nye biler i 

2011 og 2013. Handelsværdierne på varebilerne i 2010 er derfor vurderet til DKK 

100.000, da de trænger til at blive udskiftet. Maskinerne vurderes at have en 

handelsværdi på DKK 50.000 i 2010, da der ikke er et stort brugsvaremarked for sådanne 

maskiner.  

 

Den samlede handelsværdi for driftsmidlerne fastsættes til DKK 150.000, hvoraf DKK 

100.000 er for varebilerne og DKK 50.000 for maskinerne. Finn Jensen vil efter den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse opnå et skattemæssigt tab på DKK 1.875 

(handelsværdien DKK 150.000 – skattemæssigværdi DKK 151.875). Handelsværdien vil 

dermed både være den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi for det nye 

kapitalselskab ved anvendelse af den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Ved den 

skattefrie virksomhedsomdannelse skal handelsværdien på DKK 150.000 anføres i den 

regnskabsmæssige åbningsbalance. Den skattemæssige værdi vil være den samme som 

den skattemæssige værdi før virksomhedsomdannelsen på DKK 151.875.   

 

6.1.4 Varelager 

Varelageret hos ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” har en regnskabsmæssig værdi på 

DKK 90.000, hvilket også vurderes at være handelsværdien. I regnskabet for 2010 er der 

reguleret for ukurante varer. Derfor overføres den regnskabsmæssige værdi til 
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åbningsbalancen både ved den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse. Der 

vil dermed ikke opnås hverken avance eller tab ved overdragelse af varelageret. 

 

6.1.5 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er for ”Jensen klarer alt 

tømrervirksomhed” i 2010 DKK 500.000. Det er vurderet, at en uafhængig tredjemand 

ikke vil give kurs 100 for de nuværende tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser, hvorfor de er handlet til kurs 95 eller DKK 450.000 til FJ 

Tømrervirksomhed ApS. Finn Jensen vil derfor opnå et tab på tilgodehavender fra salg af 

varer og tjenesteydelser på DKK 50.000. Dette tab vil Finn Jensen have fradrag for ved 

opgørelse af sin skattepligtige indkomst i 2010. Ved anvendelse af den skattepligtige 

virksomhedsomdannelsesmetode er det handelsværdien på DKK 450.000 der danner 

grundlag for både den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi i FJ Tømrervirksomhed 

ApS. Ved anvendelse af den skattefrie virksomhedsomdannelsesmetode er det stadig den 

oprindelige regnskabsmæssige og skattemæssige værdi, der overdrages til FJ 

Tømrervirksomhed ApS.  

 

6.1.6 Gæld 

Finn Jensens bankgæld, optaget i forbindelse med erhvervelse af den faste ejendom, er i 

regnskabet optaget til kurs 100, hvorfor handelsværdien i 2010 er DKK 300.000. Lånet til 

realkreditinstituttet har en kurs på 95. Ved virksomhedsomdannelsen vil den 

regnskabsmæssige værdi være den nominelle værdi på DKK 2.500.000, mens den 

skattemæssige værdi vil lyde på DKK 2.375.000.  

 

6.1.7 Delkonklusion 

Som det fremgår af det ovenstående anvendes handelsværdierne til opgørelse af 

åbningsbalancen ved både den skattepligtige og den skattefrie virksomhedsomdannelse. 

De regnskabsmæssige værdier ved overdragelsen af den personligt drevne virksomhed til 

kapitalselskabet er dermed de samme om man benytter sig af den skattepligtige eller den 
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skattefrie virksomhedsomdannelsesmetode. Værdiansættelsen af de skattemæssige 

værdier er dog forskellige. Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse er de 

skattemæssige værdier de samme som de regnskabsmæssige. Ved anvendelse af den 

skattefrie virksomhedsomdannelse overgår de skattemæssige værdier derimod fra den 

personligt drevne virksomhed til kapitalselskabets skattemæssige værdier. Dette gør en 

forskel for Finn Jensen, i sær på ejendommen. Dette skyldes, at ejendommen er faldet 

mere i værdi end der regnskabsmæssigt er afskrevet, hvorfor han mister DKK 800.000 i 

det regnskabsmæssige afskrivningsgrundlag. Endvidere opnår Finn Jensen også et tab 

ved overdragelsen af driftsmidlerne. 

 

Den regnskabsmæssige og skattemæssige åbningsbalance ved anvendelse af den 

skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse fremgår af bilag 7.  

 

6.2 SKATTEPLIGTIG VIRKSOMHEDSOMDANNELSE AF ”JENSEN KLARER 

ALT TØMRERVIRKSOMHED” 

Som beskrevet i afsnit 4.1 sidestilles den skattepligtige virksomhedsomdannelse med salg 

af virksomhed til tredjemand. Dette betyder, at Finn Jensen vil blive beskattet af 

avancen/have fradrag for tabet på overdragelsestidspunktet af ”Jensen klarer alt 

Tømrervirksomhed” til FJ Tømrervirksomhed ApS. Da Finn Jensen er blevet beskattet 

efter virksomhedsordningen kan han endvidere vælge at blive beskattes af det opsparede 

overskud på konto for opsparet overskud med fradrag for den a’conto betalte 

virksomhedsskat i 2010 eller vente med at lade det beskatte i 2011. Ved anvendelse af 

den skattepligtige virksomhedsmetode vil der regnskabsmæssigt blive en egenkapital på 

DKK 804.190, hvoraf Finn Jensen kan vælge om han ønsker anparter, 

stiftertilgodehavende eller begge dele. Finn Jensen ønsker at modtage samtlige anparter 

på DKK 80.000 i det nye kapitalselskab FJ Tømrervirksomhed ApS og 

stiftertilgodehavende på DKK 724.190.     

 



- 73 - 

6.2.1 Beregning af avance/tab ved overdragelsen for Finn Jensen 

Når aktiverne og passiverne i ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” er værdiansat til 

handelsværdierne skal de skattepligtige avancer og tab for Finn Jensen opgøres. Disse 

skattepligtige avancer og tab skal Finn Jensen angive på sin selvangivelse for 2010.  

 

6.2.1.1 Goodwill 

Handelsværdien på FJ Tømrervirksomhed ApS goodwill er fastsat DKK 650.000, hvorfor 

Finn Jensen skal beskattes af DKK 650.000 i sin personlige indkomst ved anvendelse af 

den skattepligtige virksomhedsomdannelsesmetode. 

 

6.2.1.2 Ejendom 

Avancen eller tabet ved afståelse af bygning og grund skal reguleres efter 

ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Ved opgørelse af avancen eller tabet på den 

handlede ejendom skal det opgøres om der er genvundne afskrivninger.  

 

Genvundne afskrivninger    
Afståelsessum   2.000.000 
Heraf grund   -500.000 
   1.500.000 
Anskaffelsessum  2.000.000  
Afskrivninger 2006-2009  -360.000 1.640.000 
Tab   140.000 

Figur 8, egen tilvirkning. Opgørelse over genvundne afskrivninger. 

Ovenstående figur viser, at Finn Jensen ved afståelse af ejendommen skulle have været 

afskrevet DKK 140.000 mere i sin ejertid af ejendommen end han har gjort. Tabet på 

DKK 140.000 kan Finn Jensen derfor fradrage fuldt ud ved opgørelsen af den personlige 

indkomst for 2010. Hvis fordelingen af handelsværdien mellem grunden og bygningen 

havde været anderledes, så værdien af grunden var værdiansat højere end DKK 500.000, 

ville Finn Jensen have opnået et højere fradrag ved opgørelse af sin personlige indkomst. 

En konsekvens af den højere værdi på grunden er, at det skattemæssige 

afskrivningsgrundlag på bygningen dermed også ville blive tilsvarende lavere for FJ 
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Tømrervirksomhed ApS. Endvidere skal der opgøres ejendomsavance/tab ved afståelses 

af både bygningen og grunden samlet set. 

 

Ejendomsavance   
Salgssum netto  2.000.000 
   
Anskaffelsessum 3.000.000  
EBL §5 stk. 1 tillæg (2006-2009) 40.000  
EBL §5 stk. 4 litra 3   
Ikke genvunde afskrivninger og tabsfradrag -500.000 2.540.000 
Tab (Kildeartsbestemt)  -540.000 

Figur 9, egen tilvirkning. Opgørelse over ejendomsavancen i 2010. 

 

Finn Jensen opnår et tab ved overdragelsen af ejendommen på DKK 540.000. Dette tab er 

kildeartsbestemt, hvilket betyder, at tabet kun kan modregnes i fremtidige gevinster af 

handel med ejendomme. Finn Jensen opnår dermed ikke fradrag i sin personlige indkomst 

i 2010 for ejendomstabet.  

 

6.2.1.3 Driftsmidler 

Ved overdragelse af driftsmidlerne til FJ Tømrervirksomhed ApS opnår Finn Jensen et 

skattemæssigt tab på DKK 1.875 (handelsværdien DKK 150.000 – skattemæssigværdi 

DKK 151.875) som han har fradrag for i den skattepligtige indkomst for 2010. 

 

6.2.1.4 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 

Finn Jensen opnår et tab på DKK 50.000 (Skattemæssig værdi DKK 500.000 – 

handelsværdi DKK 450.000) på tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, da 

de er handlet til kurs 90. Dette tab skal Finn Jensen fradrage ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst for 2010.   

 

6.2.1.5 Stiftertilgodehavende 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse kan Finn Jensen vælge at modtage 

vedlaget fra den personligt drevne virksomhed som et stiftertilgodehavende som 
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beskrevet i afsnit 4.1.1 eller et anfordringstilgodehavende. Stiftertilgodehavende i 

”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” udgør pr.01.01.10 DKK 724.190. Finn Jensen 

ønsker at modtage stiftertilgodehavende med tilhørende gældsbrev. Finn Jensen mener 

ikke, at der er likviditet i FJ Tømrervirksomhed ApS til at udbetale stiftertilgodehavende 

som et anfordringstilgodehavende, hvorfor der udarbejdes et gældsbrev herpå. I 

gældsbrevet skal der således anføres løbetid og rentesats. I forbindelse med, at Finn 

Jensen vælger at modtage stiftertilgodehavende ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse skal der udarbejdes et gældsbrev hvori FJ Tømrervirksomhed 

ApS erklærer at skylde Finn Jensen DKK 724.190. Endvidere skal løbetid og renter 

fremgå af gældsbrevet. Forrentningen skal lyde på mindsterenten eller derover. 

Gældbrevet mellem FT Tømrervirksomhed ApS og Finn Jensen har en kurs 95, hvorfor 

Finn Jensen bliver skattepligtig af kursgevinsten på i alt DKK 36.209 i takt med at 

gælden indfries. Med et gældsbrev med en løbetid på 10 år vil Finn Jensen blive 

skattepligtig af DKK 3.621 årligt. Endvidere skal Finn Jensen beskattes af den positive 

kapitalindkomst som han modtager i form af renteindtægter af gældsbrevet. 

 

Finn Jensen skal således beskattes af følgende beløb uden hensyntagen til anden 

personlig indkomst: 

Beskatningsgrundlag  
Goodwill 650.000 
Driftsmidler mv -1.875 
Genvundne afskrivninger -140.000 
Tilgodehavender -50.000 
Kursgevinst på stiftertilgodehavende 3.621 
Til beskatning 461.746 

Figur 10, egen tilvirkning. Beskatningsgrundlag før kursnedslag. 

 

Finn Jensen skal således beskattes af DKK 461.746 i 2010 ved anvendelse af den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse, såfremt han ikke ønsker at benytte sig af 

muligheden for kursnedslag.  
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6.2.2 Kursnedslag 

Et kursnedslag bruges til at reducere avancen ved opgørelse at den skattepligtige 

indkomst. SKAT har ved tidligere afgørelser godkendt kurs 80, men fra 2010 skal 

kontantværdiansættelsen ske efter en konkret vurdering af en fagmand39, eller beregnes af 

virksomhedsejeren selv. Hvis virksomhedsejeren vælger selv at udregne kursen, skal 

beregningen fortages med flere faktorer40. Vi har derfor fastsat kursen til 90 ud fra en 

betragtning om, at stiftelsesdatoen ikke ligger meget senere end skæringsdatoen og at 

kurserne på lån ligger tæt på kurs 100. Kursnedslaget vil for Finn Jensen dermed blive 

DKK 72.41941 som skal fordeles forholdsmæssigt ud på handelsværdierne. Fordelingen 

skal foretages på samtlige overdragne aktiver med undtagelse af likvide midler. 

 Handelsværdier Kursnedslag Afstålesessum 
Goodwill 650.000 14.010 635.990 
Ejendom 2.000.000 43.107 1.956.893 
Driftsmidler 150.000 3.233 146.767 
Varelager 90.000 1.940 88.060 
Tilgodehavender 450.000 9.699 440.301 
Periodeafgrænsningsposter 20.000 431 19.569 
Likvidemidler 547.802 0 547.802 
    
 3.907.802 72.419 3.835.383 
    
Aktivsum der påvirkes 3.360.000   
Kursnedslag, 10 % af 
724.190 72.419   

Figur 11, egen tilvirkning. Opgørelse af kursnedslag og ny afståelsessum 

 

Den nye afståelsessum påvirker således den skattemæssige afskrivningssaldo for FJ 

Tømrervirksomhed ApS.  

                                                 

39 Eksempelvis et pengeinstitut eller realkreditinstitut 

40 Faktorerne fremgår i SKM 2010.251.SKAT 

41 Se figur 10 for beregningen 
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  Kursnedslag Avance/Tab 
Goodwill 650.000 14.010 635.990 
Ejendom 0 43.107 -43.107 
Driftsmidler mv -1.875 3.233 -5.108 
Genvundne afskrivninger -140.000 0 -140.000 
Varelager 0 1.940 -1.940 
Tilgodehavender -50.000 9.699 -59.699 
Periodeafgrænsningsposter 0 431 -431 
Kursgevinst på 
stiftertilgodehavende 3.621 0 3.621 

Likvide midler 0 0 0 
 461.746 72.419 389.327 

 Figur 12, egen tilvirkning. Skattepligtig indkomst efter kursnedslag 

 

Efter kursnedslaget vil Finn Jensen dermed blive skattepligtig af DKK 389.327. Finn 

Jensen vil dermed reducere sin skattepligtige indkomst med DKK 72.419. Finn Jensen 

har 100 % fradrag for de genvundne afskrivninger DKK 140.000 efter forårspakken 2.0, 

hvorfor der ikke er beregnet kursnedslag på dette fradrag.   

 

6.2.3 Skatteberegning for Finn Jensen ved skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Ud fra beregningerne efter kursnedslaget på den skattepligtige virksomhedsomdannelse 

vil vi beregne den personlige skattebetaling for Finn Jensen for indkomståret 2010. Der 

vil ikke blive taget højde for anden personlig indkomst i øvrigt.   

 

Som det fremgår af nedenstående tabel vil Finn Jensen blive skattepligtig af DKK 

1.723.020ved anvendelse af den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Ved 

skatteberegningen er det forudsat, at Finn Jensen udtræder af VSO i 2010. Han har dog 

mulighed for først at udtræde af VSO i 2011, hvilket vil betyde at konto for opsparet 

overskud først vil komme til beskatning i 2011. 
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Personlig indkomst for Finn Jensen for 2010  
  
Goodwill 635.990 
Ejendom -43.107 
Driftsmidler mv -5.108 
Genvundne afskrivninger -140.000 
Varelager -1.940 
Tilgodehavender -59.699 
Periodeafgrænsningsposter -431 
Opsparet overskud 1.337.314 
Kapitalafkast -53.243 
Personlig indkomst i alt 1.669.778 
  
Kapitalafkast 53.243 
Kursgevinst på stiftertilgodehavende 0 
Ejendom 0 
Kapitalindkomst i alt 53.243 
  
Total skattepligtig indkomst 1.723.020 

Figur 13, egen tilvirkning. Personlig indkomst for Finn Jensen for 2010 

 

Ved en skattepligtig indkomst på DKK 1.669.778 skal Finn Jensen betale en samlet skat 

på DKK 883.212. Finn Jensen har i forbindelse med VSO betalt en foreløbig a’contoskat 

på 25 % på DKK 341.829 af det opsparede overskud, som fratrækkes i 

skatteberegningen.   

Skatteberegning    
 % Grundlag Skat 
AM-bidrag af DKK 1.669.778 8,0  133.582 
Personlig indkomst (DKK 42.900 – 389.900) 37,3 347.000 129.431 
Personlig indkomst (DKK 389.900 - 0) 52,2 1.146.295 598.366 
Kapitalindkomst (DKK 0-40.000) 37,3 40.000 14.920 
Kapitalindkomst (DKK 40.000- ) 52,2 13.243 6.913 
Betalt acontoskat   -341.829 
   407.801 
    
Skat til betaling   541.383 

Figur 14, egen tilvirkning. Skatteberegning for Finn Jensen i 2010 

 

Som nævnt ovenfor kan Finn Jensen vælge først at udtræde af VSO i 2011, hvorved 

konto for opsparet overskud først kommer til beskatning i 2011. Som nævnt i afsnit i 

3.4.1 hæves topskattegrænsen i 2011 til DKK 401.100. Dette vil medføre, at Finn Jensen 
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vil betale mindre i topskat, såfremt han ikke har anden personlig indkomst. Finn Jensen 

kan efter virksomhedsomdannelsen vælge, at der ikke skal udbetales løn til ham 

personligt men i stedet modtage udbytte som beskattes lavere42. Det kan derfor være en 

fordel for Finn Jensen at vente med at træde ud af VSO i 2011 som beregningerne 

nedenfor viser.  

Personlig indkomst for Finn Jensen for 2010 
  
Goodwill 635.990 
Ejendom -43.107 
Driftsmidler mv -5.108 
Genvundne afskrivninger -140.000 
Varelager -1.940 
Tilgodehavender -59.699 
Periodeafgrænsningsposter -431 
Opsparet overskud  
Kapitalafkast -53.243 
Personlig indkomst i alt 332.463 
  
Kapitalafkast 53.243 
Kursgevinst på stiftertilgodehavende 0 
Ejendom 0 
Kapitalindkomst i alt 53.243 
  
Total skattepligtig indkomst 385.706 

Figur 15, egen tilvirkning. Personlig indkomst for Finn Jensen i 2010 uden konto for opsparet overskud 

 

Skatteberegning for Finn Jensen i 2010    
 % Grundlag Skat 
AM-bidrag af DKK 332.463 8,0  26.597 
Personlig indkomst (DKK 42.900 - 
389.900) 37,3   262.966      

98.086  
Personlig indkomst (DKK 389.900 - 0) 52,2           -              -    

Kapitalindkomst (DKK 0-40.000) 37,3     40.000      
14.920  

Kapitalindkomst (DKK 40.000- ) 52,2     13.243       6.913  
Betalt acontoskat    
   119.919 
    
Skat til betaling   146.516 

Figur 16, egen tilvirkning. Skatteberegning for Finn Jensen i 2010 uden konto for opsparet overskud 

 

                                                 

42 Se Afsnit 3.3 for nærmere redegørelse 
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Personlig indkomst for Finn Jensen for 
2011  

Konto for opsparet overskud 1.337.314 
Personlig indkomst i alt 1.337.314 
  
  
Kursgevinst på stiftertilgodehavende 3.621 
Ejendom 0 
Kapitalindkomst i alt 3.621 
  
Total skattepligtig indkomst 1.340.935 

Figur 17, egen tilvirkning. Personlig indkomst for Finn Jensen i 2011 

 

Skatteberegning for Finn Jensen i 2011    
 % Grundlag Skat 
AM-bidrag af DKK 1.337.314 8,0  106.985 
Personlig indkomst (DKK 42.900 - 401.100) 37,3    358.200    133.609  
Personlig indkomst (DKK 389.900 - 0) 52,2    829.229    432.858  
Kapitalindkomst (DKK 0-40.000) 37,3        3.621        1.351  
Kapitalindkomst (DKK 40.000- ) 52,2             -   
Betalt acontoskat   -341.829 
   92.379 
    
Skat til betaling   199.364 

Figur 18, egen tilvirkning. Skatteberegning for Finn Jensen i 2011 

 

Vælger Finn Jensen først at træde ud af VSO i 2011 skal han betale DKK 146.516 i skat i 

2010 og DKK 199.364 i 2011. Dette er en total skattebetaling på DKK 347.881. Finn 

Jensen vil derfor spare DKK 195.503 i skat ved at blive i VSO til og med 2011. Det er en 

forudsætning for denne beregning, at Finn Jensen ikke har nogen anden personlig 

indkomst. Hvis Finn Jensen tjener en almindelig årsløn ved siden af, vil han stadig 

komme op og betale topskat af det opsparede overskud, hvorfor besparelsen vil blive 

mindre. 

 

6.2.4 Delkonklusion 

Ved omdannelse af ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” efter den skattepligtige 

virksomhedsomdannelsesmetode ses det, at beskatningsgrundlaget for Finn Jensens ender 

på DKK 1.723.020 efter kursnedslaget og inklusiv konto for opsparet overskud i 2010. 

Ved anvendelse af den skattepligtige virksomhedsomdannelse ender skattebetalingen for 
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Finn Jensen på DKK 541.383 i 2010. Den skal betales senest den 1. juli 2011 og ved 

udtrædelses af VSO i 2010. Hvis Finn Jensen vælger først at udtræde af VSO i 2011 vil 

den samlede skattebetaling for 2010 og 2011 ende på DKK 345.881 med den 

forudsætning, at Finn Jensen ikke har anden personlig indkomst. Selvom Finn Jensen 

opnår et tab ved overdragelsen af ejendommen på grund af manglende afskrivninger 

bliver tabet opslugt af avance på goodwillen og et stort opsparet overskud på konto for 

opsparet overskud i VSO.  

 

6.3 SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE AF ”JENSEN KLARER ALT 

TØMRERVIRKSOMHED” 

Som det fremgår i afsnit 4.3 er den skattefrie virksomhedsomdannelse en succession i 

form af overdragelse af en personligt drevet virksomhed til anparter eller aktier. Det 

betyder, at der ikke vil ske nogen beskatning af Finn Jensen på overdragelsestidspunktet. 

Nedenfor vil vi vise anvendelse af den skattefrie virksomhedsomdannelsesmetode på 

vores casevirksomhed ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” med Finn Jensen som 

virksomhedsejer. Vi vil endvidere se på hvordan Finn Jensen vil blive beskattet efter 

overdragelsen. 

 

Alle betingelserne for at kunne gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse anses 

for opfyldt jf. VOL, hvorfor der kan foretages skattefri virksomhedsomdannelse af 

”Jensen klarer alt tømrervirksomhed”. Nedenfor vil vi vise, hvorledes udskudt skat samt 

anparternes anskaffelsessum er beregnet ved de aktiver og passiver hvor der er en forskel 

i handelsværdien og den regnskabsmæssige værdi. 

 

6.3.1 Goodwill 

Værdien på goodwill er den samme som ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

Goodwillen er beregnet ud fra TSS-cirkulære 2000-10 hvorved vi har fået en goodwill på 
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DKK. 650.00043. Skatteværdien af den beregnede goodwill er DKK 0, da den ikke er 

erhvervet men derimod oparbejdet internt. Den regnskabsmæssige værdi er fastsat til 

DKK 650.000, hvorfor der skal beregnes udskudt skat af denne forskel. I anparternes 

anskaffelsessum bliver goodwillen ikke indregnet hvorfor værdien er nul i denne. 

 

6.3.2 Ejendom 

Som hovedregel, er det af den skattemæssige værdi, der skal beregnes anparternes 

anskaffelsessum ud fra. I tilfælde af, at handelsværdien på et aktiv er lavere end 

skatteværdien skal denne benyttes. Dette betyder, at for Finn Jensen ved anvendelse af 

den skattefrie virksomhedsomdannelsesmetode, skal den faste ejendom indregnes til 

DKK 2.000.000 i åbningsbalancen. I beregningen for anparternes anskaffelsessum, har 

Finn Jensen stadigvæk det fulde skattemæssige afskrivningsgrundlag på DKK 2.540.000. 

Forskellen på den skattemæssige og regnskabsmæssige værdi på DKK 540.000 skal der 

ligeledes regnes udskudt skat af. 

 

6.3.3 Driftsmidler 

Ved indregning af driftsmidlerne anvendes samme princip som ved den faste ejendom 

hvorfor handelsværdien benyttes i åbningsbalancen på DKK 150.000 i beregningen for 

anparternes anskaffelsessum. Det skattemæssige afskrivningsgrundlag er DKK 151.875, 

hvorfor der skal beregnes udskudt skat af tabet på DKK 1.875 

 

6.3.4 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 

Handelsværdien for tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er DKK 450.000, 

hvorimod den skattemæssige værdi er DKK 500.000. Dette betyder, at der kommer en 

                                                 

43 Se bilag 5 for nærmere beregning 
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udskudt skat af forskellen på DKK 50.000. Samtidig betyder det, at det er 

handelsværdien som benyttes ved opgørelse af anparternes anskaffelsessum. 

 

6.3.5 Gæld til realkreditinstitutter 

Gælden til realkreditinstitutter har en skattemæssig kurs på 95, hvorfor der er en forskel 

på den skattemæssige værdi og handelsværdien. Dette betyder, at der skal beregnes 

udskudt skat af forskellen på DKK 125.000. For Finn Jensen betyder det, at det er den 

skattemæssige værdi på DKK 2.375.000 der skal benyttes ved opgørelse af anparternes 

anskaffelsessum. 

 

6.3.6 Udskudt skat 

Den udskudte skat skal beregnes af alle forskelle mellem regnskabsmæssig værdi og 

skattemæssig værdi. Den beregnede udskudte skat i ”Jensen klarer alt 

Tømrervirksomhed” er derfor DKK 40.781 som skal indregnes i åbningsbalancen. Den 

udskudte skat er følgende:  

Udskudt skat  Regnskab Skattemæssig   Grundlag     Udskudt skat 

Goodwill     650.000                     -         650.000  25%          162.500  
Ejendom  2.000.000        2.560.000      (560.000) 25%         (140.000) 
Tilgodehavender fra salg     450.000           500.000        (50.000) 25%           (12.500) 
Driftsmidler mv.     150.000           151.875          (1.875) 25%                (469) 
Gæld til kreditinstitutter  2.500.000        2.375.000       125.000  25%            31.250  

 I alt                    40.781  

Figur 19, egen tilvirkning. Opgørelse af udskudt skat i åbningsbalancen for FJ Tømrervirksomhed ApS i 

2010 

 

Ved den samlede opgørelse over anparternes anskaffelsessum skal der indregnes DKK 

40.781 i udskud skat.  

 



- 84 - 

6.3.7 Beregning af anparternes anskaffelsessum 

Som nævnt i afsnit 4.3.1.2 skal anparternes anskaffelsessum opgøres efter VOL § 4 stk. 2 

og 3. I dette afsnit vil vi kun kigge på reglerne VOL § 4 stk. 2. Dette skyldes, at Finn 

Jensen ikke forud for gennemførslen af den skattefrie virksomhedsomdannelse har stiftet 

et kapitalselskab eller ønsker at overdrages ”Jensen klarer alt Tømrervirksomhed” til et 

allerede eksisterende kapitalselskab som VOL § 4 stk. 3 regulere for. Jf. VOL § 4, stk. 2 

skal anparternes anskaffelsessum opgøres som forskelsværdien på de skattemæssige 

aktiver fratrukket de skattemæssige passiver. Hertil skal det nævnes, at på de aktiver hvor 

der opnås et tab mellem den skattemæssige værdi og handelsværdien er det 

handelsværdien der benyttes som basis for anparternes anskaffelsessum. Dette er tilfældet 

i ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed”, hvor handelsværdien på ejendommen og 

aktiverne på DKK 3.257.802 er lavere end den skattemæssige værdi på aktiverne som er 

på DKK 3.869.677. 

 

I ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” er anparternes anskaffelsessum opgjort til DKK 

279.190 (DKK 3.257.802 – DKK 2.978.612)44 før modregning af konto for opsparet 

overskud. Finn Jensen kan maksimalt benytte DKK 995.486 af opsparet overskud jf. 

VOL § 16. Ved benyttelse af hele det opsparede overskud er anparternes anskaffelsessum 

beregnet til DKK -716.296. Dette betyder, at når Finn Jensen vælger at afhænde det 

nystiftede kapitalselskab skal han beskattes af forskellen mellem salgsprisen og 

anparternes anskaffelsessum. Hvis kapitalselskabet bliver solgt for DKK 500.000 skal 

Finn Jensen således beskattes af DKK 1.216.296 (DKK 500.000 + DKK 716.296). 

Beløbet skal således beskattes efter ABL. Der er det scenarium, at hvis Finn Jensen går 

konkurs med FJ Tømrervirksomhed ApS, mod forventningen jf. budgettet i bilag 2, vil 

Finn Jensen ligeledes blive beskattet af DKK 716.296. Ved en konkurs anses anparterne 

at have værdien DKK 0, men da Finn Jensen har anskaffet anparterne til en 

anskaffelsessum på DKK -716.296 vil han således blive beskattet af DKK 716.296. 

Anparternes negative anskaffelsessum skal ligeledes beskattes efter ABL. Det vil således 

være uheldigt hvis kapitalselskabet går konkurs, da dette stadigvæk vil medføre 

                                                 

44 Se bilag 7 for nærmere beregninger 
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beskatning. Finn Jensen kan dog vælge kun at benytte den del af det opsparede overskud 

der medfører, at anparternes anskaffelsessum bliver på DKK 0, hvorfor der ikke vil 

komme noget til beskatning. Beregningerne nedenfor vil vise om der for Finn Jensen er 

nogen fordel ved at anvende dele af Konto for opsparet overskud for at opnå anparternes 

anskaffelsessum bliver DKK 0 eller at anvende hele Konto for opsparet overskud og 

dermed blive beskattet af DKK 716.296 efter ABL. 

  

Ved konkurs i 2011     
    
Aktieindkomst ved konkurs   716.296 
Aktieindkomst i alt   716.296 
    
Skatteberegning    
 % Grundlag Skat 
Aktieindkomst (DKK 0 - 48.300) 28,0 48.300 13.524 
Aktieindkomst (48.300 - ) 42,0 667.996 280.558 
Skat til betaling   294.082 

Figur 20, egen tilvirkning. Beskatning af negativ anparternes anskaffelsessum ved konkurs i 2011 

 

Hvis Finn Jensen mod forventning skulle gå konkurs i 2011 med FJ Tømrervirksomhed 

ApS og skulle svare skat af anparternes negative anskaffelsessum på DKK 716.296 som 

skal beskattes som aktieindkomst, vil han skulle betale DKK 294.082 i skat. 

Beløb til beskatning, personlig indkomst   955.061  
    
Skatteberegning    
 % Grundlag Skat 
AM-bidrag 8,0 955.061 76.405 
Personlig indkomst (DKK 42.900 - 389.900) 37,3 347.000 129.431 
Personlig indkomst (DKK 389.900 - 0) 52,2 488.756 255.131 
Kapitalindkomst 52,2  0 
Betalt acontoskat   -238.765 
Skat til betaling   222.201 

Figur 21, egen tilvirkning. Anvendelse af Konto for opsparet overskud i 2010. 

Hvis Finn Jensen derimod vælger at anparternes anskaffelsessum skal være DKK 0 så der 

ikke kommer beskatningsgrundlag ved en konkurs, vil Finn Jensen skulle svare skat af 

955.061 (Negativ anskaffelsessum DKK 716.296/75 % skat). Skattebetalingen i 2010 vil 

for Finn Jensen ende på DKK 222.201. 

 



- 86 - 

I ovenstående beregninger har vi kigget på de scenarier hvor dele af konto for opsparet 

overskud enten bliver anvendt til nedbringelse af anparternes anskaffelsessum, således at 

Finn Jensen ikke får en negativ anskaffelsessum, eller at FJ Tømrervirksomhed ApS går 

konkurs i 2011 og den negative anskaffelsessum kommer til beskatning hos Finn Jensen 

som aktieindkomst. Da Finn Jensen kun anvende dele af konto for opsparet overskud for 

at anparternes anskaffelsessum bliver DKK 0 kommer resten af konto for opsparet 

overskud til beskatning hos Finn Jensen i samme år som virksomhedsomdannelsen 

gennemføres. Ved første scenarium kigger vi på beskatningen hos Finn Jensen hvis FJ 

Tømrervirksomhed ApS vil gå konkurs. Forskellen på DKK 716.296 kommer ud til 

beskatning som aktieindkomst. Dette vil udløse en skat på kr. 294.082 for Finn Jensen. 

Ved det andet scenarium vil der kun blive benyttet en del af det opsparede overskud på 

DKK 955.296 inkl. a’contoskat til og nedbringe anparternes anskaffelsessum til DKK 0. 

Ved beregningen for anvendelse af dele af konto for opsparet overskud er der ikke taget 

højde for anden personlig indkomst. Hvis Finn Jensen havde anden personlig indkomst så 

konto for opsparet overskud kom ud til beskatning kun i topskat ville han skulle betale 

DKK 296.298, som vist nedenfor. 

Beløb til beskatning, personlig indkomst        955.061  
    
Skatteberegning    
 % Grundlag Skat 
AM-bidrag 8,0 955.061 76.405 
Personlig indkomst (DKK 0 - 389.900) 37,3 0 0 
Personlig indkomst (DKK 389.900 - 0) 52,2 878.656 458.658 
Kapitalindkomst 52,2  0 
Betalt acontoskat   -238.765 
Skat til betaling   296.298 

Figur 22, egen tilvirkning. Beskatning af konto for opsparet overskud i topskat 

 

Finn Jensen vil således, ved at lade dele af konto for opsparet overskud komme til 

beskatning i omdannelsesåret, spare DKK 2.216 (DKK 296.298 – 294.082) hvis Finn 

Jensen har anden personlig indkomst op til topskattegrænsen. Denne besparelse skal 

endvidere inflationsreguleres hvorefter den ikke længere er en besparelse men en 

omkostning. 
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6.3.8 Delkonklusion 

Som konklusion på den skattefrie virksomhedsomdannelse af ”Jensen klarer alt 

tømrervirksomhed” og beskatningen hos Finn Jensen skal det nævnes at Finn Jensen på 

sigt ikke helt kan undgå beskatning. Dette skyldes, at ved opgørelsen af anparternes 

anskaffelsessum opnår Finn Jensen en negativ sum. Denne sum skal Finn Jensen således 

beskattes af ved afhændelse af FJ Tømrervirksomhed ApS eller konkurs. Finn Jensen kan 

vælge at lade anparternes anskaffelsessum blive DKK 0, hvorved han bliver skattepligtig 

af den del af konto for opsparet overskud som ikke anvendes. Vores beregninger af 

skattebetalingen for Finn Jensen, med den forudsætning at Finn Jensen går konkurs med 

FJ Tømrervirksomhed ApS i 2011 viser, at der i den endelige skattebetaling ikke er stor 

forskel på om han skal beskattes af den negative anskaffelsessum på anparterne eller den 

del af konto for opsparet overskud som ikke anvendes. Man kan diskutere om det ville 

være en fordel for Finn Jensen at betale skatten af konto for opsparet overskud i 

omdannelsesåret. Dette skyldes, at Finn Jensen efter gennemførslen af 

virksomhedsomdannelsen kan have likviditet til at betale skatten på DKK 222.20145, 

hvorimod Finn Jensen ved en konkurs kan have sværere ved at betale skatten på DKK 

294.082. Vi regner dog ikke med, at Finn Jensen går konkurs og derfor er denne 

problemstilling ikke aktuel for vores casevirksomhed.  

 

6.4 LIKVIDITETSPÅVIRKNING VED DEN SKATTEPLIGTIGE KONTRA DEN 

SKATTEFRIE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE 

Det skattemæssige afskrivningsgrundlag er, som bilag 8 viser, forskellig fra den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse til den skattefrie virksomhedsomdannelse. Dette 

skyldes, at FJ Tømrervirksomhed ApS efter den skattepligtige virksomhedsomdannelse 

kan afskrive på den erhvervede goodwill på DKK 650.000 skattemæssigt over syv år, 

hvor der ved anvendelse at den skattefrie virksomhedsomdannelse ikke kan afskrives 

skattemæssigt på goodwillen. Dette giver en skattemæssig forskel på DKK 92.857 årligt i 

de næste syv år. Ligeledes får FJ Tømrervirksomhed ApS ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse et nyt skattemæssigt afskrivningsgrundlag på ejendommen på 

                                                 

45 Eller DKK 296.298 hvis hele konto for opsparet overskud beskattes i topskat. 
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DKK 1.500.000 (Afståelsessum DKK 2.000.000 – grund DKK 500.000) som skal 

afskrives med 4 % årligt i 25 år. Ejendomshandlen ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelsen i FJ Tømrervirksomhed ApS sidestilles således med salg til 

tredjemand, hvorfor der skal afskrives i 25 år og ikke kun 21 år selvom der hos ”Jensen 

klarer alt Tømrervirksomhed” er afskrevet i 4 år i forvejen. Efter den skattefrie 

virksomhedsomdannelse er afskrivningsgrundlaget på ejendommen for FJ 

Tømrervirksomhed ApS skattemæssigt DKK 2.000.000 (Anskaffelsessum DKK 

3.000.000 – grund DKK 1.000.000) som skal afskrives med 4 % årligt. Endvidere kan der 

kun foretages afskrivninger på bygningen i 21 år, da der i ”Jensen klarer alt 

Tømrervirksomhed” har foretaget afskrivninger i 4 år før overdragelsen. Det 

skattemæssige afskrivningsgrundlag på driftsmidlerne i FJ Tømrervirksomhed ApS bliver 

marginalt forskelligt ved den skattepligtige og skattemæssige virksomhedsomdannelse. 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse er den skattemæssige værdi også 

handelsværdien på DKK 150.000, hvorimod ved den skattefrie virksomhedsomdannelse 

er det den skattemæssige i ”Jensen klarer alt Tømrervirksomhed” værdi på DKK 151.875 

der også bliver den skattemæssige værdi i FJ Tømrervirksomhed ApS. Dette er dog en 

marginal skattemæssig forskel. 

 

Som bilag 7 viser, vil FJ Tømrervirksomhed ApS ved anvendelse af den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse få et højere afskrivningsgrundlag end ved anvendelse af den 

skattefrie virksomhedsomdannelse. Dette højere afskrivningsgrundlag medfører, at FJ 

Tømrervirksomhed ApS skal betale mindre i skat efter den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse i de efterfølgende år. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
      
Skattemæssige afskrivninger, skattepligtig 307.857 269.107 365.045 311.998 272.213 
Skattemæssige afskrivninger, skattefri 235.469 196.602 292.451 239.338 199.504 
Likviditetspåvirkning 72.388 72.506 72.593 72.659 72.709 
      
Samlet likviditetspåvirkning 362.856     
      
Skattebesparelse, 25 % 90.714     

Figur 23, egen tilvirkning. Likviditetspåvirkning mellem den skattepligtige og skattefrie 

virksomhedsomdannelsesmetode 
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Som beregnet overfor i afsnit 6.3.3, skal Finn Jensen ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse betale DKK 414.500 i personskat, hvis han først udtræder af 

VSO i 2011. Endvidere vil der i FJ Tømrervirksomhed ApS spares DKK 362.856 

svarende til DKK 90.914 i skattekroner. Denne skattebesparelse, ved det større 

afskrivningsgrundlag, dækker ikke den skattebetaling, Finn Jensen skal betale ved den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse. FJ Tømrervirksomhed ApS skal således på 

længere sigt betale mindre i selskabsskat ved anvendelse af den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse end ved den skattefrie virksomhedsomdannelse. Denne 

besparelse opvejer dog ikke den personlige skat som Finn Jensen skal betale ved den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse over en femårs periode. Når goodwillen er fuldt 

afskrevet efter syv år i 2018 ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse, vil 

skattebesparelsen være lavere end de tidligere år, da der herefter kun afskrives på 

henholdsvis ejendommen og driftsmidlerne i FJ Tømrervirksomhed ApS.   

 

6.5 DELKONKLUSION 

Vedrørende problemformuleringens tredje spørgsmål kan det konkluderes, at den 

skattepligtige virksomhedsomdannelsesmetode for vores casevirksomhed ”Jensen klarer 

alt Tømrervirksomhed” til FJ Tømrervirksomhed ApS ikke var en attraktiv metode på 

trods af at Finn Jensen havde opnået et tab på ejendommen. Dette skyldes, at den 

beregnede goodwill på DKK 650.000 var højere end fradraget på DKK 140.000 som Finn 

Jensen opnåede på ejendommen, hvorfor der stadig kommer avance til beskatning. Der 

kom således avance på DKK 1.723.020 til beskatning ved anvendelse af den 

skattepligtige virksomhedsomdannelsesmetode hos Finn Jensen. Finn Jensen kan spare 

DKK 195.503 ved at vente med at udtræde af VSO til 2011 og først lade konto for 

opsparet overskud komme til beskatning i 2011. Denne besparelse sker ved, at konto for 

opsparet overskud ikke fuldt ud kommer til beskatning i topskatten. Ved anvendelse af 

den skattefrie virksomhedsomdannelsesmetode kan Finn Jensen heller ikke helt undgå 

skattebetaling på længere sigt. Dette skyldes, at ved opgørelsen bliver anparternes 

anskaffelsessum negativ med DKK 716.296, hvis hele konto for opsparet overskud 

anvendes. Denne negative anskaffelsessum på anparterne vil komme til beskatning hos 

Finn Jensen hvis enten han går konkurs med FJ Tømrervirksomhed ApS eller sælger 

virksomheden videre. Ellers kan Finn Jensen vælge kun at anvende den del af konto for 



- 90 - 

opsparet overskud, der resulterer i at anparterne er anskaffet for DKK 0, hvorfor Finn 

Jensen bliver skattepligtig af DKK 955.061 i 2010.  

 

Hertil skal det nævnes, at det skattemæssige afskrivningsgrundlag vil blive større efter 

den skattepligtige virksomhedsomdannelse end ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse. Dette skyldes, at efter den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse skal der i FJ Tømrervirksomhed ApS afskrives på den 

erhvervede goodwill på DKK 650.000 lineært over syv år. Ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse kan der ikke skattemæssigt afskrives på goodwillen, da den 

anses for at være internt oparbejdet og dermed ikke afskrivningsberettiget. Det større 

afskrivningsgrundlag ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil bevirke, at FJ 

Tømrervirksomhed ApS vil få et mindre skattegrundlag og dermed en mindre 

skattebetaling. Denne mindre skattebetaling er ikke så meget lavere end den 

skattebetaling Finn Jensen skal betale ved anvendelse af den skattepligtige 

virksomhedsomdannelsesmetode. Det konkluderes derfor, at den skattefrie 

virksomhedsomdannelsesmetode er den mest attraktive metode at anvende i forbindelse 

med en virksomhedsomdannelse for ”Jensen klarer alt Tømrervirksomhed”. 
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7. KONKLUSION 

Vi har i de foregående afsnit givet læseren indblik i de juridiske forhold, der er at tage 

stilling til for at vælge om virksomhedsformen skal være enkeltmandsvirksomhed eller 

kapitalselskab. De forskellige skatteforhold for virksomheder drevet i personligt regi og 

kapitalselskaber er ligeledes gennemgået. Ligesom de relevante lovændringer i 

forårspakken 2.0 er gennemgået i det omfang det er fundet nødvendigt. Endvidere har vi 

givet læseren en teoretisk gennemgang af betingelserne for at gennemføre både en 

skattepligtig og en skattefri virksomhedsomdannelse for virksomhedsejeren af den 

personligt drevne virksomhed. Vi har for forståelsen gennemført både en skattepligtig og 

skattefri virksomhedsomdannelse på vores konstruerede casevirksomhed til illustration af 

teorien.  

 

Valget af virksomhedsformen er ikke entydigt for alle virksomhedsejere. Dette skyldes, 

at individuelle forhold såsom risici, beskatning og pensionsopsparing har stor betydning 

for det endelige valg. Endvidere kræves der indskydelse af en minimums selskabskapital 

på DKK 80.000 for anpartsselskaber eller DKK 500.000 for aktieselskaber for at kunne 

opstarte et kapitalselskab. Kapitalselskaber er ligeledes underlagt lovkrav om 

offentliggørelse af årsrapporten, hvorfor konkurrenter og interessenter kan se 

kapitalselskabets økonomiske stilling. Der er derimod ingen krav om indskudskapital for 

at drive virksomhed i personligt regi, hvorfor der er mange virksomhedsejere der starter 

som personlig virksomhed. Der er heller ingen krav om offentliggørelse af årsrapporten 

for virksomheden. Hertil skal det nævnes at virksomhedsejeren af en personligt drevet 

virksomhed hæfter personligt og solidarisk med hele sin formue overfor virksomhedens 

gældsforpligtelser. Ved at drive et kapitalselskab hæftes der kun med den indskudte 

kapital. Ligeledes påvirkes valget af virksomhedsform af ændringerne i forårspakken 2.0, 

hvor skattesatserne for den personlige indkomst ændres. Forårspakken 2.0 ændrede også 

mulighederne for at indbetale på ratepensionerne. Som selvstændig erhvervsdrivende har 

virksomhedsejeren mulighed for, frem til 2015, at indbetale 30 % af virksomhedens 

resultat. Gennemføres der en virksomhedsomdannelse bliver virksomhedsejeren 

anpartshaver og eventuel lønmodtager i det nye kapitalselskab. Her kan der maksimalt 

indbetales DKK 100.000 årligt på en ratepension hvor anpartshaveren opnår fuldt fradrag 
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for indbetalingen. Kapitalselskabet opnår altid fuldt fradrag for omkostninger til pension. 

Fra 2015 har lønmodtageren og virksomhedsejeren de samme vilkår og der kan 

maksimalt indbetales DKK 100.000 på en ratepension hvor der opnås fuldt fradrag for 

indbetalingen i personlig regi. Hvis der bliver indbetalt over DKK 100.000 er der ikke 

fradrag i den personlige indkomst for indbetalingen. Som beregningerne i figur 4 og 5 

viser, er der ikke en markant forskel på lønindkomst kontra udbytte fra et kapitalselskab 

til anpartshaveren. Af ovennævnte beregninger kan det ses, at marginalskatten 

tilnærmelsesvis er den samme (56 %). Den største forskel er ved personlig indkomst op 

til topskattegrænsen (DKK 389.900) kontra udbytte til den lave sats (28 % - DKK 

48.300). Vi kan derfor konkludere, at det ikke er for skattekronernes skyld, at man skal 

vælge om man vil have en virksomhed i personlig regi eller et kapitalselskab. 

 

Konklusionen på problemformuleringens første spørgsmål er, at valg af virksomhedsform 

vil være forskelligt fra situation til situation. Som vi har beskrevet i ovenstående er der 

ikke stor forskel på skattebesparelsen mellem de to typer af virksomhedsform. For at 

skulle vælge virksomhedsform skal der således ses på andre faktorer, såsom 

risikobegrænsning, hæftelse og hvordan man ønsker at omverdenen skal se ens 

”forretning”.  

 

Konklusionen på problemformuleringens andet spørgsmål er, at indførslen af 

forårspakken 2.0 har udlignet det skattespænd, der tidligere har været mellem at være 

virksomhedsejer eller aktionær/anpartshaver. Dette skyldes, at marginalskatten nu stort 

set er den samme, hvad enten man er virksomhedsejer, hvor overskuddet bliver beskattet 

som personlig indkomst, eller aktionær/anpartshaver, hvor man modtager udbytte fra 

kapitalselskabet der beskattes som aktieindkomst. Endvidere er der sat begrænsninger på 

indbetalingernes størrelse på ratepensioner, hvilket har indflydelse på valget af 

virksomhedsform. Muligheden for den højere indbetaling på ratepensionen ved at vælge 

den personligt drevne virksomhedsform frem til 2015 kan være attraktivt for personligt 

drevne virksomheder med lav risici og store overskud.  
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For vores casevirksomhed er det vores vurdering, at den bedste løsning for Finn Jensen er 

at køre virksomheden videre som et kapitalselskab, grundet risici og en forventning om 

øget omsætning fremadrettet. Derudover vil det, at drive det som kapitalselskab være et 

bedre image udadtil. 

  

Når en personligt drevet virksomhed er opstartet, har virksomhedsejeren to muligheder 

for at gennemføre en virksomhedsomdannelse. Der er den skattepligtige og den skattefrie 

virksomhedsomdannelsesmetode som hver har fordele og ulemper. For at 

virksomhedsejeren af den personligt drevne virksomhed kan gennemføre både den 

skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse er der betingelser, der skal være 

opfyldt. Betingelserne for at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse er større 

end betingelserne ved den skattepligtige, ligesom kravene til aktiverne der indgår i den 

skattefrie virksomhedsomdannelse er strengere. Hertil skal det nævnes, at 

virksomhedsejeren har mulighed for at modtage vederlag som stiftertilgodehavende for 

den personligt drevne virksomhed ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Ved 

den skattefrie virksomhedsomdannelsesmetode kan virksomhedsejeren kun modtage 

anparter eller aktier som vederlag. Overkursen ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse kan anpartshaveren/aktionæren udlodde som udbytte løbende. 

Stiftertilgodehavende kan ikke hæves skattefrit, da der skal udarbejdes at gældsbrev 

herpå, og virksomhedsejeren bliver dermed skattepligtig af avancen på gældsbrevet og 

renterne. Den skattepligtige virksomhedsomdannelsesmetode behandles efter 

afståelsesprincippet, hvor den personligt drevne virksomhed anses for at være solgt til 

tredjemand, hvorimod den skattefrie virksomhedsomdannelse sker efter et 

successionsprincip, som gør, at kapitalselskabet overtager virksomhedens skattemæssige 

stilling. Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelsesmetode skal virksomhedsejeren 

svare skat af den beregnede avance og beskattes af konto for opsparet overskud, hvis 

virksomhedsejeren er blevet beskattet efter reglerne i VSO på omdannelsestidspunktet. 

Virksomhedsejeren kan dog vælge først at udtræde af VSO året efter omdannelsen, 

hvilket giver mulighed for en lavere samlet beskatning af konto for opsparet overskud 

hos virksomhedsejeren. Den skattepligtige virksomhedsomdannelsesmetode medfører 

ofte en stor skattebetaling for virksomhedsejeren. Der kan opnås tab ved at gennemføre 

en virksomhedsomdannelse hvis aktiverne er faldet væsentligt i værdi. Der kan opnås 
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store ikke genvundne afskrivninger på ejendomme som er købt i nyere tid og sælges 

hurtigt igen, grundet finanskrisen. Som det ses i vores casevirksomhed opnås der ikke 

genvundne afskrivninger på ejendommen, men Finn Jensen opnår stadig avancer ved 

omdannelsen og bliver skattepligtig af denne. Dette skyldes, at den beregnede goodwill 

er højere end de ikke genvundne afskrivninger på ejendommen. For at undgå denne 

skattebetaling i forbindelse med gennemførslen af virksomhedsomdannelsen vælges langt 

oftere den skattefrie virksomhedsomdannelsesmetode, hvor skattebetalingen udskydes til 

anparterne eller aktier afhændes. I den skattefri virksomhedsomdannelse opstår der 

således en udskudt skat som vil komme til betaling den dag kapitalselskabet bliver 

afhændet. 

  

Finn Jensen i vores casevirksomhed ville ud fra vores forudsætninger ikke helt kunne 

undgå at skulle svare skat før eller siden ved begge virksomhedsomdannelser. Dette 

skyldtes, at Finn Jensen ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse opnåede højere 

avance på goodwillen end ikke genvundne afskrivninger på ejendommen, hvoraf han skal 

svare skat. En stor forskel på de to omdannelsesmetoder er, at den beregnede goodwill 

kan afskrives skattemæssigt ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse, men ikke 

ved den skattefrie virksomhedsomdannelse. Samlet set gør det sig også gældende i vores 

case, at det skattemæssige afskrivningsgrundlag bliver større i den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse i forhold til den skattefrie virksomhedsomdannelse. Dette vil 

sige, at kapitalselskabet skal svare mindre skat grundet de større skattemæssige 

afskrivninger ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse blev anparternes anskaffelsessum negativ, da Finn Jensen havde 

en høj konto for opsparet overskud. Finn Jensen vil blive skattepligtig af avancen ved et 

eventuelt salg af FJ Tømrervirksomhed ApS. Beskatningsgrundlaget vil blive større 

grundet den negative anskaffelsessum på anparterne, som gør, at han får en større avance 

end hvis anparternes anskaffelsessum havde været positiv. Finn Jensen kan dog vælge 

ikke at anvende hele konto for opsparet overskud ved virksomhedsomdannelsen, hvilket 

vil medføre at Finn Jensen i omdannelsesåret vil blive skattepligtig af den del af konto 

for opsparet overskud som ikke anvendes. Hertil skal det nævnes, at vores beregninger 

for Finn Jensen ved den skattefrie virksomhedsomdannelse viste, at det ikke kunne svare 
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sig for Finn Jensen at svare skat af konto for opsparet overskud i omdannelsesåret, da det 

var marginalt hvad han ville spare i skat.  

 

Konklusionen på problemformuleringens tredje spørgsmål om, hvilken 

omdannelsesmetode og hvilke skattemæssige konsekvenser det har for Finn Jensen er, at 

det er den skattefrie virksomhedsomdannelse som er den bedste løsning. Grunden til 

dette er, at hvis han benytter den skattepligtige metode vil han skulle svare en betydelig 

skat af avancen ved omdannelsen samt ved opgørelsen af konto for opsparet overskud. I 

omdannelsesåret vil Finn Jensen derimod ikke skulle svare nogen skat ved anvendelse af 

den skattefrie virksomhedsomdannelse. Denne markante personlige likviditetspåvirkning 

vil Finn Jensen gerne undgå, hvorfor det bedste er at omdanne skattefrit.  

 

Endeligt kan det således konkluderes, at der pt. ikke er nogen virksomhedsform som er 

bedre end den anden. Derudover har casen vist os, at den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse sjældent er fordelagtig at anvende. Det er således den skattefrie 

virksomhedsomdannelse, som oftest bliver anvendt grundet den udskudte skattebetaling. 

Der bør derfor ved hver enkelt situation foretages en beregning for hvilken 

virksomhedsomdannelsesmetode, der skal vælges for den enkelte virksomhed for at 

vurdere, hvilken metode, der er den optimale i den givne situation. 
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Bilag 1 Skrivefordeling 

 

1. Indledning  (Fælles) 

2. Virksomhedsformer ............................................................................................................... (Lise) 

3. Beskatning og skattemæssige forhold ..................................................................................(René) 

3.4. Forårspakken 2.0 .................................................................................................................. (Lise) 

3.5 Delkonklusion på afsnit 2 og 3  (Fælles) 

4. Virksomhedsomdannelse  (Fælles) 
4.1 Den skattepligtige virksomhedsomdannelse  (Lise) 
4.3 Skattefri virksomhedsomdannelse  (René) 

5. Værdiansættelse ved virksomhedsomdannelse  (Lise) 

6. virksomhedsomdannelse af ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” (Fælles) 

6.1 Værdiansættelse af ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” .................................................... (Fælles) 

6.2 Skattepligtig virksomhedsomdannelse af ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” ..................... (Lise) 

6.3 Skattefri virksomhedsomdannelse af ”Jensen klarer alt tømrervirksomhed” .......................... (René) 

6.4 Likviditetspåvirkning ved den skattepligtige kontra den skattefrie virksomhedsomdannelse (Fælles) 

7. KONKLUSION .................................................................................................................. (Fælles) 
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Bilag 2 Regnskab for perioden 2008-2010 og budget for perioden 2011-2015 

  Regnskabstal  Budgettal 
                 
Resultatopgørelse  2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 
                 
Nettoomsætning  3.000.000  3.500.000  5.000.000  5.500.000  6.000.000  6.750.000  7.200.000  8.000.000 
Vareforbrug  -1.100.000   -1.200.000   -1.700.000   -1.900.000   -2.200.000   -2.500.000   -2.800.000   -2.900.000 
                 
Bruttofortjeneste  1.900.000  2.300.000  3.300.000  3.600.000  3.800.000  4.250.000  4.400.000  5.100.000 
                 
Personaleomkostninger  -600.000  -800.000  -900.000  -1.250.000  -1.300.000  -1.400.000  -1.500.000  -1.750.000 
Salgsomkostninger  -120.000  -100.000  -400.000  -416.000  -400.000  -350.000  -450.000  -500.000 
Bilomkostninger  -175.000  -150.000  -185.000  -192.400  -225.000  -250.000  -275.000  -300.000 
Lokaleomkostninger  -200.000  -200.000  -200.000  -208.000  -250.000  -250.000  -250.000  -250.000 
Administrationsomkostninger  -150.000  -150.000  -250.000  -260.000  -200.000  -275.000  -180.000  -200.000 
Øvrige omkostninger  -2.000   -2.000   -5.000   -5.200   -10.000   -5.000   -7.500   -2.500 
                 
Resultat før af- og nedskrivninger  653.000  898.000  1.360.000  1.268.400  1.415.000  1.720.000  1.737.500  2.097.500 
                 
Af- og nedskrivninger  -100.000   -100.000   -100.000   -178.334   -178.334   -201.668   -201.668   -201.668 
                 
Resultat før finansielle poster  553.000  798.000  1.260.000  1.090.066  1.236.666  1.518.332  1.535.832  1.895.832 
                 
Finansielle poster  -120.624  -117.824  -103.024  -124.748  -95.527  -83.738  -63.783  -44.928 
                                
Årets resultat  432.376   680.176   1.156.976   965.318   1.141.139   1.434.594   1.472.049   1.850.904 
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Balance  2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 
                 
Grund og bygning  2.880.000  2.840.000  2.800.000  2.760.000  2.720.000  2.680.000  2.640.000  2.600.000 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  300.000  240.000  180.000  511.666  373.332  711.664  549.996  388.329 
Materielle anlægsaktiver i alt   3.180.000   3.080.000   2.980.000   3.271.666   3.093.332   3.391.664   3.189.996   2.988.329 
Anlægsaktiver i alt  3.180.000   3.080.000   2.980.000  3.271.666   3.093.332   3.391.664   3.189.996   2.988.329 
Varelager  50.000  60.000  90.000  100.000  225.000  200.000  250.000  350.000 
Varelager i alt  50.000   60.000   90.000   100.000   225.000   200.000   250.000   350.000 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  400.000  450.000  500.000  520.000  450.000  400.000  600.000  900.000 
Periodeafgrænsningsposter  20.000  20.000  20.000  51.000  53.000  75.000  77.000  90.000 
Tilgodehavender i alt  420.000   470.000   520.000   571.000   503.000   475.000   677.000   990.000 
Likvide beholdninger  423.900   289.020   547.802   232.810   391.973   771.902   1.341.357   1.785.126 
Omsætningsaktiver i alt  893.900   819.020   1.157.802   903.810   1.119.973   1.446.902   2.268.357   3.125.126 
Aktiver i alt  4.073.900   3.899.020   4.137.802   4.175.476   4.213.305   4.838.566   5.458.353   6.113.455 
                     
Egenkapital primo  735.000  500.000  450.000  740.000  1.169.476  1.608.305  2.288.566  2.958.353 
Overført resultat  432.376  680.176  1.156.976  965.318  1.141.139  1.434.594  1.472.049  1.850.904 
Pension (30% af resultat)  -74.626  -160.156  -318.398  -253.361  -323.310  -394.333  -429.762  -563.303 
Årets hævninger  -299.600  -351.750  -254.388  -282.481  -379.000  -360.000  -372.500  -382.500 
Egenkapital ultimo  793.150   668.270   1.034.190   1.169.476   1.608.305   2.288.566   2.958.353   3.863.454 
Gæld til kreditinstitutter  2.500.000  2.500.000  2.500.000  2.500.000  2.400.000  2.300.000  2.200.000  2.100.000 
Gæld til pengeinstitutter  450.000  400.000  300.000  400.000  150.000  150.000  100.000  0 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  330.750  330.750  303.612  106.000  55.000  100.000  200.000  150.000 
Gældsforpligtelser  3.280.750   3.230.750   3.103.612   3.006.000   2.605.000   2.550.000   2.500.000   2.250.000 
Passiver i alt  4.073.900   3.899.020   4.137.802   4.175.476   4.213.305   4.838.566   5.458.353   6.113.454 
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  2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 
Note 1                 
Renteindtægter  10.876  10.176  17.976  3.252  10.973  18.762  31.217  39.072 
Renteudgifter, realkreditinstitut  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  -96.000  -92.000  -88.000  -84.000 
Renteudgifter, pengeinstitut  -31500  -28000  -21000  -28000  -10500  -10500  -7000  0 
Finasielleposter i alt  -120.624   -117.824   -103.024   -124.748   -95.527   -83.738   -63.783   -44.928 
                 
                 
Note 2                 
Regnskabsmæssige afskrivninger, bygninger                 
Anskaffelsessum  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000 
Grund  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000 
Afskrivningsgundlag  2.000.000   2.000.000   2.000.000   2.000.000   2.000.000   2.000.000   2.000.000   2.000.000 
Afskrivning primo  -80.000  -120.000  -160.000  -200.000  -240.000  -280.000  -320.000  -360.000 
Afskrivninger i året (2% over 50 år)  -40.000  -40.000  -40.000  -40.000  -40.000  -40.000  -40.000  -40.000 
Afskrivning ultimo  -120.000   -160.000   -200.000   -240.000   -280.000   -320.000   -360.000   -400.000 
Regnskabsmæssig saldo ultimo  2.880.000   2.840.000   2.800.000   2.760.000   2.720.000   2.680.000   2.640.000   2.600.000 
                 
                 
Note 3                 
Regnskabsmæssige afskrivninger                 
Saldo primo  360.000  360.000  360.000  360.000  830.000  830.000  1.330.000  1.330.000 
Afgang   0  0  0  0  0  0  0  0 
Tilgang  0  0  0  470.000  0  500.000  0  0 
Afskrivningsgrundlag  360.000   360.000   360.000   830.000   830.000   1.330.000   1.330.000   1.330.000 
Afskrivninger primo  0  -60.000  -120.000  -180.000  -318.334  -456.668  -618.336  -780.004 
Afskrivninger i året  -60.000  -60.000  -60.000  -138.334  -138.334  -161.668  -161.668  -161.668 
Afskrivninger ultimo  -60.000   -120.000   -180.000   -318.334   -456.668   -618.336   -780.004   -941.671 
Saldo Ultimo  300.000   240.000   180.000   511.666   373.332   711.664   549.996   388.329 
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Bilag 3, Skattemæssige opgørelse for perioden 2008-2015 

Virksomhedsindkomst 2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 
                
Regnskabsmæssigt resultat 432.376  680.176  1.156.976  965.318  1.141.139  1.434.594  1.472.049  1.850.904 
                
Tillæg:                
Repræsentation, 75% 19.000  14.000  25.000  26.000  27.040  28.122  29.246  30.416 
Ej fradragsberrettigede omkostninger 5.000  2.000  10.000  10.400  10.816  11.249  11.699  12.167 
Værdi af fri telefon 3.000  3.000  3.000  3.000  3.000  3.000  3.000  3.000 
                
Midlertidige forskelle:                
Skattemæssige mer- eller 
mindreafskrivninger -70.000  -47.500  -30.625  -57.135  -18.267  -90.784  -37.671  2.164 

                
Årets skattepligtige resultat af 
virksomhed 389.376   651.676   1.164.351   947.583   1.163.727   1.386.181   1.478.324   1.898.651 

                
Resultat før renter 268.752  533.852  1.061.327  844.535  1.077.700  1.314.443  1.432.541  1.877.678 
                
Renteindtægter 10.876  10.176  17.976  3.252  10.973  18.762  31.217  39.027 
Renteudgifter 131.500  128.000  121.000  106.300  97.000  90.500  77.000  60.000 
                
I alt 389.376   651.676   1.164.351   947.583   1.163.727   1.386.181   1.478.324   1.898.651 
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Noter                
 2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 
Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler og inventar               
Saldo Primo 360.000  270.000  202.500  151.875  466.406  349.805  637.354  478.015 
Afgang                
Tilgang       470.000    500.000     
Afskrivningsgrundlag 360.000   270.000   202.500   621.875   466.406   849.805   637.354   478.015 
Afskrivninger, 25% -90.000  -67.500  -50.625  -155.469  -116.602  -212.451  -159.338  -119.504 
Saldo Ultimo 270.000   202.500   151.875   466.406   349.805   637.354   478.015   358.511 
                
                
Skattemæssige afskrivninger, bygninger                
Anskaffelsessum 3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000 
Grund 1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000 
Afskrivningsgundlag 2.000.000   2.000.000   2.000.000   2.000.000   2.000.000   2.000.000   2.000.000   2.000.000 
Afskrivning primo -200.000  -280.000  -360.000  -440.000  -520.000  -600.000  -680.000  -760.000 
Afskrivninger i året (5% indtil 2008, 4% 
herefter) -80.000  -80.000  -80.000  -80.000  -80.000  -80.000  -80.000  -80.000 

Afskrivning ultimo -280.000   -360.000   -440.000   -520.000   -600.000   -680.000   -760.000   -840.000 
Skattemæssig saldo ultimo 2.720.000   2.640.000   2.560.000   2.480.000   2.400.000   2.320.000   2.240.000   2.160.000 
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Bilag 4, Nøgletal til virksomhedsskatteordningen 

Kapitalafkastgrundlag 2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 
                
Skattemæssig værdi grund og bygning 3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000 
Skattemæssig værdi andre anlæg, driftsmateriel 
og inventar 270.000  202.500  151.875  466.406  349.805  637.354  478.015  358.511 

Skattemæssig værdi varelager 50.000  60.000  90.000  100.000  225.000  200.000  250.000  350.000 
Skattemæssig værdi tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 400.000  450.000  500.000  520.000  450.000  400.000  600.000  900.000 

Skattemæssig værdi periodeafgrænsningsposter 20.000  20.000  20.000  51.000  53.000  75.000  77.000  90.000 
Skattemæssig værdi likvide beholdninger 423.900  289.020  547.802  232.810  391.973  771.902  1.341.357  1.785.126 

Skattemæssig værdi gæld til kreditinstitutter -
2.375.000  -

2.375.000  -
2.375.000  -

2.375.000  -
2.280.000  -

2.185.000  -
2.090.000  -

1.995.000 
Skattemæssig værdi gæld til pengeinstitutter -450.000  -400.000  -300.000  -400.000  -150.000  -150.000  -100.000  0 
Skattemæssig værdi leverandører af varer og 
tjenesteydelser -330.750  -330.750  -303.612  -106.000  -55.000  -100.000  -200.000  -150.000 

                               
Kapitalafkastgrundlag primo 1.008.150  915.770  1.331.065  1.489.216  1.984.778  2.649.256  3.356.372  4.338.637 
                
Kapitalafkastsats 5%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  4% 
                
Kapitalafkast 50.408  36.631  53.243  59.569  79.391  105.970  134.255  173.545 
                
Kapitalafkast kan maksimalt udgøre, jf. bilag om  369.376  651.676  1.164.351  947.583  1.163.727  1.386.181  1.478.324  1.898.651 
skattepligtig indkomst                
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Konto for opsparet overskud         
         
Virksomhedsindkomst 2005 - 2006 250.000        
28 % acontoskat -70.000        
Konto for opsparet overskud 180.000        
         
Virksomhedsindkomst 2007 100.000        
25 % acontoskat -25.000        
Konto for opsparet overskud 75.000        
         
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Skattemæssigt overskud 389.376 651.676 1.164.351 947.583 1.163.727 1.386.181 1.478.324 1.898.651 
Årets hævninger -380.226 -511.906 -572.786 -535.842 -702.310 -754.333 -802.262 -945.803 
Opsparet overskud eksl. virksomhedsskat 9.150 139.770 591.565 411.742 461.417 631.848 676.061 952.848 
Heraf 25 % acontoskat 3.050 46.590 197.188 137.247 153.806 210.616 225.354 317.616 
Opsparet overskud inkl. virksomhedsskat 12.201 186.361 788.753 548.989 615.223 842.464 901.415 1.270.464 
         
Betalt acontoskat primo 95.000 98.050 144.640 341.829 479.076 632.882 843.498 1.068.851 
Acontoskat for året 3.050 46.590 197.188 137.247 153.806 210.616 225.354 317.616 
Betalt acontoskat ultimo 98.050 144.640 341.829 479.076 632.882 843.498 1.068.851 1.386.467 
         
Opsparet overskud inkl. Virksomhedsskat primo 350.000 362.201 548.561 1.337.314 1.886.303 2.501.526 3.343.990 4.245.406 
Tilgang for året 12.201 186.361 788.753 548.989 615.223 842.464 901.415 1.270.464 

Acontoskat -98.050 -144.640 -341.829 -479.076 -632.882 -843.498 -
1.068.851 

-
1.386.467 

Opsparet overskud eksl. Virksomhedsskat ultimo 264.150 403.921 995.486 1.407.227 1.868.645 2.500.493 3.176.554 4.129.402 
         
Beskatninsgrundlag ved udtrædning af VSO 362.201 548.561 1.337.314 1.886.303 2.501.526 3.343.990 4.245.406 5.515.869 

Aconto betaltskat til modregning -98.050 -144.640 -341.829 -479.076 -632.882 -843.498 -
1.068.851 

-
1.386.467 

 



 

 

Bilag 5, Goodwill beregning 

 

 

Goodwillberegning efter TSS-cirkulære 2000-10    
     
Regnskabsmæssig resultat for de seneste tre år.    

  Seneste 
regnskabsår 

Andet 
sidste 
rengskabsår 

Tredje 
sidste 
regnskabsår 

 Regnskabsmæssigt resultat før skat 1.156.976 680.176 432.376 
 Reguleringer: 0 0 0 

- Ikke udgiftsført løn til evt. medarbejdende 
ægtefælle 0 0 0 

- Finansielle indtægter -17.976 -10.176 -10.876 
+ Finansielle udgifter 121.000 128.000 131.500 

+/- Eventulle ekstraordinære poster iht. 
årsregnskabsloven 0 0 0 

+ Afskrivning på tilkøbt goodwill 0 0 0 
= Resultat 1.295.952 818.352 574.752 
     
 Vægtning 3 2 1 
  3.887.856 1.636.704 574.752 
     
 Sum   6.099.312 
     
 Vægtet reguleret resultat   1.016.552 
 Udviklingstendens ved konstant stigende resultat  360.600 
    1.377.152 
     

 Driftsherreløn (min. 250.000 og max. 
1.000.000)   -688.576 

 Kapitalafkastsats, jf. virksomhedsskattelovens 
§ 9 plus 3 pct. 7   

 Samtlige aktiver jf. seneste balance 4.137.802   
 Forrentningen af de regulerede aktiver   -289.646 
 Goodwill til forrentning   398.930 
     
 Levetid på goodwill 4   

 Kapitalafkastsats, jf. virksomhedsskattelovens 
§ 9 plus 8 pct. 12   

 Kapitaliseringsfaktor 1,63   
 Goodwill   648.602 
     
 Afrundet goodwill   650.000 
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Bilag 5, Opgørelser ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse i 2010 

Opgørelser ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse i 2010     
          
 Årsrapporten  Handelsværdier  Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
 Balance pr. 31.12.2010  pr. 31.12.2010  Åbningsbalance pr. 1.1.2011 

 Regnskabsmæssig 
værdi  

Skatte-
mæssig 
værdi 

    Regnskabsmæssig 
værdi  Skattemæssig 

værdi 

Goodwill 0  0  650.000  650.000  650.000 
Ejendom 2.800.000  2.560.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000 
Driftsmidler 180.000  151.875  150.000  150.000  150.000 
Varelager 90.000  90.000  90.000  90.000  90.000 
Tilgodehavender 500.000  500.000  450.000  450.000  450.000 
Periodeafgrænsningsposter 20.000  20.000  20.000  20.000  20.000 
Likvidemidler 547.802  547.802  547.802  547.802  547.802 
Aktiver i alt 4.137.802   3.869.677  3.907.802  3.907.802   3.907.802 
               
Gæld til realkredit 2.500.000  2.375.000  2.500.000  2.500.000  2.375.000 
Gæld til penge 300.000  300.000  300.000  300.000  300.000 
Leverandør 303.612  303.612  303.612  303.612  303.612 
Udskudt skat               
Gæld i alt 3.103.612   2.978.612  3.103.612  3.103.612   2.978.612 
Selskabskapital          80.000    
Egenkapital i alt 1.034.190   891.065     724.190   929.190 
               
Passiver i alt 4.137.802   3.869.677     3.907.802   3.907.802 
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Bilag 6, Opgørelser ved den skattefrie virksomhedsomdannelse i 2010 

Opgørelser ved den skattefrie virksomhedsomdannelse i 2010       
            
 Årsrapporten  Handelsværdier  Skattefri virksomhedsomdannelse 
 Balance pr. 31.12.2010  pr. 31.12.2010  Åbningsbalance pr. 1.1.2011 

 Regnskabsmæssig 
værdi  

Skatte-
mæssig 
værdi 

    Regnskabsmæssig 
værdi  Skattemæssig 

værdi  
Anparternes 
anskaffelses-
sum 

Goodwill 0  0  650.000  650.000  0  0 
Ejendom 2.800.000  2.560.000  2.000.000  2.000.000  2.560.000  2.000.000 
Driftsmidler 180.000  151.875  150.000  150.000  151.875  150.000 
Varelager 90.000  90.000  90.000  90.000  90.000  90.000 
Tilgodehavender 500.000  500.000  450.000  450.000  500.000  450.000 
Periodeafgrænsningsposter 20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000 
Likvidemidler 547.802  547.802  547.802  547.802  547.802  547.802 
Aktiver i alt 4.137.802   3.869.677  3.907.802  3.907.802   3.869.677   3.257.802 
                 
Gæld til realkredit 2.500.000  2.375.000  2.500.000  2.500.000  2.375.000  2.375.000 
Gæld til penge 300.000  300.000  300.000  300.000  300.000  300.000 
Leverandør 303.612  303.612  303.612  303.612  303.612  303.612 
Udskudt skat          40.781      
Gæld i alt 3.103.612   2.978.612  3.103.612  3.144.393   2.978.612   2.978.612 
Selskabskapital          80.000  0    
Egenkapital i alt 1.034.190   891.065     683.409   891.065     
                 
Passiver i alt 4.137.802   3.869.677     3.907.802  3.869.677  2.978.612 
              
Anparternes skattemæssige værdi           279.190 
Overført konto for opsparet overskud eksl.skat         -995.486 
Anparternes anskaffelsessum              -716.296 
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Bilag 7, Skattemæssige afskrivninger efter den skattepligtige kontra den skattefrie virksomhedsomdannelse 

Skattemæssige afskrivninger efter virksomhedsomdannelse     
 Skattepligtig virksomhedsomdannelse  Skattefri virksomhedsomdannelse 
 2011 2012 2013 2014 2015  2011 2012 2013 2014 2015 
            
            
Goodwill            
Primo 0 650.000 650.000 650.000 650.000  0 0 0 0 0 
Tilgang 650.000      0 0 0 0 0 
Afgang 0      0 0 0 0 0 
Afskrivningsgrundlag 
ultimo 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000  0 0 0 0 0 

Afskrivning primo 0 92.857 185.714 278.571 371.429  0 0 0 0 0 
Afskrivning 1/7 92.857 92.857 92.857 92.857 92.857  0 0 0 0 0 
Afskrivning ultimo 92.857 185.714 278.571 371.429 464.286  0 0 0 0 0 
Skattemæssig værdi ultimo 185.714 464.286 371.429 278.571 185.714  0 0 0 0 0 
            
Ejendom            
Anskaffelsessum 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000  3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Grund 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000  1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Afskrivningsgundlag 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000  2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Afskrivning primo 0 60.000 120.000 180.000 240.000  440.000 520.000 600.000 680.000 760.000 
Afskrivninger i året (4%) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000  80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
Afskrivning ultimo 60.000 120.000 180.000 240.000 300.000  520.000 600.000 680.000 760.000 840.000 
Skattemæssig saldo ultimo 1.940.000 1.880.000 1.820.000 1.760.000 1.700.000  2.480.000 2.400.000 2.320.000 2.240.000 2.160.000 
Heraf grund 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000  1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
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Driftsmidler            
Saldo Primo 150.000 465.000 348.750 636.563 477.422  151.875 466.406 349.805 637.354 478.015 
Afgang 0      0     
Tilgang 470.000  500.000    470.000 0 500.000 0 0 
Afskrivningsgrundlag 620.000 465.000 848.750 636.563 477.422  621.875 466.406 849.805 637.354 478.015 
Afskrivninger, 25% 155.000 116.250 212.188 159.141 119.355  155.469 116.602 212.451 159.338 119.504 
Saldo Ultimo 465.000 348.750 636.563 477.422 358.066  466.406 349.805 637.354 478.015 358.511 
            
            
Samlet skattemæssig 
afskrivninger  307.857 269.107 365.045 311.998 272.213  235.469 196.602 292.451 239.338 199.504 

            
Likviditetspåvirkning 72.388 72.506 72.593 72.659 72.709       
            
Samlet likviditetspåvirkning 362.856           
            
Skattebesparelse 90.714           

 

 

 



 

 

 

Bilag 8, De 13 lovforslag i forårspakken 2.0 

 

1. Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love 

2. Forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag 

3. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love 

4. Forslag til lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter 

m.v. 

5. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 

6. Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af 

forskellige skattelove 

7. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, 

kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love 

8. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre 

love 

9. Forslag til lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum 

m.v. 

10. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre 

love 

11. Forslag til lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, 

registreringsafgiftsloven og forskellige andre lover 

12. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., 

lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om 

tobaksafgifter og lov om afgifter af øl, vin og frugt m.m 

13. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre 

love 

 


